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Ny kulvert gjennom
Jarfyllingen
Andre helgen i juli mens trafikken langs Bærumsveien
var på sin laveste, ble den
første halvparten av bølgeblikk-kulverten som skal føre
turveien under både Tbanen, trikken og biltrafikpassasjen gjennom fyllingen
kommer først til våren når

Arbeidet med adgangstrapp i sørenden av kulverten, 30. oktober.
Bildet: Kristin Moldestad, COWI

arbeidet med
fundamentering av de nye trikkesporene er ferdig. Først da vil det være

trygt å ferdes mot tunnelåpningen i sør hvor faren for steinsprang fra arbeidsområdet ovenfor er påtagelig.
Prosjektansvarlig Kristin Moldestad kan fortelle at arbeidet med adgangstrappen fra Oslosiden og stien ned fra Vollsveien er ferdig. Planene for de
øvrige stier og turveier ligger hos politikerne i både Oslo og Bærum.

Lokaldemokratiet?
Jo nærmere en bygge- eller plansak er en politisk avgjørelse, jo vanskeligere er det for interesseorganisasjoner å følge med. Etter høringsfasen får
nemlig ikke berørte parter melding om den politiske behandlingen, som
oftest er basert på etatens sanerte fremstilling av saken.
Hvis alle som ytret seg i høringsfasen også fikk meldingene om den videre
saksgangen, kunne politikerne sikres et riktigere grunnlag for debatten i
komitéen - eller i bystyret.
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Tryvann og Sørkedalselva
NVE har gjort en grundig arbeid med søknaden fra Tryvann skisenter og Idrettsetaten i Oslo kommune om å ta vann fra Sørkedalselva til kunstsnøproduksjon.
I konsesjonen som er nå gitt for et uttak på inntil 333 liter per sekund, viser begrunnelsen at saksbehandleren har skjønt hvor mye dette uttak kommer til å
forulempe andre brukere av vassdraget. Men NVE har blitt satt under et enormt
press fra Oslo kommune som legger opp til et uvettig tidsskjema, hovedsaklig
fordi Snøbrettforbundet vil søke VM i 2014, og har det for seg at et nytt anlegg
må stå klart til VM 2011 for å vises for FIS-folkene som kommer til Oslo.
Hastverket er ikke nødvendig for avviklingen av VM om 15 måneder. Løsningen
for snøproduksjon i Midtstubakkene og Holmenkollen er elegant og vannbesparende. En dam nedenfor Midtstubakken samler regn og smeltevann fra området
og bruker det om igjen. Den tar også i mot smeltevannet fra Holmenkollarenaen
gjennom et rør i fjellet. Oslo kommune vil dessverre ikke finansiere en kraftturbin i tunnelen for å gjøre anlegget selvforsynt med strøm. Pengene til dette gode
miljøtiltak har Idrettsetaten sløst bort gjennom sitt hastverksarbeid ellers.
Men hastverket har også preget konsesjon til vannuttak og det har LvV måttet
klage på. NVE mener nemlig at vannuttaket vil påvirke Sørkedalselva lite og ikke
vil påvirke Lysakerelva i det hele tatt. Hadde NVE bare kunnet belegge sine meninger med observasjoner, måtte de blitt akseptert, men når meningene er i direkte strid med observasjonene som LvV har kunnet legge frem, har NVE valgt å
påstå at våre målinger ikke er ”helt pålitelig” uten å kunne vise til noe som er
mer pålitelig.
Striden dreier seg om to aspekter: om det finnes nok vann til å slippe fra Langlivann hele vinteren slik at Tryvann kan ta ut vann når selskapet finner det nødvendig, og om et slikt uttaksregime vil føre til stadig overvann og usikker is på
både Sørkedalselva og Bogstadvannet, og betydelig forstyrrelse av isforhold
langs Lysakerelva.
LvV har derfor lagt inn klage på vilkårene i konsesjonen. Klagen går i hovedsak
ut på at Tryvanns uttak må underlegges strengere styring særlig når vannstanden i elvene er lav. LvV mener at et fullt uttak kun skal tillates dersom elvene
renner med sin normale vannføring eller mer, men skal reduseres forholdsvis
ved lavere vannføringer. Og dessuten at pumpene skal styres ved oppstart og
avstengning slik at vannstandsendringer ikke blir mer brå enn om de store demningene skulle justere vannføringen tilsvarende. Dette er rimelige tekniske krav
som bør være et selvfølge, men NVE mangler nok data til å kunne stille krav.
LvV mener at Tryvann bør skaffe de nødvendige data gjennom denne vinteren.
Et annet aspekt som LvV vil ha rettet opp er tillatelsen til å overføre vann til Øvresetertjern. På et møte i juni fikk Idrettsetaten flere interesseorganisasjoner til
å legge til side sin motstand ved å si at kommunen ikke hadde noen intensjon
om å overføre vann. Dessverre ble ikke dette meddelt NVE og konsesjonen er gitt
til denne uheldige praksisen, og det uten å stille krav som sikrer at organismer
ikke blir pumpet over med vannet fra det ene vassdraget til det andre.
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Høstprogram
Høstens program for medlemmer har vært noe mindre enn ønskelig. Styret stoler på at medlemmene har forståelsen for hvor mye arbeid
som har blitt lagt ned i skoleaktiviteter og høringsuttalelser denne høsten
Den nye aktivitetsskolene som erstatter SFO, oppmuntrer til aktiviteter
ute. Skolene trenger hjelp og kunnskap om arealene langs Lysakerelva og
har kontaktet LvV. Et resultat er en natur- og aktivitetsti som er utviklet i
samarbeid med Oslo Elveforum og prøvd ut på forskjellig grupper fra både
aktivitetsskoler og med vanlige klasser. Plakater legges ut rundt om Lysejordet med aktiviteter som utføres gruppevis. Foreløpig har Montessori
skole Lyse og Lilleaker benyttet seg av ordningen.
LvV har nylig fått fra Oslo Elveforum utstyr for å foreta enkle vannprøver.
Lysakerelva er sjelden rolig nok til at skolebarn kan vade ut i elvestrømmen for å hente vannprøver. Det er imidlertid minst like morsomt og viktig å skaffe prøver fra de små bekkene som renner ut i elva, fordi det er fra
disse at forurensningen kommer. For eksempel forteller vannets ledningsevne hvor mye salter er løst opp i vannet. Salt fra veier og avrenningen fra
landbruk øker ledningsevnen og selv små endringer kan vi måle. Det er
godt å vite at ledningsevnen i elvevannet vanligvis er lavere enn i drikkevannet i kranen som både er tilsatt salter og bringer med salter som blir
løst ut av rørledninger.

