
Kort vinter  
Temperaturen i elvevannet er 

et godt mål for årstiden. Om 

vinteren ligger den gjerne in-

nen én grad av nullpunktet; 

om sommeren er den fra 14 

grader til opp over 20. I vår-

sesongen stiger den jevnt og 

raskt opp, og om høsten syn-

ker den jevnt nedover fra 

midten av september. 

Lysakerelva får sitt vann fra 

Bogstadvannet som igjen får 

vann i hovedsak fra Langli-

vannet etter en mils rolig 

strømning gjennom Sørkedalen. Dypt og rolig rennende vann avkjøles bare 

langsomt i kontakt med luft, og stillestående vann fryser bare på toppen. 

Det som renner over Bogstadvannets osdemning vinterstid ligger på noen 

få plussgrader. Derfra og ned til Lysejordet blandes vann og luft gang på 

gang - i Hammerfossen, over Grinidammen, og ikke minst i de fire Røafos-

sene. Med et fall på til sammen på 97 meter, halvparten i de stadige små-

stryk i mellom fossene, får vannet kjølt seg om vinteren og varmet seg om 

sommeren gjennom kontakten med luften. Likevel må temperaturforskjel-

len om vinteren mellom vann og luft være stor for at vannet skal fryse. 

Nede langs elva må luften holde seg ved -10 C i noen døgn før elva dekkes 

helt av is. I år har ikke vi vært i nærheten av det. Temperaturen i vannet 

har allerede vært mellom 1 og 2 grader i noen uker. Elvas vinter var kort! 
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Dette fargebildet ble tatt fra gangbrua på Lysejordet 

på morgenen etter årets første snø 10. januar.  
Lysakerelva gikk høyt med ca. 7000 liter per sekund 

etter flere uker med mye regn. Temperaturen i van-
net var også høy, så varmt faktisk at elva ikke har 
fått et helt isdekke i vinter. 

http://www.osloelveforum.org/


Kommunedelplanen for Lysakerelva 

14. januar ble Kommunedelplanen (KDP) for Oslos side av Lysakerelva 

oversendt byråden for byutvikling. Dokumentene som følger med får LvV 

bare delvis adgang til. Likevel er det grunn til å være urolig. Plan- og byg-

ningsetaten har ikke endret noe etter den siste høringsrunden, med den 

begrunnelse at å røre ved det som allerede har vært til høring ville betyr 

enda en forsinkelse. Det er et argument som brukes ofte for å trumfe 

igjennom en dårlig forberedt sak.  

Mens Bærum kommune har funnet en måte å holde natur- og friluftsom-

rådene i hevd på, og samtidig vise respekt for naboenes eiendomsrett, er 

Oslos løsning lite konsekvent. Blant annet ignorerer den friluftslivets be-

hov for en sammenhengende, bilfri turvei langs hele Lysakerelva.  

Oslos Småhusplan for ytre by som ble vedtatt så sent som juni i fjor. Dette 

dokumentet som stipulerer at det skal være en byggefri sone på minst 20 

meter langs hovedelvene i Oslo er referert til, men ignorert i den juridiske 

arealdelen av KDP. Langs Lysakerelva er det praktisert en 25-m. grense. 

Oslos turvei A1, som følger Lysakerelva i lange strekninger, er et kjært til-

bud til alle, enten for en avslappende fottur, eller for en hard treningsøkt. 

At turveien bare stykkevis følger elva skyldes utparselleringen av boligtom-

ter på Røa på 1930-tallet. Da tok man ikke høyde for grønne friarealer som 

et felles gode for friluftsliv og menneskers velvære. Da gjaldt det å tilby 

store, attraktive tomter ved Røa-banens daværende endestasjon. 

I dag er det tre strekninger hvor turgåere er henvist til de nærmeste veie-
ne. Den ene, den 220 år gamle strekning av Ankerveien ned mot Ham-

merbru er heldigvis en berikelse for enhver tur langs Lysakerelva! 

De to øvrige strekningene byr på konflikt. Flere tomter langs Harald Lø-

venskiolds vei går helt frem til en bratt skrent som ligger rett ved Lysake-

relvas bredde. Ved en vanlig vårflom fyller elva dalen helt inntil bunnen av 

skrenten. Dermed tvinges turgåere til å benytte selve boliggaten. Det er  

nettopp for å beholde muligheten for en fremtidig turvei at et 20-25 meters 

belte bør reguleres til hensynssone,og ikke byggesone slik det presenteres 

i dag. Likedan ved Elvefaret bør det reguleres slik at en turveiforbindelse 

kan åpnes over ruinene til Røa mølle. Det vil kreve en spektakulær henge-

bru, med adkomst som krever noen meter fra de nærmeste hustomtene.  

