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Fossumbyen – fra et vassdragsperspektiv 

Løvenskiold-Vækerø sammen med OBOS har lansert Fossum som en ny 

drabantby i Marka. Ett aspekt som ikke er tilstrekkelig belyst i 

konsekvensutredningen er forholdet til vann og vassdrag. Dette angår 

Lysakervassdragets venner fordi hele området hører til vassdragets 

nedbørsfelt med de forpliktelser og risiki som dette bringer. I utgangspunkt 

vil vi minne om at vassdraget er et av Markavassdragene som er varig vernet 

og at dette vernet omfatter en hensynssone på 100 meter fra bredden av 

Bogstadvannet. 

Lovgivning 

Den som ønsker å gjøre inngrep i en vannforekomst skal melde fra om dette 

til NVE, som så vurderer om inngrepet krever konsesjonsbehandling, og om 

det evt. kan gis dispensasjon, eller om det ellers faller inn under 

vannressurslovens bestemmelser. Søk i NVEs databaser viser ingen 

meldinger om inngrep i Bogstadvann eller på Fossum.  

Vannressurslovens bestemmelser har fått nytt liv i og med at Norge i 2007 

fikk en rammeforskrift om vannforvaltning. Forskriften gir lovmessig uttrykk 

til vannets enkel logikk; det renner nedover og sammen. Forurensning eller 

inngrep langs den minste sidebekk kan forpeste og ødelegge liv i den store å. 

Det er også vannressursloven som forlanger at kantvegetasjonen skal 

beholdes for å gi ly til dyreliv. 

Vannforekomstene på Fossum 

Vannforekomstene i planområdet er skjult, både i terrenget og i 

utredningsdokumentene. Det renner tre bekker ut i Bogstadvannet eller i 

Lysakerelva nedenfor Osdammen. Et bekkefar med flere forgreninger ligger i 

rør under Smiejordet, et annet ligger også i rør under selve industriområdet. 

Det tredje bekkesystemet drenerer høyden i nord, hovedsakelig den 60 mål 

store Forsvarstomten som OBOS nå eier. Hovedvannløpet her danner  
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Markagrensen over vel hundre meter og deles med plassen Strømstad. 

I tillegg skjuler Forsvarstomten flere små kulper og et tjern oppe på dette 

særegne partiet øverst på Fossum, en høyde som dominerer utsikten til og 

fra Bogstad gård. 

Forsvarstomten 

Konsekvensutredningen som er gjennomført av Løvenskiold-Vækerø og 

OBOS skulle belyse påvirkningen av en evt. utbygging. To av rapportene tar 

for seg Forsvartomten. Grindakers landskapsanalyse som omtaler det 

særegne terrenget i meget positive vendinger, påpeker at bekken, tjernet og 

kulpene blir ødelagt av en utbygging. De geologiske undersøkelsene viser til 

det harde grunnfjellet vil sprekke opp ved graving og føre til at overflatevann 

havner i grunnvannet og ikke ut i bekken. De også rapporterer om 

morenegrunn oppe på kvikkleire i den nedre delen av tomten. Denne 

morenen bidrar også til å demme opp tjernet. 

Rapporten om naturverdiene i planområdet ble skrevet på grunnlag av en 

undersøkelse foretatt på én eneste dag om høsten. Rapporten nevner ikke 

Forsvarstomten og dens særegne terreng med kulpene og tjernet, ei heller 

bekken, som alle utgjør habitater som ikke finnes ellers i planområdet. Det 

rapporteres ikke om søk i kulp, tjern eller bekk, og heller ikke i det 

kvikkleiremiljøet i bunnen av morenen som geologene påviste. Det er all 

grunn til å tro at Forsvarstomta ikke er dekket av rapporten over 

naturmangfold. 

Uansett om det er truede arter til stede eller ei, bør denne merkverdige 

høyden med nakent berg anerkjennes som særegen og få beskyttelse. Det å 

beholde naturen her vil også være et argument i en potensiell strid om 

landskapet rundt Bogstad gård. 

Dessverre er de nedre strekningene av bekkesystemet i dårlig forfatning. I en 

utvidelse av Fossum Bruks opplagringstomt er bekken lagt i rør. Utenom 

dette er bekkefaret brukt som dumpeplass for hundeskrotter. Lenger 

oppover på Forsvarstomten er det dumpet både armeringsjern og sement i 

bekkeløpet. 

Bogstadvannet 

Naturmangfoldrapporten trekker frem en meget vesentlig detalj fra Bærums 

økonomiske kartverk fra før utvidelsen av Fossum Bruk. Denne utvidelsen 

innebar en betydelig utfylling i Bogstadvannet. Dette har gjort bredden 

utilgjengelig med bratte steinete kanter ned mot vannet. Uansett om  
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planområdet blir bygd ut som et boligområde eller ikke, må denne kantsonen 

rehabiliteres. 

