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Uttak fra Sørkedalselva til snøproduksjon 

Lysakervassdragets venner (LvV)  viser til befaring og møte i denne saken ved 

Zinober 11. august. Styret i LvV behandlet saken på sitt møte i går kveld. 

Som antydet i en tidligere kommunikasjon mener LvV at Oslo kommune bør 

få dispensasjon til å ta ut inntil 35 liter vann/sekund fra Sørkedalselva ved 

Zinober for å ha snø tilgjengelig som en Plan B i.f.m. med skiskytter-VM i 

2016. Men på grunn av uklarheter og manglende oppfølging av betingelsene 

som ble stilt i forrige runde, mener LvV at det ikke skal gis tillatelse til et 

permanent anlegg på dette tidspunkt. Uttak bør skje som ved de forrige 

stormesterskapene, med midlertidige pumper. 

Det påpekes at den nye Idrettsetaten i Oslo kommunen ikke har kompetanse 

innen vannforvaltning. NVE vil derfor selv måtte sørge for at riktig instans 

(Oslo VAV-etat) er med på en evt søknad om konsesjon for permanent 

uttaksanlegg ved Zinober. 

Opplysningen som kom frem om at den egentlig pumpekapasiteten til 

Tryvann Vinterpark og Oslo kommune til sammen utgjør kun vel 155 

liter/sekund, er en god grunn til at hele konsesjonen om vann til 

snøproduksjon tas opp til ny vurdering med de ansvarlige i Oslo kommune. 

Det er nemlig slik at de siste vintrene har vannføring i Lysakerelva, hvor LvV 

har sin målestasjon, vært bemerkelsesverdig høy. Dette har hindret 

isdannelse og betydd at vårflommen er meget dempet fordi Langlimagasinet 

har måttet gjenfylles før elva nedstrøms får merke effekten av snøsmeltingen. 

LvV ønsker at elvenes vannføring skal løpe så naturlig som mulig. 

Vi vil gjerne få beskjed om NVEs avgjørelse i saken. 

Med vennlig hilsen 
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