Vårprogram - Bli kjent med Lysakerelva 2010
Etter vurdering av kurset holdt i vår, bestemte styret om å forberede et nytt
kurs i 2010. Vi legger om noe og tar sikt på et innhold som kan være til nytte
for lærere og aktivitetsledere som vil gjøre skoleelever bedre kjent med Lysakerelva. Men det blir ikke bare for lærere; så avsetter datoene for en spennende sjanse å øke dine kunnskaper om elvas historie, natur og geografi.
Datoene for kurskveldene blir 10., 17. og 24. mars, og 8. og 15. april blir det
turer langs elva. Påmeldingsdetaljer kommer på nyåret. De tre første kveldene blir inne kvelder med forelesninger på Samfunnshuset Vest, på Røa.
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Mustad nord
Mustad Eiendom lanserte Granfosslokket
for en utbygging av det svære arealet mellom CC-Vest og Vestveien i Oslo hvor Granfosstunnelen kommer ut i dagen i vel
hundre meter. Den første planen som ble
levert inn tok ikke særlig henyn til områdets opprinnelig terrengform som et dalføre
for en bekk som rant ut i Lysakerelva nedenfor huset Fåbro. LvV var blant flere som
påpekt dette og den nyeste plan har med
både en bekk og en turvei som kan gi en ny
fin turmulighet. Det er imidlertid mange
innvendinger fra de tekniske etatene som
må ordnes før et vedtak kan fattes.

