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Høringsuttalelse til Byøkologisk program 2008 – 2024
For Østensjøområdet miljøpark er det særlig innsatsområde nr. 5 om å bevare og styrke
den blågrønne struktur som er mest aktuelt. Vi skal her gi uttrykk for noen av våre
synspunkter knyttet til dette innsatsområde.

Biologisk mangfold og Naturvernlov vs Energilov
Østensjøvannets Venner mener at Forvaltnings- og skjøtselsplanen for Østensjøområdet
miljøpark har klare føringer for hvordan man skal bevare og utvikle det biologiske
mangfoldet. Viken Fjernvarme planla i 2008 å legge fjernvarmerør gjennom
naturreservatet- og miljøparken med konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat
(NVE) hjemlet i Energiloven. Det utløste lokalt engasjement og protester. Naturvernloven
støtte sammen med Energiloven og et prinsipielt spørsmål ble fremmet i Stortinget til oljeog energiministeren (Åslaug Haga): Synes statsråden de foreløpige planene for fremføring
av fjernvarmeledning gjennom Østensjøvannet er akseptabelt i forhold til Stortingets mål
om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010?
Noe av svaret og begrunnelsen var som følger:
Det er ikke til å komme fra at alle former for produksjon og overføring av energi har noen
negative konsekvenser, selv om omfanget varierer veldig fra sak til sak. Målet er å finne
fram til de prosjektene som har lavest konflikter med miljøverdier og andre
samfunnsinteresser. Jeg mener det er en viktig oppgave for Regjeringen å satse på
klimavennlig fornybar energi og utbygging av fjernvarme, samtidig som vi så langt det lar
seg gjøre forhindrer at ikke naturmangfold og viktige landskapsverdier går tapt.

Østensjøområdet miljøpark bør derfor eksplisitt nevnes i revidert Byøkologisk program,
slik det også gjør i det nåværende program.

Fremmede arter
Byøkologisk program understreker at arbeidet med å redusere forekomsten av fremmede
arter skal ha sterk prioritet (5.1.3.). Til dette må fremføres at Østensjøvannets Venner har
drevet utstrakt bruk av dugnad fra medlemmene for å bekjempe fremmede arter, spesielt
kanadagrullris og russekål. Vi mener at område er så omfattende at kommunen må være
villig til å sette inn større ressurser. Man kan ikke for fremtiden basere seg på
dugnadsinnsats for et så stort prosjekt. Bekjempelsen må også finne sted på tider som ofte
faller sammen med ferieavvikling noe som vanskeliggjør oppslutningen.
Svak regulering
De regulerte friområdene og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal
bevares, fastlås det i programmet samt at kommuneplan for grønnstruktur revideres
(5.2.2.). Østensjøvannets Venner har ved flere anledninger fremholdt svakhetene ved at
store deler av miljøparken er regulert etter Plan- og bygningsloven. Omreguleringer er
stadig en trussel og vi mener at det her bør være meget strenge grenser for å endre det som
ble vedtatt i 2002. Vi mener det bør vurderes større statlig lovhjemmel for å unngå at det
reises omreguleringssaker fra utbyggere.
Grøntstrukturen
Oslo skal bevare og videreutvikle grønnstrukturen med fokus på sammenheng og kvalitet
(5.2.). Dette er et punkt som har stor betydning for miljøparken. Det må opprettholdes
sammenheng mellom de enkelte grøntområder, ikke minst Marka. Trekkveiene for fugler
og pattedyr, men også andre arter, må ikke stenges unødig, selv i kortere perioder. Vi
observerer stadig at både rev og rådyr møter sin skjebne når veier må krysses.
Åpningspotensial for bekker
Avsnittet om at elver og bekker skal gjenåpnes og behandles som blågrønne korridorer
(5.3.) med det etterfølgende underpunkt om at rørlagte elve- og bekkestrekninger skal åpnes
der det er mulig, har stor relevans for vårt område. Det heter videre at gjenåpnet trasé skal
om mulig følge vassdragets historiske løp. Det skal være en oppdatert oversikt over
prioriterte åpningsprosjekter og forventet fremdriftsplan for disse. Vassdragenes
selvrensningsevne til å forebygge forurensningsskader skal forbedres ved å gjenåpne gamle
elve- og bekkelukkinger, infiltrere og fordrøye forurenset overvann før det ledes til elv og
bekk (5.3.1.)
Tilførselsbekkene til Østensjøvannet har ennå ikke tifredsstillende vannkvalitet, men mye er

