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
Tormod Solem, Follo landbrukskontor
Kjell Thirud, grunneier

Forfall:

Halvor Mørck, bruker

Valgte å ikke
møte:

Linn Marie Heimberg, Ski kommune
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor
Birger Brandal Mellum, Sweco

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Anita Borge
Møterom innenfor kantina, Teglveien 18, Drømtorp, Ski
07.09.2015 kl. 12.00 – 13.45

Neste møte:
Referent:

Etter avtale, for presentasjon av utkast til rapport fra Sweco
Anita Borge

Sak Tema
nr.
1 Oppsummering og
konklusjoner fra møtet
09.06.2015 med
grunneiere og brukere
langs
Skibekken/Finstadbekken –
videre aksjonspunkter

Vedtak / oppfølging
Anita oppsummerte møtet og videre aksjonspunkter.
Spørsmål/kommentarer på møtet ble fulgt opp i
etterkant av møtet, informasjon ble formidlet
møtedeltakerne. Dette dreide seg i hovedsak om
kulvert under E18, ny trase for jernbanen sør for Ski
og kapasitet i øvre del av
Bølstadbekken/vannledning til Ås kommune.
Agenda og presentasjoner fra møtet kan lastes ned
fra PURAs hjemmeside.
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Anita
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3

Befaring langs bekken.
Hvem deltar, opplegg og
gjennomføring

Status for
utredningsarbeidet for
Skibekken/Finstadbekken
som Sweco gjennomfører
for Ski kommune

Tidspunkt for befaring ble fastlagt: Mandag
12.oktober kl. 12.00. Befaringen starter i nordenden
av Skibekken/Finstadbekken, i Ski.
Parkeringsmuligheter og oppmøtepunkt sendes
sammen med invitasjonen til deltakerne.
Anita sender forslag til deltakerliste og agenda til ad
hoc-gruppen for kommentarer.
Deltakerne gis anledning til å slutte seg til
befaringen underveis. Dersom noen er forhindret fra
å komme kan de formidle eventuelle
kommentarer/synspunkter til Kjell eller Halvor.
Det tas vannprøver under befaringen. Disse
analyseres for totalt reaktivt fosfor, total nitrogen og
ledningsevne.
Sweco har levert tilbud av 19.08.2015 der de
beskriver hvordan de vil jobbe frem gode løsninger
for overvann i Ski.
Det skal utarbeides en overvannsplan som vil bli et
premissgivende forvaltningsverktøy. Ved bruk av
denne planen vil man bl.a. få et faglig grunnlag for å
kunne vedta tillatte tilførte vannmengder i
vassdragene fra utbyggingsområder.
Et av de fire definerte nedslagsfeltene i prosjektet er
Skibekken/Finstadbekken. Utredningen for
Skibekken/Finstadbekken vil bli en separat rapport
som bl.a. vil inneholde vurderinger av tiltak for å
redusere, eventuelt eliminere økt vannføring i
vassdragene som følge av økt utbygging.

alle

Anita
Kjell
Halvor

Tor
AnneMarie
Knut

Birger

4

Eventuelt

Anita redegjorde for en rapport fra Ås kommune:
"Kapasitet i bekken ut av Østensjøvannet".
Rapporten er forfattet av en student med
sommerjobb i Ås kommune sommeren 2015.
Anita redegjorde for konklusjonene i rapporten.
Dette blir en viktig grunnlagsrapport for arbeidet
som Sweco skal gjøre for Ski.
Anita fremskaffer forfatternavn og en mer formell
forside på rapporten.

Anita
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Neste møte

På neste møte presenterer Sweco forslag til rapport.
Møtet legges iht. tidsplan for ferdigstilling av
rapporten.
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