Mustad sør
Lilleakerveien 4 er Mustads nyervervelse i motsatt enden av Lysaker kontorstrøk. En del av
gamle Lysaker Kjemiske fabrikker, med en lang
teglsteinsbygg som ender med et rettvinklet påbygg som stikker ut i Lysakerelva. Turveien A1
går i dag gjennom langbygget på vei til og fra
Mølledammen. Mustad har fått godkjent planen
om å rive det gamle og bygge leiligheter og kontorer i tre, viftformete bygg ned til 15 meter fra
elva. Området ligger ca. halvannen meter høyere
enn vannspeilet i Mølledammen og var under
1987-flommen dekket med en meter med vann i
strie strømmer.

Skoleadopsjon
Montessori Lyse er den nyeste skolen som
har adoptert en strekning av Lysakerelva.
På en aktivitetsdag i begynnelsen av september undertegnet rektor Berit Houg
adopsjonsbeviset i nærvær av representanter fra både Oslo Elveforum og LvV. Dette
ble avslutningen på en formiddag hvor hele
skolen prøvde ut Naturstien for første
gang. Både arrangøren og læreren lærte
mye mens alle hadde det kjempegøy. Og de
hele ble med i en dokumentarfilm som skal
sendes i fjernsyn i Nepal.

Styremedlem
Årsmøtet ga styret fullmakt til å fylle den
ledige styreplassen. Varamedlem Abel Østerberg sa seg villig til å bli fullmedlem og
Kåre Svendsen overtar som varamedlem.

Lysakervassdragets vannpris

er et initiativ fra styremedlem og hydrolog
Bo Wingård. En hurtigarbeidende komite
fra Oslo Elveforum, Norsk vannforening og
LvV har lagt opp en plan for lansering av
det første utgave av denne nye prisen for
barne- og ungdomsskoler som driver prosjektarbeid hvor Lysakervassdraget står
som tema. Prosjekter som berører vassdraget via historie, naturfag, norsk, forming,
ja, hvilket fag som helst kan fremmes. DeByggeplanen fortsetter den uheldige konstruksjo- taljene diskuteres med rektorene i februar
nen med 1. og 2. etasjer trukket tilbake til 20 me- og selve skolearbeid foregår i skoleår 201011
ter fra elva, mens de 6 øvrige etasjene kan byg-

ges ut bare 15 meter fra elvebredden. Det som er
usikkert er hvor vidt det skal bygges underetasjer
inntil 15 meter av elva. Vanskeligheten ligger i
flomsikringen. Lenger oppover elva er det bygd
opp flomvoller med turveien klemt mellom vollen og bygget slik at elva blir borte for turgåere.
Beregninger viser at vollene ved Lilleakervn 4
må være enda høyere og dette skaper strid. LvV
ber Oslo Plan og bygningsetaten om en avklaring
fordi også Vital har søkt om en lignende regulering for Granfosstomta på Bærumssiden av elva.
Adresse: Kvernveien 24A
0383 Oslo

Websidene
LvVs websider oppdateres daglig med nedbøren og vannføringen målt i det foregående døgn, samt nyheter og kommentarer om
saker som berører vassdraget. Her finner
du LvVs høringsuttalelser, en rekke bakgrunnsdokumenter og på engelsk, en
guidebook for Lysakerelva og en oversettelse av Per Christian Asbjørnsens Sommernatt i Krokskogen.

e-post: fodnytt@lvv.no
internett: http://www.lvv.no
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