
Lysakerbyen 

Lysakerelvens næringsvel 

på Lysaker/Lilleaker har 

døpt seg om til Lysakerbyen 

næringsvel. Samtidig har 

flere arkitektfirmaer lansert 

tegninger over det offentlige 

rom på området.  

Mustads eiendomsporteføl-

je på området er blitt domi-

nerende etter kjøp av Granfosstomten fra DnB. Det sysles med planer om 

opptil 1000 boenheter på området. Mustad har drevet lenger med dette 

uten å ha bygd ferdig en eneste leilighet. På den gamle margarinfabrikkens 

tomt (mellom CC Vests uteparkering og Lysakerelva) og ved Lilleakerveien 

4 har det vært forespeilet leiligheter, men det har bare kommet kontorer. 

De store aktørene posisjonerer seg for at Lysaker skal bli et knutepunkt 

som sammenligner seg med Oslo S, hvor Ruter er misfornøyd med at det 

finnes for få leiligheter. I det første halvåret har LvV hatt til vurdering 

Mustads plan om et tilbygg bak Fåbro gård og en søknad om å øke høyden 

på samtlige blokker rundt Granfosslokket. Videre har vi uttalt oss om Nor-

deas ønske om å rive et av de første husene bygd under konjunkturopp-

gangen i 1859, og om planen for Lysakerstasjon på Fornebubanen. 

Oslo og Bærum kommuner holdt en ”workshop” 5. juni om det offentlige 

rommet i Lysakerbyen. LvV sendte et skriftlig innspill. Det gikk ut fra at 

Lysakerelva er hovedlandskapselementet, og vannressursloven sier at elver 

skal ha naturlig vegetasjon langs breddene. Det må kommunene sørge for 

ved å regulere elvebreddene med naturbelter og turstier før byggeprosjekte-

ne får vind i seilene. 
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Hegre, oppmåling 

Mustad Eiendoms plan for et tilbygg til Fåbro gård, 
sett fra Lysakerelva. Bygget består av to etasjer hvor 

den ene er betydelig nedgravd. 

http://www.osloelveforum.org/


Inneskole og uteskole 

Mange skoler bruker friområdene langs Lysakerelva, Sørkedals-

elva og Bogstadvannet til uteaktiviteter, særlig på fine junidager. 

Aktivitetene tar mange former: fra noen timer simpelthen i det fri 

til turer elvelangs eller klassevis prosjektarbeid. Uansett aktivitet 

viser det seg at jo oftere en klasse har vært et sted jo større ut-

fordring er det å styre aktiviteten og unngå naturskade. 

For aktiviteter langs Markagrensen har Bymiljøetaten i Oslo og 

Utdanningsetaten et samarbeid om å veilede klasser som skal 

benytte de mest populære stedene. Dette har vist seg nødvendig 

for å begrense skaden som uvett fører med seg. 

Det er nå fire skoler som sokner til Lysejordet, den fine gamle el-

veterrassen i bunnen av bakkene ned fra Vækerøveien. I disse 

juniukene er det flere hundre barn på det 25-mål store sletta. 

Men sletta er omgitt av minst like mye skog som har vokst na-

turlig opp siden beiting ble avviklet i 1970-årene. Dette er ung 

skog, en blanding av høye trær og stadig nye skudd. Dessverre 

får denne skogen hard medfart fra skoleelver. Og den skjuler ele-

ver som stikker av for å drive dank i skogen og i nabohager. 

Jo eldre skolebarna blir, jo mer tilrettelegging og utfordring 

trengs når klassen forlater klasserom. Det er flere kursopplegg 

som forbereder lærere pådenne typen oppgave. LvV har vært be-

hjelpelig med opplegg for flere skoler i nabolaget, og vi hjelper 

gjerne igjen med utfordrende aktiviteter for flere klassetrinn. 

Mange av aktivitetene tar utgangspunkt i naturstien som er lagt 

ut med sine ni poster rundt Lysejordet. Dette er beskrevet i egen 

brosjyre som kan hentes ned fra nettet [lvv.no/Naturposter Ly-

sejordet.pdf (1,5 Mb)]. Ved nesten hver post kan det legges opp 

til håndfaste aktiviteter: måle vannhastighet i elva, jakte på fos-

siler; gjenkjenne trær utfra blader; få sand, silt og leire til å skil-

le seg i lag ved å riste i vann; følge bekker opp til sine kilder. 

Som utkantsstrøk i to kommuner får ikke Lysakerelva tildelt 

mange ressurser . Men vi kan arbeide fornuftig med det vi har — 

byens villeste elv.  
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Levende vassdrag 2015 
Torsdag 18. juni var det avslutning både for 2015-utgaven av skolekon-

kurransen Levende vassdrag og for konkurransen i den formen den har 

hatt siden Bo Wingård satte den i gang i 2011. Da het det Lysakervass-

dragets pris. De konkurrende skole i år var Oppsal, Uranienborg og Am-

merud barneskoler og Kastellet ungdomskole. 

For fremtiden skiftes fokuset over på den videregående skolen. Planen er 

en prosjektbasert konkurranse basert på problemstillinger lyst ut av Le-

vende vassdrag om høsten med innlevering av besvarelser om våren. 

