
Tjernsmyrtjern 

Bak kontorbyggene som biliste-
ne passerer ved utkjørselen fra 
Granfosstunnelen mot E18, lig-

ger et viktig grøntområde. 
Usynlig fra veien går det en tur-
sti langs et nesten gjengrodd 
tjern. Ellers er det trær som li-
ker en fuktig grobunn. 

I etterkrigsårene var tjernet 

kjent som Lysakertjern. Da 
sonderte doktorkandidat Ulf Hafsten bunnen for å hente kjerneprøver med 
pollenkorn som han identifiserte i mikroskopet og bestemte hvilke planter 
vokste rundt tjernet på den tiden området hevet seg ut av havet. Med sitt 
vannspeil på 11 meter over havet utgjorde Lysakertjern sammen med 
Nesøytjern og det nå innfylte Fornebutjern de laveste av myrene og tjerne-

ne som Hafsten undersøkte. (Blant de høyeste var Dælimåsan ved Skytter-
kollen på 211 meter.) Ved å koble vegetasjon til klimaendringer siden isti-
den laget Hafsten den første tidslinjen for landhevingen i sørøst Norge. 
Universitetsforlagets utgivelse av Hanstens bok fra 1962 Oslo-trakten gjen-
nom 10 000 år – myrer og tjern forteller ble meget populær. 

I 1956 og igjen i 1978 og 1992 ble tjernet mudret og området rundt gjort 
publikumsvennlig med en sti og adgang til tjernet. Nå har det vokst til 
igjen og Bærum Elveforum har fått midler til å rydde området. Blant det 
første som ble gjort var å undersøke miljøet for forekomst av særlig viktige 
arter. Da ble det funnet en bra populasjon av stor salamander. 

Planen videre er å rydde stien som går langs tjernet og fjerne tilveksten av 

siv for å åpne et mindre vannspeil. 

Det er i grevens tid at oppmerksomhet rettes mot tjernet. Nye E18 truer. 
Statens vegvesen vil beslaglegge et hjørnet av naturarealet. 

Hva har saken med Lysakervassdraget å gjøre? Jo, som kartet viser, hadde 
tjernet opprinnelig utløp mot Lysakerelva nedenfor Mølledammen. I 1872 
kom jernbanen og skilte de to vannforekomstene fra hverandre.  
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Vannet som Lysakerelva fører til havet 
Den 4. oktober i fjor ble Lysakerelva riktig stor etter en uke med til sam-
men 125 mm nedbør. Dette ble dekket av journalisten i lokalavisen som 
slo opp på NVEs nettside Sildre som gir vannstand og vannføring ved 
Mølledammen i sanntid. Med bildet av praktsynet i Fåbrofossen ble det 
oppgitt at vannføring var 78 kubikkmeter per sekund (m3/s). 

Vi som leser av LvVs målestav tok flere turer til elva den dagen for å følge 

flommens utvikling. Vannstanden kulminerte ved 166 cm mellom kl 10 
og 11 på formiddag. Tidspunktet stemte med Sildre, men tolkningen av 
vannføring som dette svarer til, stemte ikke. Vår vannføringskurve tilsier 
at elva rant med 52 m3/s. En 50 % forskjell er langt over usikkerhets-
margin som vi legger til grunn, og burde avklares fordi vannføringsdata 

danner grunnlaget for både miljøforvaltning og byplanlegging. 

Vannstandsmåleren som henger ned i Mølledammen driftes av Vann– og 
avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune. Den viktige høyden er antall milli-
meter som vannet står over damkronen noen meter bortenfor. Damkro-
nen er ca. fire meter bred og dekker 21 av elvas 26 meters bredde. De øv-
rige meterne utgjøres av fisketrappen og karene som brua står på. En li-

ten feil i vannstandsbestemmelse gir stort utslag i vannføringen. 

LvV tok opp saken med VAV men fikk til svar at målingen var bra nok for 
deres formål. Så tok vi saken opp med NVE som videreformidler VAVs 
data. Interessen for våre data har NVE uttrykt hvert år. Nå nærmer LvVs 
serie seg en lengde som blir interessant for å lage flomstatistikk, særlig 
dersom den kan kobles sammen med serien fra målestasjonen som NVE 

selv hadde på Øraker mellom 1964 og 1986. Men da må alle stole på da-
taene. Det betyr kalibrering etter godkjent metode. 

Det var i 2007 at LvVs vannføringskurve ble utarbeidet. Med utgangs-
punkt i gangbrua over elva ved Lysejordet ble elvebunnen sondert og 
vannets hastigheten under brua estimert for mange forskjellige vanns-
tander. Den eneste kontroll er at nedbørsmengden i vassdraget over, for 

eksempel, ett år stemmer med total vannmengden som kommer ned til 
fjorden. For LvVs serie stemmer det over femten år. Usikkerheten ligger 
likevel i  hastighetsmålingen. Den ble utført med primitivt utstyr. 

Det foreligger to godkjente metoder for å kalibrere vannføring. Den ene er 
å benytte et bedre instrument for å måle vannhastighet. Slikt koster 
kr 50.000 og oppover. Den andre metoden krever at man kaster noen ki-

lo salt i elva hundre meter ovenfor brua og måler utslag i elvevannets 
elektriske ledningsevne når saltet passerer brua. Målinger krever utstyr 
som registrerer ledningsevne og vanntemperatur kontinuerlig. Et slikt in-
strument koster kr 10.000 og oppover. 