oppnådd de senere år. Likevel er det mye som gjenstår. Konsesjonen på 10 år (fra
2003-2013) for overføring av vann fra Nøklevann (Ljanselvvassdraget) forutsetter at
vannkvaliteten i tilførselsbekkene i denne periode får tilfredsstillende rensing. Det er fortsatt
et godt stykke igjen og kommunen må ha et klarere og målsatt program for rensing i
Østensjøområdet. Rørlagte bekker er det flere av som etter vår mening har et klart
åpningspotensial. Vi tenker spesielt på Bølerbekken, Godliabekken, Rustadbekken og
Østensjøbekken. Dessuten skisserer Forvaltnings- og skjøtselsplanen to renseparker i
nedre del av Smedbergbekken og Bølerbekken.
Grøntkorridorer og byggefrie belter
Programmet fremhever at det søkes etablert sammenhengende grøntkorridorer langs
vassdragene mellom marka og fjorden. Det skal utarbeides en plan for hvert hovedvassdrag
(5.3.2.).
Det søkes etablert minimum 20 meter brede byggefrie belter langs begge sider av
hovedvassdragene og 12 meter langs sidevassdrag og andre bekker. Naturlig
kantvegetasjon langs vannkantene skal utgjøre minst halvparten av de byggefrie beltenes
bredde. De byggefrie beltene skal være allment tilgjengelige der dette ikke kommer i
konflikt med naturinteresser (5.3.3.).
I den umiddelbare nærhet til miljøparken er det flere byggeprosjekter som er nær
forestående som lett kommer i konflikt med byggefrie belter langs sidevassdrag. Til høsten
starter riving av Bøler kirke for oppføring av den nye. Bølerbekken går i rør rett under
kirken noe som setter store krav til utbygger. Sidebekken fra Bølerskogen (Bølerlia) har
også nærhet til kirketomten.
Østensjøbekkens åpningspotensiale i Bryn-området krever også store tilpasninger dersom
Byøkologisk program skal følges opp.
Avløpshåndtering
Østensjøvannets Venner har registrert og påpekt at lekkasje fra spillvannsledninger er
hyppig forurensningskilde til bekker med utløp i Østensjøvannet. Vann- og avløpsetaten
har gjort store utbedringer, men det står mye igjen. Derfor er det viktig å fortsette, helst i
forsert tempo, med søk etter lekkasje for å hindre skade på biologisk mangfold.
Overvannsdisponering
Østensjøvannets Venner mener at lokal overvannshåndtering er helt grunnleggende for å
regulere nedbør, spesielt med mer forventet ekstremnedbør. Dette gjelder ikke bare store
utbyggingsområder. Østensjøvannets Venner vil i denne sammenheng presisere behovet
for at Østensjøområdet miljøpark også er et stort område med stort flompotensiale med
derav store ødeleggelser. Vi tenker på vannstandsnivået i Østensjøvannet som er
avgjørende for flere fuglearter i hekketiden. Dessuten har vi en årviss ødeleggelse av
turveiene som eroderes vekk når flomstore bekker går over sine bredder.

Fordrøyningsdammer ville hindret ødeleggelser både for turveinettet og hekkeområdene.
Østensjøvannets Venner har gjentatte ganger tatt dette opp med både Friluftsetaten og
Vann- og avløpsetaten, særlig i forbindelse med utløpet som ikke fungerer tilfredsstillende
som ”ventil” for riktig vannstandsnivå.
Uteskole
Østensjøvannet er mye brukt som ”uteskole” fra barnehager til universitet. Bruken av
området må ikke utsettes for unødig slitasje slik at tilrettelegging i sårbar natur må
prioriteres. Det er også behandlet i Forvaltnings- og skjøtselsplanen.
Byøkologisk program er et politisk program. Det må følges opp med konkrete handlninger
som også gir seg utslag i budsjettene. Til nå har vi ikke sett så mye til beløp som monner,
annet enn til utredninger. Denne gang setter vi vårt håp til at også midlene kommer
miljøparken til gode.

Med vennlig hilsen
Østensjøvannets Venner

Amund Kveim
leder
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