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Lysakervassdragets Venner
FÒÐNYTT – 41
Banebrytende politikk
Onsdag 7. juni ble Kommunedelplanen for Lysakervassdraget
vedtatt i Byutviklingskomiteen
til Oslo bystyre. Med i vedtaket
er det en banebrytende merknad. Vi siterer :
”Disse medlemmer (Ap, MdG, V,
F, FrP) viser til modeller som er
ut prøvd i bl.a. Canada (her menes Australia) med en forvaltningsnemnd bygget på offentlig/
privat samarbeid. Medlemmer av
nemnden kan være representanter fra berørte bydeler og kommune og representanter fra VEL
OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.”
Modellen som det vises til er
Merri Creek Management
Committee som har vunnet miljøpriser for å ha reddet et meget
ødelagt urbant vassdrag gjennom et samarbeid mellom seks
kommuner og flere frivillige organisasjoner. Deres internettsider,
www.mcmc.org.au, er vel verdt
et besøk.

Grinidemningen 25. oktober 2015 lik etter rehabiliteringen begynte. Fra LvVs registreringer
var vannføringen den kvelden 1,1 m3/sek.
Legg merke nederst til at vannet dekket hele
terskelen, noe som innebærer at den er vel 50
cm dypt borte ved demningens nærmeste vegg.
Se ellers artikkelen på s. 2.

Nå må LvV først samle seg om å
få etablert den politiske forankringen i Bærum kommune, og så forsterke
LvV slik at vi er verd å ta med i nemnden. Rekruttering og publisering er
stikkord i dette arbeidet. Les side 3 for å reaktivere ditt medlemskap og for
eventuelt å melde deg på som frivillig for vassdraget.

Saker på andre sider:

Sigurd Tønsberg

Grinidammen

Fåbro
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Grinidammen - ingeniørarbeid til stryk
Helt siden arbeidet med å forsterke Grinidemningen ble sluttført,
førsommeren 2016, har det kommet klager om den lave vannstanden i Grinidammen. Tauet som kunne brukes til å svinge
seg ut i vannet er blitt farlig for selv dristige ungdommer, våtmarken i nordenden tørker ut og det er en stygg ”reguleringsstripe” rundt hele dammen.
NVE i sin tid godkjente planen for rehabilitering av dammen under forutsetning at vannstand kunne om nødvendig senkes med
20 centimeter. I LvVs uttalelse sto det at selv denne reduksjonen
burde unngås. Vannstanden er nå faktisk 75 centimeter lavere.
LvV har gjennomgått søknaden fra Bærum og Oslo kommuner til
NVE for å finne årsaken til dette meget uheldige utfallet. Søknaden inneholder en tegningen fra 1990 som viser demningens
terskel som 7 meter bred, jevnt skrånende ned mot vest hvor
den ligger 55 cm dypere enn ved den østlige anslutningen. Søknaden gjør den feiltolkningen at det denne laveste dybden bestemte normalvannstanden i Grindammen.
Normalt – d.v.s. 68 % av tiden – ligger vannføringen i Lysakerelva mellom 1 og 8 m3/sek. Ligningen for å regne ut vannstanden
over en terskel for en gitt vannføring er grunnfagsstoff for en hydrolog. For en skrående terskel blir den noe mer komplisert men
dog rutinemessig. Den sier at vannet i Grinidammen normalt
skulle ligge minst 48 cm over laveste punktet i terskelen. Var
terskelen flat ville vannet ligger bare 24 cm over. Bildet på side 1
er tatt ved oppstarten til rehabiliteringen og ved en vannføring
på 1,1 m3/sek og viser at hele terskelen er dekket. M.a.o. er dybden minst 55 cm, men dette forklarer bare 50 cm av den 75 cm
som vannstanden har senket.
Etter demningen var bygd om, oppdaget entreprenøren at det var
en naturlig terskel innenfor demningen som bestemte vannstanden i Grinidammen, og at den var nå 75 cm over deres fine, nybygde overløp. Da ble den naturlige terskelen hakket bort.
Kommunenes konsulenter har gjort antagelsen om det enkleste
tilfellet uten å sjekke om forutsetningene gjaldt. Hverken NVE
eller kommunene har kontrollert forholdet.
Utfallet må vi antagelig leve med.
Likevel har LvV skrevet til NVE og kommunene og bedt om å vite
hvilke tiltak skal iverksettes for å bøte på naturødeleggelsen.
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I mars spurte LvV Bydel Ullern om bydelen var tatt med på prosessen for

