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
Tormod Solem, Follo landbrukskontor
Gard Mjaaland, Follo landbrukskontor
Kjell Thirud, grunneier
Halvor Mørck, driver

Forfall:

Sweco

Valgte å ikke
møte:

Linn Marie Heimberg, Ski kommune
Tor Bergan, Ski kommune
Gry Larsen, Ski kommune
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Anita Borge
Møterom innenfor kantina, Teglveien 18, Drømtorp, Ski
19.05.2015 kl. 09.00 – 10.30

Neste møte:

Informasjonsmøte med grunneiere 09.06.2015 kl. 18.30-20.30, kantina,
Teglveien 18, Drømtorp
Anita Borge

Referent:

Sak Tema
nr.
1

Oppsummering fra
møte 21.04.2015

Vedtak / oppfølging

Ansv.

Anita redegjorde for innholdet i ad hoc-gruppens første
Anita
møte 21.04.2015. Ref. referat fra dette møtet.
Hensikten med dagens møte var å involvere
representanter fra grunneierne i arbeidet, se på
erosjonsutfordringene langs bekken, komme med ev. ny
informasjon om det kommende utredningsarbeidet samt
planlegge informasjonsmøte med grunneiere og
befaring.
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2

Involvering av
grunneiere langs
Skibekken/
Finstadbekken

Kjell Thirud og Halvor Mørck møtte på vegne av
grunneierne. På informasjonsmøte med grunneierne vil
det formelt velges representanter fra grunneierne inn i
ad hoc-gruppens videre arbeid.
Kjell og Halvor redegjorde for grunneiernes tilnærming til
erosjonsutfordringene i Skibekken/Finstadbekken. Det
ses på som positivt at utfordringene nå tas tak i, og det
er interesse for et godt samarbeid for en effektiv
tiltaksgjennomføring. Kjell påpekte at ved utløpet av
Østensjøvann bidrar en dårlig tilpasset kulvert til tidvis
oversvømmelse av dyrket mark og ujevn vannstand i
innsjøen. Det er ønskelig at også dette problemet vies
oppmerksomhet i det videre arbeidet.

Kjell,
Halvor
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Erosjonsutfordringer langs
Skibekken/
Finstadbekken

Gard gikk igjennom kart som viser erosjonsutfordringene
langs bekkeløpet. Disse blir et viktig utgangspunkt for
Swecos utredning, og dreier seg i hovedsak om:
- stedvis utrasing av jordmasser fra ustabil
bekkekant
- stedvis utrasing av trær og jordmasser som
hindrer vannet i å renne i det naturlige løp
- omfattende graving / erosjon ved flere utløpsrør
fra drenering
- manglende pleie av vegetasjonssonen mellom
jordet og bekken. Trær står og vokser midt i
bekkeløpet, og hindrer vannet i å renne i det
naturlige løp.
I etterkant av miljørådgivningen utarbeides det
miljøplaner for de enkelte bruk. I disse inngår tiltak for å
redusere erosjon.

Gard
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Utredningsarbeid i
Ski kommune

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. Sweco vil snarlig
levere et tilbud til Ski kommune der utredningsarbeidet
for Skibekken/Finstadbekken inngår. Utredning
ferdigstilles ved årsslutt 2015. Igangsetting av tiltak bør
kunne igangsettes i 2016.
Vedr. økonomi: Utredningsarbeidet vil blant annet gi
kostnadsoverslag for den nødvendige
tiltaksgjennomføringen langs bekken/rundt
Østensjøvann. Ski kommune vil måtte bekoste en del av
tiltakene. Gjennom eksisterende tilskuddsordninger i
landbruket vil bøndene kunne søke om midler til

Knut
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tiltaksgjennomføring. PURA vil også kunne søke om
midler for tiltaksgjennomføring gjennom sine kanaler.
5

Informasjonsmøte
med grunneierne/
driverne

Følgende inviteres til informasjonsmøtet:
- grunneiere
- drivere
- ad hoc-gruppen i sin helhet
- Sweco med en representant
Aktuelle datoer:
9. eller 11. juni kl. 18-20. Kjell sjekker ut med
grunneierne hvilken dato som passer best.

alle

Kjell

Sted:
Kantina, driftsstasjonen, Teglveien 18, Drømtorp.
Anita setter opp forslag til program for
informasjonsmøtet og sender dette på kommentarrunde
i ad hoc-gruppen.

Anita
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Befaring

Befaring gjennomføres i september. Settes opp som
tema på informasjonsmøtet med grunneierne, der disse
inviteres til å delta.

alle
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Neste møte

Informasjonsmøte 9. eller 11. juni kl. 18.20 i kantina,
driftsstasjonen, Teglveien 18, Drømtorp.

alle
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