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Planene for etterbruk av Løvenskiold-Vækerøs sagbrukstomt på Fossum skal behandles 

politisk etter sommerferien. Fra å være et spørsmål om industritomten ved Bogstadvannets 

bredde, har prosjektet blitt større gjennom OBOS’ kjøp av nabotomten av Forsvaret. De 60 

målene var utbyggingens buffersone mot Marka. Nå vil OBOS har blokkbebyggelse der.  

Miljøverndepartementet (MD) forkastet Bærum kommunes først forslag til utbygging av 

Fossum fordi den ikke ble omfattende nok til å bli et selvstendig samfunn med utbygd 

kollektiv trafikk, skoler, butikker og andre servicetilbud. Ved å insistere på at utbygging skulle 

innfri slike krav åpnet MD for ødeleggelse av andre verneverdige miljøtrekk.  

OBOS vil bygge 5- og 6-etasjers boligblokker på Fossums høyeste åsrygg. Denne utbyggingen 

vil prege området rundt hele Bogstadvannet, og særlig som motpol til Bogstad gårds 1700-

talls miljø. Dette engasjerer de fleste som opponerer mot en utbygging som er større enn 

den som Bærum politikere i sin opprinnelige, kloke beslutning omfattet. 

Både en landskapsanalyse og geologiske undersøkelser bekrefter at det store prosjektet vil 

ødelegge åsryggen. Den ble dannet av en vel 200 millioner år gammel vulkansk bergart som 

er slit ned til et tynt, men tett lag med vannkulper i forsenkningene. Langs Markagrensen 

renner en bekk som får vann fra kulpene når det kommer mye regn. På siden av åsryggen 

ligger det også et tjern oppdemmet av en liten morene. 

Norge har en vannressurslov og en vannforskrift som skal sikre unødige ødeleggelse av 

vannforekomster. Disse krever at uheldige påvirkninger utredes nøye før en vannforekomst 

berøres. Forskriften ivaretar hensyn til vanns enkle, men ufravikelige logikk; at vann renner 

nedover og at bekker flyter sammen. For at lovgivning skal fungere, skal 

utbyggingsprosjekter forelegges den ansvarlige vannetaten NVE. Men ingen melding er 

mottatt av NVE, og etaten er heller ikke invitert til å uttale seg under 

konsekvensutredningen. 

Det at en utbygger underslår vannforekomster på et utbyggingsområde er en kjent taktikk 

for å unngå vannressurslovens bestemmelser. Bekken i markagrensen er en av tre bekker på 

Fossum som blir påvirket av en utbygging. Eldre kart og luftfotoer viser nemlig at det renner 

enda to bekker gjennom brukets sørlige arealer. I dag renner de i rør.  

Før den politiske behandlingen bør kommunen kreve at utbyggeren kan kvittere for at en 

fullstendig melding om Fossums vannressurser er innsendt til NVE. Utenom grunnvannet ble 

ikke vannspørsmålet nevnt i konsekvensutredningen som utbyggerne har utarbeidet. 

Selv store elver kan bli ødelagt dersom miljøet langs den minste tilførselsbekk er forurenset. 

Katastrofale forgiftninger av elver og vann blir ofte sporet tilbake til kilder skjult langs bekker 

i rør. 