Lysakerelva 

16.6.2014 ble det varslet en utvidelse av planområdet til å inkludere 

Fossumveien i hele sin lengde til Griniveien. Selv om det utlagte kartet ikke 

viser Lysakerelva, dekker utvidelsen både kantsonen og elven ut til 

kommunegrensen fordi dagens Fossumvei allerede ligger meget nært inntil 

elveløpet. Ved eventuell endring eller utvidelse av Fossumveien skal det 

utreddes muligheten for å bedre forholdet langs Lysakerelva med 

tilstrekkelig bredde i kantsonen til både det pålagte vegetasjonsbeltet og en 

turvei i tillegg til dagens gang og sykkelvei. 

Anbefaling 

I påvente av at vassdragsmyndighetene vurderer utviklingen av 

Fossumområdet slik vannressursloven krever, er Lysakervassdragets venner 

det mest vassdragskompetente organet som har interessert seg for saken. 

Etter feltstudier samt granskning av de foreliggende rapportene, tillater LvV 

seg å komme med følgende anbefalinger ved videre utvikling av området: 

Vassdragets vern respekteres fullt ut ved at 100 meters sonen fra 

Bogstadvannets opprinnelige bredde ikke bare forblir ubebygd, men at 

denne bredden restaureres som naturområdet; 

Den østre halvdelen av Forsvarstomta med tjernet og kulpene vernes og 

kantsonen til bekken langs Markagrensen vernes i en 10 meters bredde i 

hele sin lengde 

Sidebekken til denne bekken som kommer fra sagbrukets areal åpnes, 

også med to ganger 10 meters bredde belter, særlig av hensyn til 

kvikkleiret som ligger nedenfor morenen. 

Bekken som dannes hvor disse to bekkefarer renner sammen åpnes, og 

det etableres 10-meters kantsoner med stedsegen vegetasjon 

En sikringssone legges rundt hele dette vassdragsområdet siden det er 

uegnet som umiddelbar nabo til et boligområde. 

En eventuell omlegging av Fossumveien benyttes til å utbedre forhold i 

Lysakerelvas kantsone ved å gi plass til kantvegetasjon og en turvei. 

Det sørges for at NVE får melding om bekkesystemene i området før saken 

behandles politisk. NVE er den riktig myndighet i vassdragssaker. 
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Disse anbefalingene skal ikke tas til inntekt for støtte til utviklingsplanene i 

sin helhet. LvVs tidligere nøytrale uttalelse gjaldt en eventuell utbygging i 

betydelig mindre omfang enn de seneste uttalelsene fra initiativtakere 

indikerer. 

Kart 

Kartet på eget ark viser Forvarstomten med omgivelsene. Arealet som etter 

Lysakervassdragets venners vurdering skal holdes utenom eventuell 

utbygging av hensyn til Lysakervassdraget er tegnet inn sammen med 

vannforekomstene som tilhører området.  

Bildene 

Bildene i to serier er tatt på Fossum 17. og 24. juni 2014. Den ene gjelder 

rehabiliteringen av bredden på Bogstadvannet samt nedre delen av 

bekkesystemet ved Strømstad. Den andre viser kulper og tjernet på 

Forsvarstomten. 

Med vennlig hilsen 

Dette brev sendes elektronisk i usignert form av hensyn til bildekvalitet. 

Den signerte versjonen kan legges frem ved behov. 

 

John Tibballs     Bo Wingård 

styreleder      styremedlem 

 

kopi: Norges vassdrags- og energidirektorat 

 Bærum Natur og Friluftsråd 

 Naturvernforbund i Oslo og Akershus 
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Tegneforklaring 

X forsøpling 

    gmlt lysløype 

blått: kulp, tjern, 

   bekk, vann 

orange: 

  kvikkleire 

grønt: 

  Forsvarstomten 

violett: 

   vassdragets 

   beskyttende  

   areal 

Strømstad 

Forsvarstomten 

ved Fossum 
med foreslått 

vernesone 

INNFYLL 

Kartverk fra NGIs 

rapport om 

grunnundersøkelsen 
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Bjørnegård sett fra Fossumutfylling, 4 meter over Bogstad-   Bredden av Bogstadvannet sør i området. 

vannet. Nærmere kommer man ikke vannet i dag.   Slik bør bredden være langs hele vannet ved Fossum.

Lagringstomten på Fossum sett nordfra. Det nærmeste arealet er utfyll i Bogstadvannet. I dag ligger Bogstadvannet 4 meter 

lavere på andre siden av gangstien i venstre bildekant. På åsryggen til høyre ligger Forsvarstomten.  
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Nede: Hundeskrotter i 

bekkeleiet ved 

Fossumutfyllingen.  

Til høyre: Armeringsjern med 

sement dumpet i bekkeleiet 

mot nord. 

Begge disse må ryddes ved 

rehabilitering av 

bekkesystemet 
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Tjernet på Forsvarstomten       Den ene kulpen på Forsvarstomten mot grensen til Fossum  

           Bruk 