Problemstillingene hentes fra virkelige problemstillinger som bidrar til el-

veforvaltning. Det er stadig behov for nye kunnskaper om elver, vann og 

myrer i Oslo og Akershus og om deres historie, geografi eller natur. Pro-

sjekter kan innebære egne observasjoner og kartlegging, studier på arkiv-

material eller andre metoder som hører til skolefag. Elevene eller skolen vil 

kunne få veiledning og en viss pengestøtte til prosjektet sitt. Blant aktuel-

le ideer er søking i avisarkiver; prøvetaking og analyse av vann ved mis-

tenkte forurensningskilder; kartlegginger av fremmede vekster rundt dum-

peplasser; brukerundersøkelser ved f.eks. badeplasser eller turveistrek-

ninger; eller etablering av en målestasjon ved en bekk. 

Lesere med en idé for et skoleprosjekt bes kontakte Bo Wingård via Bæ-

rum Elveforums webside: www.baerumelv.no. 

 

Årsmøtet 
Ved LvVs årsmøte i mars ble styret gjenvalgt og fjorårets aktiviteter gjen-

nomgått. Forslag for 2015 inkluderte ideen om å stille spørsmål om for-

valtningssamarbeid til de politiske partier foran kommunevalget. Dette er 

nå gjort uten at LvV i skrivende stund har fått svar. 

Kvelden ble avsluttet ved at styreleder John Tibballs kåserte over tema 

Gårsdagens kart og dagens terreng — Lysakerelva i årene 1797-1945 med 

historier om hvordan noen av restene etter tidligere virksomhet langs elva 

ble gjenoppdaget og forsiktig tolket ut fra gamle kart. 



 

Vaktskifte i OE 

Oslo Elveforum holdt sitt årsmøte 2. 
juni og valgte ny leder og styret. Etter 
seks år trakk Ida Fossum Tønnesen 

seg tilbake til en rådgiverrolle. Frit-
hjof Funder, forfatteren av flere tur-
bøker, tar over. Nestleder blir Julie 

Løddestøl fra Hoffselvens venner. 

Lilleakerveien 2F 

Det lille bygget som står noen meter 

fra Lysakerelva helt nederst i Lille-
akerveien er opprinnelig bygd i 1859. 
Det har vært gjennom et par ombyg-
ginger, bl.a. i 1922 da den fikk nytt 
tak med svenskegesims som norske 
arkitekter har lite sans for. Dette er 
kanskje grunnen til at Byantikvaren i 

Oslo ikke har huset på sin gule liste. 

Bygget eies av Nordea som også eier 
de noe yngre byggene i nord 

(Lilleakerveien 2D og E).  

Det eldste bygget skygger for den ne-

derste etasjen i de nyere byggene så 
Nordea har søkt om å rive det. Flere, 
inkludert LvV, har opponert mot at 
dette gamle minnet som sto i mot 
flommen i 1987, skulle vike for det 
yngre bygget som bl.a. står i veien for 

utvidelse av Lilleakerveien. 

Plan– og bygningsetaten har avslått 
rivingssøknaden to ganger, men sa-
ken går mot politisk behandling fordi 

bygget ikke står på den gule listen. 

Bankens betydelige politiske makt be-

tyr at bygget fremdeles er truet. 

Adresse:  Kvernveien 24A e-post: fodnytt@lvv.no  org. nr.: NO 988 274 542 

 0383 Oslo internett: http://www.lvv.no bankkontonr.: 6051 06 32292 
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Avkappete trær ved Røa idretts-

plass 

Da oppmålingsprosjektet i LvVs regi 
skulle begynne med Røa mølle i slut-

ten av april, ble gjengen møtt av 
lange, tykke grener som lå og blokker-
te stien. De kom fra sju store løvtrær 
hvis stammer var blitt kappet over i 6

-8 meters høyde. 

Ved forespørsel blant folk på idretts-

banen fikk vi opplyst at kommunen 
hadde vært der. Men en henvendelse 
til Bymiljøetaten ga et annet bilde. 
Ingen fra kommunen hadde gitt ver-
ken instruks eller tillatelse til å kappe 

over trærne. 

Episoden eksemplifiserer den gradvise 
forringingen av vegetasjonen langs 
Lysakerelva. På mange ettermiddager 
og hver helg summer det motorsager 
langs elvedalen. Altfor mange naboer 
til friområdene mener at de har rett til 
å frisere vegetasjonen utenfor hage-

gjerdet. Det har de ikke.  

Selv om trær vokser til himmels og 
blokkerer for både sol og utsikt, skal 
de få stå. Ved overskridelse av gran-
nelovsreglen om å holde høyden un-
der tre ganger avstanden til gjerde 
kan melding sendes til kommunen. 
Rydding av kratt og småtrær kommer 
ikke på tale siden dette er viktige 

skjulesteder for fugler. 

Spørsmålet er om LvV skal anmelde. 
Ideelt burde kommunene selv passe 
på sin eiendom. Men det er få tegn til 

at de har råd til slik forvaltning. 

 


