
Tørke og flom 

Elver er prisgitt klima. Jo større nedbørsfeltet er, 
jo mer gjenspeiler vannføringen og vanntempera-
turen de store klimaendringer. Lysakervassdraget 

er et lilleputt i verdens sammenheng. Med et ned-
børsfelt på 178 kvadratkilometer er vannet som 
renner forbi deg, en blanding av nedbøren fra 
inntil flere måneder bakover i tid. Når det ikke 
kommer verken kom snø eller regn i mange uker, 
blir smeltevannet fra snøen som falt i fjor, godt 

blandet med grunnvann som siger ut av bakken.  

Nå at det er kommet nedbør, blir elva grumsete. I 
tørre stunder, tørker elvebreddene ut. Der hvor 
leire dominerer, dannes sprekker med den følge 
at jorden i hele bredden blir ustabil. Ved neste 
økningen i vannstand, om det er liten eller stor, 

vaskes leirjord ut i elva. Vi har sett flere episoder 
i år hvor nedbør har gjort Lysakerelva temmelig grumsete. 

Som i 2020 uteble vårflommen i år. Dagen med den høyeste vannføring så 
langt var 16. februar. I 2020 var det 10. februar. Etter at 120 mm regn falt 
på ei uke tidlig i oktober har det falt kun 245 mm regn og snø på 7 måne-
der. 

Tidlig på 1800-tallet var Lysakerelva kraftkilden til 18 møller, sager og 
kverner. Vårflommen var deres sikreste periode for produksjon. Den skulle 
helst kulminerer før våronna tok til. Høy vannføring ellers på året kunne 
lett komme i konflikt med jordbruksarbeid. Da måtte kvinner og barn tre 
til, siden mange menn var forpliktet til å delta i fløting eller i arbeid ved sa-
gene. 

Vi har få detaljer over den historiske vannføringen i elva. Men innrappor-
terte bordkvanta bør kunne samholdes med de tidligste meteorologiske ob-
servasjoner – noe som bl.a. mineralogiprofessor Jen Esmark drev med fra 
1811 og utover – for å undersøke påvirkning av den lille istiden som ga seg 
i årene mot 1850.  
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Hvor sterkt er vassdragsvernet i byen? 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har laget en oversikt over 
naturen som er dokumentert langs byens elver og bekker. I naturmang-
foldsloven er natur definert som det biologiske og levende. Skal et områ-
de bli formelt vernet etter loven som naturreservert eller lignende, skal 
det helst være en habitat hvor ellers truede arter finnes over et betrakte-
lig areal, og samtidig være isolert nok til å ha naturlige buffersoner om-

kring seg. Mærradalsbekkens juv har slikt vern. 

Lysakerelvas beskyttelse ligger i kommunedelplanene (KDP) som Bærum 
og Oslo kommuner vedtok for henholdsvis 4 og 8 år siden. KDP’ene er-
klærer teiger langs elva for å være enten grøntareal eller naturområder. 
Planen regulerer bruken av selve arealet, men setter ikke begrensningen 
på naboeiendommer som trengs for å verne særlig naturområdet etter 

naturens behov. Et godt eksempel har vi nå ved Lysejordet. 

Skråningen langs østsiden av Sletta ved Lysejordet har vokst til siden 
1950-tallet. Den er nå en halvmoden løvskog med ask, lønn, osp og hegg 
i tillegg til eldre bjerketrær og et hasselkratt i underetasjen. Øverst var 
det en sammenhengende rekke med store furu og gran. Hustomtene 
strekker seg ned til og inn i denne rekken. Mens KDP19 var under arbeid 

sørget noen tomteeiere å få hogget bartrærne som hindret utsikten. 

Den som har vandret på Lysejordet i kvelds- eller morgentimene har nok 
sett rådyr. Et av deres viktige tilholdssteder er denne skråningen. Den 
deler de med en grevlingfamilie, mange ekorn og flere hakkespettarter. 

Rådyr er menneske– og lyssky. Likevel tåler de at folk og hunder ferdes 
langs tråkka som følger skråningen, så lenge alle går rolig. En vill gjeng 

ungdom på vift en kveld skremte nylig rådyr ut på akebakken og oppover 
mot Vækerøveien. En liten lekse om naturhensyn var på sin plass. 

Men nå kommer en sterkere trussel. I en søknad som ble innlevert en 
uke før kunngjøringen 6. april om søknadsstans i småhusområdet, har 
en utbygger søkt kommunen om omregulering av naturområdet som dek-
ker ca. 20 % av en naboeiendom til friarealet. Ved omregulering tillates 

bygging for hele tomtens areal. Ellers trekkes naturområdet fra. Som i al-
le søknader under den gamle småhusplan, søkes det om utbygging til det 
maksimale tetthet (24 %) for tomtens fulle areal. 

