
”Handlingsplaner” 

Vedtakene i Bærum kommunestyret og 
Oslo bystyret om kommunedelplaner 
(KDPer) for Lysakervassdraget, var begge 

koblet til handlingsplaner for utbedring av 
vilkår for Lysakerelva som levende miljø og  
for brukere av de tildels brede friarealer. 
En del bra er blitt gjort for selve Lysakerel-
va, men mye gjenstår.  

Handlingsplaner har lett for å bli liggende i 

en skuff, særlig når den ansvarlige kom-
muneansatte skifter ansvarsområde. Den-
ne observasjonen går langt i å forklare for-
skjellen mellom kommunene i sin skjøtsel 
av KDP-områdene. På elvas vestside har 
det vært utført en rekke tiltak gjennom de 

elleve årene som er gått siden turveiene ble oppgradert, med åpningen av 
Fådpassasjen under Bærumsveien og -banen. Store tiltak ble påtvunget i 
fjor av steinrasene som gikk langs skråningen nord for Bærumsveien, og 
ellers har gelendre blitt satt opp i de bratteste partiene. Bærum kommunes 
ansvarlige har bygget opp en detaljert kjennskap til området langs Lys-
akerelva. 

På østsiden av elva er det også kommet gelendre, noen av dem fornuftig 
plassert, andre til å stusse over. Men de store behovene som ble påpekt av 
flere lokale lag og foreninger i et notat laget i 2019 på bestilling fra Bymil-
jøetaten (BYM), har ikke fått budsjettmidler. I mellomtid ønsker Mustad Ei-
endom (ME) å oppgradere oslostien nord for gangbrua på Jar. Den saken 
inngår i dragkampen om forvaltningen av Lysakerelva og dens kantsone 

gjennom hele Lilleakerbyen. Skal Oslo kommunen overta? Hvem skal opp-
gradere demningene? Kan BYM drive en betimelig forvaltning? MEs drifts-
avdeling disponerer adskillig flere ressurser – både menneskelige og bud-
sjettmessige – enn dem BYM har bevilget til Oslo vest de siste 10 årene. 

Som ble omtalt i forrige Fodnytt, dreier Lilleakerutbyggingen primært om 
det 14-etasjes signalbygget på tomten Lilleakerveien 4F. 
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Elveforvaltning i urbane strøk 
I mai ble LvV bedt om å lede en befaring med folk fra Naturvernforbund 
Oslo og Akershus (NOA). Disse utgjorde en arbeidsgruppe som skal se 
på hvor egnet naturmangfoldloven (nml) er til å beskytte naturen langs 
Oslos elver og bekker.  

Det er vår erfaring at vern ikke er problemet med elveforvaltning i Oslo. 
Heller er det Bymiljøetatens (BYM) alenegang med de vesentligste tilta-

kene. Det er slikt norsk lovgivning legger opp til: vannressursloven (vrl) 
pålegger grunneier ansvar og rettigheter til å drive tilsyn og skjøtsel in-
nenfor rammer definert i forskriftene. BYM er tildelt ansvar for skjøtsel 
av kantsonene til byens elver som er i kommunalt eie. Naturmangfoldlo-
ven respekteres, men lokal kunnskap mangler. Parkforvalterne bygger 
sjeldent opp kjennskap til de svære arealer som de tildeles ansvar for. 

Naturmangfoldloven (nml) tilbyr flere muligheter for Staten ved statsfor-
valteren å få ansvar for erklærte verneområder, reservater og nasjonal-
parker. Disse områdene har gjerne en egenart som krever beskyttelse. 

Vassdrag i byer krever mer. Med sine kantsoner danner de naturkorri-
dorer som mange folk bruker. Elvers flomsletter eller gamle elveterras-
ser, er blant få naturlige flate terrengparseller i kommunen. Derfor har 

kantsonene mange brukere. Blant dem er noen som engasjerer seg i 
vassdragets ve og vel. Disse vanker så å si daglig langs elva. Med årene 
opparbeider de rikelige kunnskaper om naturens gang og elvas oppfør-
sel. Og mange er flinke til å ordne opp i små og store saker, som tett 
drenering, veltede trær, eller søppel etter skolebesøk. Når disse frivillige 
organisere seg, har de evnen til å utføre neste alt av tilsyn og skjøtsel.  

Men norsk lovgivning mangler hjemmel for at forvaltningsansvar kan 
overføres fra grunneieren. Og den er gjerne kommunen. Men i kommu-
nen er reaksjonstiden alt for lang for en forsvarlig skjøtsel. 

