PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Møtegruppe:

Ad hoc-gruppe Skibekken/Finstadbekken

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA, møteleder
Knut Bjørnskau, Ski kommune
Anne-Marie Holtet, Ski kommune
Tor Bergan, Ski kommune
Gry Larsen, Ski kommune
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor
Tormod Solem, Follo landbrukskontor
Gard Mjaaland, Follo landbrukskontor

Forfall:

Linn Marie Heimberg, Ski kommune

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Anita Borge
Møterom innenfor kantina, Teglveien 18, Drømtorp, Ski
21.04.2015 kl. 09.00 – 10.00

Neste møte:
Referent:

19.05.2015 kl. 09.00-11.30, samme sted
Anita Borge

Sak Tema
nr.
1

Vedtak / oppfølging

Ansv.

Bakgrunnen for og
Anita redegjorde for bakgrunnen for og hensikten med
Anita
hensikten med møtet møtet, der temaet var utbedring/sikring av
Skibekken/Finstadbekken. Dette har vært tema på møter
i temagruppe Landbruk, møte med grunneiere i
nedslagsfeltet til Østensjøvann og nå sist i temagruppe
Biologi/limnologi. Vedtak herfra er utgangpunktet for
møtet.
Aktiviteten inngår som en del av PURAs fokus på
Østensjøvann: Mulighet for utfiske, fagseminar om dette
temaet, oppfølging av seminaret med intensivering av
landbrukstiltak, gjennomføring av prosjekt Østensjøvann
med bl.a. møte med grunneiere og miljørådgivning på
brukene. I delrapport "Prosjekt Østensjøvann. Rapport
miljørådgivning. Høsten 2014" beskrives utfordringene
med erosjonsproblemer langs tilførselsbekkene til
vannet.

1

Her foreslås tiltak for utbedring/sikring av bekkeløpene.
En slik aktivitet krever samarbeid mellom Ski kommune
og landbrukssektoren. Dagens møte var ment å være
starten på et slikt samarbeid og videre felles prosess.
2

Behov for
utbedring/sikring av
Skibekken/
Finstadbekken

Landbrukets tilnærming
Lars Martin redegjorde for prosjekt Østensjøvann, som
ble igangsatt for å intensivere tiltakene innen
landbrukssektoren i nedslagsfeltet. Han gikk igjennom
kapitlet "Tilførselsbekker" i delrapport "Prosjekt
Østensjøvann. Rapport miljørådgivning. Høsten 2014"
og la vekt på mulige tiltak som vil redusere erosjon fra
tilførselsbekkene. Problemene i
Skibekken/Finstadbekken er store på grunn av tidvis
store tilførsler av overvann fra Ski tettsted.
Landbruksnæringen ønsker en utbedring/sikring av
bekken der Ski kommune deltar som viktig aktør i
tiltaksgjennomføringen.
Ski kommunes tilnærming / tidligere og pågående arbeid
i Ski som har relevans for utbedring/sikring av
Skibekken/Finstadbekken
Knut redegjorde for Ski kommunes pågående arbeid
med områderegulering av Ski vest og Ski sentrum. I
dette inngår løsninger for overvann. Etter høring av plan
for områderegulering av Langhus sentrumsområde har
NVE gitt innsigelse til planens behandling av flom og
overvann. Kommunen skal nå svare på denne
innsigelsen.
Viktige dokumenter for Ski kommunes videre arbeid med
overvann er:
● "Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig
byutvikling i Ski kommune"
● "Norm for planlegging og utførelse av vann- og
avløpsanlegg; "VA-norm" for Ski kommune".
Konsulentfirmaet Sweco er leid inn for å ivareta Ski
kommunes behov for beregninger, utredninger og
strategier ifm. overvann og flomrisiko.

3

Videre arbeid

Økonomi – konsulent og gjennomføring av tiltak
Knut redegjorde for muligheten til å benytte
rammeavtalen som Ski kommune har med Sweco innen
området overvann/flomberegninger. Dette er avklart med
kommunalsjefen.
Finansiering av tiltakene i bekken vil man komme tilbake
til i det videre arbeidet.
Påkobling av konsulent for utredningsarbeid
Sweco er informert om oppdraget. De har kapasitet til å
ta dette snarlig, og vil stille på neste møte i ad hocgruppen.
Dialog med grunneiere langs bekken
Det blir viktig å koble på grunneierne til
Skibekken/Finstadbekken. Det vil bli holdt et eget møte
med disse så snart det videre løpet med konsulent er
klart. Til neste møte i ad hoc-gruppen inviteres grunneier
Kjell Thirud.

2

Lars
Martin

Knut

Knut

alle

Knut

Lars
Martin
Tormod
Anita

Tidsplan for utredningsarbeidet
Etter neste møte i gruppen der Sweco og grunneier
deltar blir det foretatt en befaring. Sweco leverer rapport
til høsten. Det tas sikte på at tiltak igangsettes i 2016.
Ad hoc-gruppens videre rolle og arbeid under og etter
utredningsarbeidet
Følgende utgjør den samlede ad hoc-gruppen for det
videre arbeidet med utbedring/sikring av
Skibekken/Finstadbekken:
● deltakerne på dagens møte inkludert miljørådgiver Linn
Marie Heimberg
● grunneier Kjell Thirud
● konsulent fra Sweco
I den videre prosessen vil Landbrukskontoret og Ski
kommune tilpasse sin deltakelse i forhold til tema.

alle

alle

Øvrig
Vannføringsdata: Ski kommune har en del
vannføringsdata fra tidligere planlegging av rensedam i
Skibekken/Finstadbekken. Disse begynner å bli gamle
og det vil være behov for nye. Nye målinger av
vannføring vil inngå i arbeidet med utbedring/sikring av
bekken.
Kart: Et kart med synliggjøring av erosjonsutfordringene
langs Skibekken/Finstadbekken er ønskelig. Gard
utarbeider dette.
Neste møte
Neste møte avholdes 19.05.2015 kl. 9-11 i det samme
møtelokalet.
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