Det vil øke LvVs tyngde i faglige spørsmål å ha kontroll på våre målinger. 
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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 

Onsdag 9. mars 2022 kl 19 

Samfunnshuset Vest, Store sal 

Med dette kalles det inn til årsmøte i Lysakervassdragets venner.  

Etter gjennomføring av dagsordenen blir det servering og vi åpner dørene 
for publikum og lanseringen av den fjerde i Bærum Elveforums serie med 
kartbrosjyrer Opplevelser langs Lysakerelva. Kvelden avsluttes med vis-
ning av en ny film om Lysakerelva. 

 

Dagsorden: 

1: Velkomst og konstituering 

 Valg av møteleder, referent, underskrivere av møteprotokollen 

2: Godkjenning av innkallingen 

3: Meldte forfall 

4: Styrets årsmelding for 2021  

5: Regnskap – kasserers rapport  

6: Innkomne forslag  

7: Valg   

  Styreleder 
  Styremedlemmer  
  Revisor 

  Valgkomité 

Pause med kaffe/te, kaker og hygge 

Lansering av Opplevelser langs Lysakerelva 

 Terje Bøhler, Bærum Elveforum, forteller om arbeidet med de fire  
 kartene i serien Opplevelser langs .... 

Lysakerelva—en film av Hans Kristian Schilde 

Vel møt! 

Kontingent 

På styremøtet 31. januar ble det bestemt å beholde årskontingenten på  
kr 100,- per medlem.  

For å være stemmeberettiget til årsmøtet skal kontingenten være innbetalt 
til konto 6051 06 32292 innen 7.3.2022. Det er også mulig å betale med 
VIPPS til 601092. Oppgir ”Kontingent LvV” som betalingsmelding. 



 

 

Karsten Sølve Nilsen 

Med Karsten Sølve Nilsens bortgang 
1. februar er rekken med seniorer 
som stiftet Oslo Elveforum i 2000 
blitt adskillig kortere.  

På en tid da kunnskap om hvordan 
Oslos vannforekomster var koblet 

sammen var mangelvare, sørget Kar-
sten for detaljert dokumentering av 
hver kilde og sidebekk som ga tilsig 
til både Alna og Hovinbekken. Han 
fikk publisert ”Alna (Loelva)” som tur-
guide i 2005. 

Fornebubanens Lysakerstasjon 

Bærum kommune har lagt ut forslag 
til detaljregulering for området mel-
lom jernbanestasjonen og Lysakerel-
va. Planen tar godt vare på elvebred-
den bortsett fra at flombeskyttelse må 
forsterkes ved inngangspartiet til For-

nebubanens stasjon med en ny støt-
temur ved den gamle sidesporsbrua. 
Planen kan leses på Bærum kommu-
nens webside (En lenke er lagt på 
LvVs facebookside: Lysakervassdra-

gets venner.) 

En betydelige kostnadsøkning er nylig 
omtalt i pressen. Gir den grunn til å 
revurdere prosjektet i lys av vårt end-
rete arbeidsliv?  

Et uromoment er at tunnelen graves 

gjennom alunskifer. Dette innebærer 
at masser og vann med svakt uran-
innhold må håndteres. Vannet føres i 
rør til Lysakerfjorden rett ved moloen 
ved elvemunningen. 

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

 0383 Oslo internett: http://www.lvv.no bankkontonr.: 6051 06 32292 

  facebook: Lysakervassdragets venner 
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Turstidugnader 

Så snart vinteren slipper taket og te-

len i bakken har smeltet, tar dug-
nadsgjengen fatt på sitt arbeid langs 
Bærums turstier. Den første oppga-
ven blir å legge ut topplaget med grus 
på stipartiet som ble lagt om sist 
høst. Vi er spent å se hvor godt sti-

legemet har tålt vinteren. 

En befaring med Bærum kommune vil 
avklare hvilke andre partier som LvV 
kan bidra til å oppgradere. Noen opp-
gaver, som gelendrene må kommu-
nens entreprenører ordne, men det er 

noen som vi kan fikse med en hakke, 
en spade, en sag, og muskler i arm, 
bein og rygg. 

Vi en hyggelig gjeng som stadig har 
behov for arbeidsvillige folk som kan 

være med et par timer på sen etter-
middag og tidlig kveld. Ønsker du å få 
beskjed om når vi starter opp til vå-
ren, så send en epost til styret@lvv.no 

Kartbrosjyren 

Det nye kartet har et opplag på 6000. 
Det deles ut gratis. Alle skolene i dis-

triktet på begge sider av Lysakerelva 
får nok til alle lærerne. 

Vi skal også levere rikelig til bibliote-
kene på Bekkestua og Røa. Vi vil opp-
fordre bibliotekene å oversende noen 
til de øvrige filialene.  

Til medlemmer blir det utdeling på 
årsmøtet. Også våre sponsorer, 
Mustad Eiendom, Møller Bil og Stat-
kraft, får mange eksemplarer. 

 