I internasjonal sammenheng er det to modeller for samarbeid mellom 
organiserte frivillige og lokale administrasjoner innen arealforvaltning. 
Der hvor det aktuelle arealet ligger innenfor én kommune inngås avtaler 

som f.eks. mellom Skiforeningen og Oslo kommune. Der hvor arealet 
berører flere kommuner som for Lysakerelva, stiftes det et eget organ 
som får overført forvaltningsansvar. Det er her at norsk lovgivning kom-
mer til kort. Kommunene utøver sitt pålagte ansvar etter beste evne, 
men ofte til forargelse for lokale ildsjeler fordi tiltak foretatt, gjerne som 
reaksjon på enkelte klager, ødelegger for helhetlige løsninger.  

Derfor søkes det hjemmel for en nemnd med kommunenes tekniske folk 
og de frivilliges og grunneiernes representanter, en nemnd som får over-
ført naturforvaltningsansvar for Lysakerelvas 750 mål med friareal. Vi 
håper at NOA kommer til at elveforvaltning krever mer enn naturvern. 
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Årsmøtet, Facebook og kontingent 

På årsmøtet 16. mars ble styrets forslag om å gjenoppta aktiviteten i Lys-

aker godtatt av de 20 fremmøtte. Det ble da et kåseri fra Kristin Vigander 

og en kort rapport om arbeidet med oppmåling av kulturminnene ved 

John Tibballs. 

Arbeidskapasiteten i styret ble ikke styrket med nye medlemmer så det 

må satses på færre utgivelser av FÒÐNYTT, samtidig som det er opprettet 

en lukket Facebook-gruppe: Lysakervassdragets venner. Denne oppdate-

res med nyheter som tidligere har kommet i FÒÐNYTT hvert kvartal. Der-

med får vi en kanalen for å kommunisere sammen. Medlemmer oppford-

res til å søke medlemskap i gruppen, noe som blir innvilget omgående.  

Større dokumenter, som høringsuttalelser og brev til etater, blir fremdeles 

lagt ut på lvv.no, og på disse websidene fortsetter vi med de daglige elve-

registreringer, vannføring, vanntemperatur og nedbør. 

Foreningens styrke, særlig politisk, måles av medlemskapets størrelse 

samt evnen til å gjennomføre oppgaver som LvV påtar seg. Medlemskap 

bekreftes med kontingenten, som er revisoren kan kontrollere ved sin årli-

ge gjennomgang av regnskapet. Årsmøtet fastsatte årskontingenten til 

kr. 100,- per medlem og droppet kategorien husstandsmedlem. Styret 

oppfordrer medlemmer til å betale inn kontingenten til Lysakervassdra-

gets venners konto: 6051 06 32292. Ved betaling for flere medlemmer 

oppgis disses navn som melding. 

Adresseendringer o.l. sendes kassen@lvv.no 

Lysakerbyen og medvirkningsprosessen 

I mars spurte LvV Bydel Ullern om bydelen var tatt med på prosessen for 

den Veiledende Plan for det Offentlige Rom  

Årsmøte 15. april 

Pandemitiltak hindret gjennomføring av enda et årsmøte med samvær og 
kåseri. Et nettbasert møte med elleve deltakere greidde imidlertid å godta 
både styrets årsrapport, regnskapet for 2020 og budsjettet for 2021. 

Valgkomiteen hadde gjort et utmerket arbeid med å rekruttere tre nye 
medlemmer til styret for 2021-2. Anne-Lise Grenborgen hadde måttet 
trekke seg pga. sykdom, så styret hadde operert med minimumsbeman-
ning i lengere tid. De nye medlemmer er Anne Evandt (som siden er også 
valgt som styreleder i Lysejordet borettslag, et av vassdragets mest betyd-
ningsfulle naboer), Kåre Moe (som er også en dreven stirydder for DNT) og 

John Tollefsen (som er sekretær i Vannmiljøutvalget i Drammens sports-
fiskere , og i Naturvernforbund er styremedlem i Drammen og vara til sty-
ret i Buskerud.) 

Har du glemt kontingenten for 2021? 

Vi har rekruttert bra med nye medlemmer, men vi oppnår budsjettmålet 
bare hvis alle medlemmer blir med videre: kr 100 til 6051 06 32292. 

Hefte Lysakerelva 

Tilbudet om et eksemplar av heftet til nye registrerte medlemmer står ved 
lag. Og vi selger fremdeles heftet gjennom Røa Bok & Leker. Opplaget min-
ker. Det blir ikke flere opptrykk. 