Kommunedelplanen må ikke utelukke disse drømmene. 2 
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Årsmøte 2014 

19.mars kl 1900 på Samfunnshuset Vest på Røa 

Som varslet i forrige nummeret av Fodnytt holdes årsmøte i Lysakervass-

dragets venner på onsdag 19. mars. Dagsorden er 

1: Velkomst og konstituering 

2: Godkjenning av innkallingen 

3: Meldte forfall 

4: Styrets årsmelding for 2013  

5: Regnskap – revisors rapport  

6: Innkomne forslag  

7: Valg – valgkomitéens forslag presenteres 

Pause med kaffe, te og kaker 

Kristin Vigander viser frem og forteller om sitt bildearkiv over Lysakerel-

va. I mange år har Kristin vandret langs elva med fotoapparatet klart til å 

fange inn både landskap og planter. 

 

Fotoutstilling 

I anledning av årsmøtet  vil fotograf Harald Dyrkorn stille ut en 

rekke nye bilder fra miljøet langs Lysakerelva. Harald har nylig 

hatt utstilling i Sandvika og høstet stor anerkjennelse. 

Kom tidlig for å beundre disse kunstverkene og for eventuelt å 

sikre deg et bilde.  

Dugnader 

Som tidligere meddelt blir det arrangert dugnader for å ordne 

grøfting langs flere turveistrekninger i april og mai. Vi ønsker at 

medlemmer setter av et par timer en midtukes kveld el. en helge-

dags formiddag. Datoer og mer i neste nummeret. 

Dugnader 

Som tidligere meddelt blir det arrangert dugnader for å ordne 

grøfting langs flere turveistrekninger i april og mai. Vi ønsker at 

medlemmer setter av et par timer en midtukes kveld el. en helge-

dags formiddag. Datoer og mer i neste nummeret. 



 

Croquier - igjen  

Som oppfølging av siste par numre av 
Fòðnytt kan vi anmelde utstillingen 
Tidsbilder 1814 på Nasjonalgalleriet 
frem til 18. mai. Croquiene er utstilt i 
monter midt i utstillingens første sal 
blant landskapsbildene til Erik Pauel-
sen og C.A. Lorentzen, lånt fra Sta-
tens Museum for Kunst i Københaven 
og akvatintene til Pauelsen, og grafi-
kerne Grosch og Haas som henger vis
-a-vis. Blant disse finnes flere pers-

pektiver fra Fossum og Bogstad. 

Presentasjonen av croquiene er mini-
malistisk. De ligger under glass, som 
kunstobjekter. Som med kart flest, 
kreves det nøye studie av detaljene 
for å sette full pris på kartografien. 
Dette blir vanskelig når det mangler 

muligheten for forstørrelse.  

Croquiene som er Nasjonalbibliote-
kets ellers flotte bidrag til utstilling-
en, får dessverre ikke omtale i katalo-

gen Norge 1814. 

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

Det er med sorg vi har mottatt mel-
dingen om at Arne Helgerud døde 

17. januar, 71 år gammel. 

Arne var en lokalpolitiker som inspi-
rerte andre til nyttig innsats for By-

del Ullern i Oslo.  

I LvVs tilfelle førte hans interesse og 
råd til vårt hefte Forvaltning av Lysa-
kervassdraget. Han mente det var 
viktig for en ny forening å dokumen-
tere sine kunnskaper om vassdraget, 
spesielt ved oppstarten av det store 
planarbeidet. Dette arbeid er nå åtte 
år senere, nettopp fremmet for poli-
tisk behandling. Da heftet vårt lå fer-
dig trykket, sørget Arne for at det ble 
presentert for bydelspolitikere i Ul-

lern. 

Etter Arnes direkte politiske engasje-
ment var avsluttet, meldte han seg 
inn i LvV. Vi er stolt å ha hatt ham 

som medlem. 

 

BLI MEDLEM Besøk lvv.no  og 

følg lenken Meld deg inn  Målestaven 

Flere melder om stor interesse for 
målestaven som ble satt opp ved 
gangbrua på Lysejordet i november. 
Et skilt forteller hvordan vannføring-
en kan beregnes. Det tar nok noen 
minutters hoderegning for å gange 

opp et tosifret tall i tredje potens! 

Det kunne ikke blitt valgt et bedre 
tidspunkt - isen i vinter har bare vart 
i to uker, og elva har steget og sunket 

mye med all nedbør. 

 