LvV har skrevet til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og forklart 
at til tross for at tomtens forrige eier fjernet trær på sin tomt, er det viktig 
å beholde reguleringen slik at det blir tilstrekkelig avstand mellom bygg 

(og byggeaktivitet) til skogen på kommunal grunn nettopp der hvor rådyr 
søker ly. Det at forvaltningsansvaret ligger hos en annen etat, nemlig By-
miljøetaten, viser hvor innviklet slike saker er i Oslo. 
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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  

Forsommer tur 

Søndag 12. juni 2022 kl 13 

Blir kjent med Lysakerelva – Peder Ankers kraftkilde 

Oppmøte: Gangbrua, Jar skole-Lilleaker 

Vi vandrer opp til Plassen og ser på restene etter den store Nedre Jar sag 
og den mindre Øvre Jar sag før vi fortsette opp til Fådpassasjen og Lyse-
jordet for forfriskninger. Tilbaketuren går langs den motsatte elvebredden 
med nærkontakt med elva ved Jarfossen. 

Denne turen er tenkt som en orientering for folk som er lite kjent i områ-
det. Men alle medlemmer er selvfølgelig velkomne til å delta og treffe andre 

medlemmer. 

 

Høst tur 

Søndag 4. september kl 13 
Langs oppgraderte stier 

De siste årene har LvV samarbeidet med Røa Vel om en medlemstur for 
begge foreninger i anledning den nasjonale mønstring, Friluftlivets Uke. Vi 
gjentar bedriften i år på søndag 5. september. 

Denne turen tar den spektakulære turen fra Svingen bru ved Grinidam-

men og ned til Lysejordet og tilbake. Dugnadsgruppas arbeid har gjort tu-
ren litt lettere ved at flere partier er gjort mindre bratt. 

Men det riktig spennende blir å se hvor langt kommunene har kommet 
med sine lovte utbedringstiltak. Oslo kommune meddelte Røa Vel at de 
var i gang med en 13-punktsliste over store og små saker. Bærum kom-
munes parkavdeling har fått midler øremerket turstier langs Lysakerelva.  

Kontingent 

Det er ikke for sent å betale årets kontingent. Antall medlemmer er et vik-
tig tall. Det gir tyngde til LvVs uttalelser. Det blir særlig i kampen om Lys-

akerelvas skjebne under behandling av reguleringsplanen for Lilleaker-
byen hvor LvV trenger å vite at vi har en stor medlemsstøtte. 

Kontingenten, kr. 100,- betales til konto 6051 06 32292. Det er også mu-
lig å betale med VIPPS til 601092. Oppgir ”Kontingent” i betalingsmelding. 

Vi trenger din støtte for å beholde ei levende elv 
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Lilleakerbyen 

Planforslaget for Lilleakerbyen som 

Mustad Eiendom har levert til Plan– 
og bygningsetaten er Oslo er en 
enorm trussel mot Lysakerelva. 

Den geotekniske rapporten konstate-
rer at grunnen på flomslettene ved el-
va inneholder kvikkleire. For å sikre 

evt. bygg i disse områder, og særlig 
dersom byggene skal være boligblok-
ker, må elvbredden forsterkes for å 
hindre utvasking og utglidning. 

Naturmangfoldrapporten viser til at 
de tre nye bruene i seg selv forringer 

de allerede tynne vegetasjonsbeltene 
langs elva. Videre påpeker rapporten 
at geoteknisk forsterkning av elve-
bredden innebærer en kanalisering 
med tap av vegetasjon og av gyte–, 

gjemme- og hvileplasser for fisk. 

Bruene som planlegges binder sam-
men bredder med helt forskjellige 
høyder. Terrenget på oslosiden må 
graves ned, noe som også endrer 
flommønstret radikalt. 

Risikoanalysen antyder at skade ved 
evt. flom blir ubetydelig, i direkt mot-
setning til den geotekniske rapporten. 

Fornebubanen 

Det at stasjonen på Lysaker må legges 
vel 40 meter (18 etasjer!) under Lys-
akerelva betyr at det blir altfor lite 

passasjerkapasitet for lønnsom drift. 

Oslo politikere har rett i å betvile  
banens nytteverdi. 

 

 

Rolf Arne Odiin 

Redaksjonen må bare beklage at tidli-
gere styremedlem Rolf Arne Odiins 
bortgang i november i fjor omtales 
først nå. 

Rolf Arne var tidligere journalist  som 
satt i styret i én periode da han ivret 

for å gjøre en innsats for dreneringen 
langs turstiene ved Lysejordet. Han 
var med da LvV hyret en liten grave-
maskin for å lage dypere grøfter. 

Etter mye latter ble det klart at den 
slags arbeid gjøres best manuelt! 

Samarbeid med kommunene 

Den 25. april ble det foretatt en befa-
ring langs turstien i Bærum sammen 
med folk fra kommunens Parkavde-
ling for å se på behov for bedre sik-
kerhet. Det ble notert minst tre plas-
ser hvor gelenderet bør utstyres med 

lengere og tettere rekkverk. Ved våt-
marka ved Mosselia (eller Rolfsdum-
pa) ble temaet en omlegging av stien.  

LvVs dugnadsarbeid for kommunen 
fortsetter fra tirsdag 24. mai fra kl 17 

under høyspentledningen ved Vollter-
rasse 63. Alle er velkomne.  

Oslo kommune henvendte seg til LvV 
med opplysningen at handlingspla-
nen som hørte til KDP19 for Lysaker-
vassdrag skal oppdateres i et samar-

beid med Bærum. LvV er spent på 
hvilken form medvirkning skal ta. 
Oppgaver i handlingsplanen fra 2018 
venter fremdeles. 