Friluftlivets uke 

LvV er med på den årlige, landsomfattende uka som fokusere på å trekke 
folk ut i sitt lokale friluftområder. Vårt arrangement i samarbeid med Røa 
Vel holdes søndag 5. september med oppmøte kl 13 ved Svingen bru over 
Grinidammen. I år går vi nordover på jakt etter gjemt historie. 

Slitne turstier - dugnadsinnsats 

Slitasjen på turstien mellom bruene på Lysejordet og Mossestua/  
Melumøra har fortsatt. LvV har fått tillatelse fra Bærum kommune til å 
utbedre stien. Den verste strekningen ble gjenoppbygget umiddelbart. Un-
der kraftledningen forberedes nå grunnen for en leveranse grus. Da blir 
det innkalling til en stordugnad. Enkelte andre partier fikses underveis. 

Turveien i Oslo fra Carl Lundgrens vei/Jar skole bru til og forbi Jarfossen 

på oslosiden trenger også en innsats. Her har LvV oppfordret Mustad Ei-
endom om å foreta enkle skjøtselstiltak, selv om det egentlig er et kommu-
nalt ansvar. 



 

 

Fåbrodemningen 

Den 7. juni falt vannstanden i Lys-
akerelva på en ganske unaturlig må-
te. Samtidig kom det opp skilter 
rundt Fåbro om at gangbrua over 
demningen blir stengt i flere uker 
fremover mens demningen forsterkes.  

Etter hvert kraftig regnskyll stiger 
vannføringen i Lysakerelva og lage 
vansker for folket som støper for-
sterkningene til demningen. 

Ved den lave vannføringen syns den 
gamle steinkistedemningen ovenfor 

dagens demning over vannet. Vi tror 
den ble anlagt for å kunne støpe da-
gens demning. Den virker for spinkel 
til å ha vært annet enn provisorisk, 
men vi skulle gjerne hatt mer doku-
mentasjon. 

Sidesporsbrua 

Brua som bar et sidespor fra Dram-
mensbanen inntil Lilleaker Kemiske 
Fabrikker er også stengt for oppgra-
dering. Mens utgravingen for Forne-
bubanen foregår, blir den den eneste 

kjørevei inntil Lilleakerveien 2 og 4.  

I september bygges det ei ny midlerti-
dig bru fra Lilleakerveien 2 opp til El-
veveien for å kjøre ut  masser fra ba-
nens tunnel. Da blir adkomsten fra 
Lilleakerveien stengt. Hvorvidt dette 

vil ramme undergangen under E18 og 
jernbanen på oslosiden er usikker. 
Mølledammen blir også stengt og fot-
gjengere må bruke sidesporsbrua. 
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Bogstadvannet Rundt 

Den 14. mai gikk styret på en befa-
ringsrunde langs den blåmerkete 

traséen for å se om den kunne legges 
nærmere Bogstadvannet. I Bærum 
forholder DNTs ”Fossumgjeng” seg til 
en avtale med Løvenskiold som eks-
kluderer turgåere fra noen av de fi-
neste breddene til Bogstadvannet. På 

Oslo siden av Abbortjernsbekken er 
det mulig å legge til rette for turgåere 
nærmere vannet. En ny gangbru over 
Sørkedalselva ville vært et spektaku-
lært innslag, men veldig dyrt siden 
spennet måtte bli på vel 40 meter. 

Grinidammen 

NVE har varslet at Bærum kommune 
blir pålagt å kjøpe inn 1000 edelkreps 
og få satt dem ut i Lysakerelva. Tilta-
ket skal bøte for naturskaden forårsa-
ket da kommunen senket vannstan-

den i Grinidammen med 80 cm iste-
denfor de 20 cm som det var gitt tilla-
telse til. 

Elvebunnen skal først bearbeides for 
å forbedre forhold for kreps og ørret. 

LvV tviler på dette tiltaket fordi elver 
tilordner sitt bunnforhold best selv. 

LvV ønsker helst at vannspeilet i Gri-
nidammens øvre del blir gjenopprettet 
ved å gjenskape demningen fra 1790-
årene som betjente Grinis teglverk. 

Dette ville reddet både våtmarka som 
nå tørker inn og edelkrepsen. 

Kommunen bli for øvrig pålagt å be-
koste undersøkelser av bestandene av 
kreps og ørret etter ett og etter fire år. 

 