Iden
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spurte LvV
Bydel
Ullern
om bydelen
var tatt for
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Offentlige
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og bygningsetaten i Oslo. Det kom
umiddelbart et brev med opplysningen om at det allerede i januar var utgitt et mulighetsstudie. Etter mye leting på nettet ble dokumentet funnet
hos Bærum kommune og kan nå hentes fra lvv.no/munningen.pdf.
Det skremmende er at PBE syns å være villig til å ofre Sollerudstranda
som badeplass for å lage rundkjøring for busser, og utvide båthavnen slik
at båtene i Bestumkilen kan fjernes og Karenslyst ved Skøyen bygges ut.
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Lysakervassdragets Venner
Fornebubanen
Vale Sigurd Tønsberg
Oslo Elveforums første sekretær, tidligere NRK-mann Sigurd Tønsberg
gikk bort 22. mai, 94 år gammel.

Oslo kommune har hatt en høringsrunde om det som heter Parsell 2 i reguleringen for Fornebubanen. LvV ble
bedt om å utarbeide uttalelsen på
vegne av Oslo Elveforum.

Sigurd var en viktig støttespiller da
den nydannete foreningen Lysakervassdragets venner skulle utforme
sin første høringsuttalelse i anledning
oppstarten til arbeidet med kommunedelplanen for Lysakervassdraget.
Tiden ved BBC i London i 1950-årene
hadde gitt Sigurd innsikt i både det
språklige og de samfunnsmessige forhold som foreningens leder var kjent
med. Det ble mange hyggelige stunder i Blindernveien 4 da høringsutkastet ble grundig fornorsket!

Banen som foreslått vil gjøre store
inngrep i elver og bekker på Oslo
Vest, samtidig som den åpner en viktig mulighet for å få gjort noe med
Frognerbekken som i dag går i rør under stasjonsområdet på Majorstuen.

Det er ti år siden Sigurd ga seg som
sekretær, men han fortsatte som OErådgiver helt til det siste, alltid med
meget gjennomtenkte innspill.

OE uttrykker skepsis til at banen drives gjennom omtrent i havnivå fra Lilleaker til Skøyen. De geologiske forhold er altfor dårlig kjent; mindre
bekker som Mærradalsbekken kan
forsvinne ned i dybden.

Vi lyser fred over Sigurds minne.

Hoffselven og Lysakerelva må begge
legges om for å legge banen i kulverter
for så å dekke til. I tillegg lanseres elvemunningen på Sollerud som omlastningssted for utgravde masser fra
bil til lekter.

Fåbro

Ny leder i Oslo Elveforum

Mustad Eiendom fikk en ny administrerende direktør i februar. Innen få
dager trakk konsernet sin søknad
som skulle legge til rette for et tilbygg
til det verneverdige huset ved Fåbro.

På årsmøtet til Oslo Elveforum i april
ble Per Østvold, tidligere generalsekretær i Transportarbeiderforbundet
valgt som leder. Han tar over fra Frithjof Funder.

Det viser at utsettelsen som ble kjempet igjennom i fjor var avgjørende for
å hindre noe som ville skjemmet de
historiske omgivelsene.

Per har vært medlem i Miljøforening
Akerselvas Venner i flere år. Han
bringer til OE både sin organisasjonserfaring og et bredt politisk nettverk.

Mustad Eiendom varsler at de komme
til å flytte hovedkvarteret fra Fåbro.

Aktiver ditt medlemskap!

Adresse: Kvernveien 24A
0383 Oslo

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

org. nr.: NO 988 274 542
bankkontonr.: 6051 06 32292

