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Forurensing av Gjersjøvassdraget. 

 

Bekymringsmelding 

 
Oppegård Vel er en organisasjon for nærmiljøer i syd i Oppegård kommune. Vi har i flere år 
sett med uro på økende forurensing av vassdraget ned mot Gjersjøen.  
 
Nedbørsfeltet preges av stor menneskelig aktivitet, fortetting, nye utbyggings-områder, 
sterkt trafikkerte veier og massedeponier. Den totale forurensing av Gjersjøvassdraget er 
så stor at vi er bekymret for vassdragets funksjon som vannkilder, naturområder, 
badeplasser og levested for fugl og fisk. Spesielt Tussetjern er nå så belastet av både 
permanente, akutte og planlagte forurensninger at vi frykter tjernet vil dø. 
 
Tilstanden i vassdraget er dårlig og skal forbedres, men utviklinga går i feil retning. 
Målsettinger og forvaltningsplaner iht. EUs vanndirektiv er vedtatt på papiret, men 
motarbeides i handling. Målet om god økologisk tilstand er utsatt, fordi det er vanskelig å 
nå. Myndighet og kunnskap er fordelt på mange instanser, tilsynelatende uten klare 
ansvarsforhold og uten samordning.  
 

 Det er de siste år avdekket mange negative forhold som det ikke finnes løsninger 
på. 

 Det gjennomføres stadig nye inngrep med negativ effekt på vassdraget. 

 Det er vedtatt en forvaltningsplan for vassdraget, men det synes ikke som det 
gjennomføres eller planlegges noen tiltak for å nå målene om forbedring av 
tilstanden vannforekomstene.   

 
Det synes ikke som noen aktør med innflytelse kjemper for vassdragets interesser. Vi ber 
derfor Miljøverndepartementet som nasjonalt ansvarlig for vanndirektivet å gripe inn og 
sørge for at nødvendige virkemidler settes inn for å redde vassdraget.  
 

 Det planlegges og tillates stadig nye inngrep med forventet negativ effekt på 
vassdraget. 

 I nedbørsfeltet bor det 40 000 mennesker, og det planlegges med en dobling av 
innbyggertallet i løpet av noen tiår. 

 Det betyr en kraftig urbanisering og belastning på alle deler av vassdraget. 
 
Vi ber derfor Miljøverndepartementet som nasjonalt ansvarlig for arealplanlegging å 
vurdere om det er forsvarlig i å plassere en av landets største befolkningskonsentrasjoner 
øverst i dette sårbare og viktige vassdraget. 
 

Vi vil ha rent vann i vårt nærmiljø også i de neste 100 år!



 

Bekymringsmelding for Gjersjøvassdraget Oppegård Vel, 14/2-2013 side 2 

 
Gjersjøvassdraget: 
 

Gjersjøen ligger som laveste vannbasseng før 
Oslofjorden, og er sårbart mot forurensing fra 
omliggende kommuner Ås, Ski og Oppegård.  
Gjersjøen er drikkevannskilde for 40 000 
innbyggere i Ås og Oppegård. I nedbørsfeltet bor 
det ca. 40 000 mennesker, og det går 2 
motorveier. Byggeaktiviteten er enorm, og det 
planlegges dobling av innbyggertallet i løpet av 
noen tiår. 
 
Tilførselsbekkene er viktige også for friluftslivet til 
de mange innbyggerne, men er små og sårbare og 
utsatt for stadig økende belastninger fra 
bebyggelse, trafikk og anleggsvirksomhet. Bygging 
av tunellen til Follobanen vil medføre inngrep 
flere steder i området. 
 
Gjennom PURA-prosjektet skjer systematisk 
overvåking og oppbygging av kunnskap om 
vassdraget. PURA lager også tiltaksplaner for å nå 
målet om god økologisk tilstand i hver enkelt 

vannforekomst. Mer detaljert informasjon finnes her: http://pura.no/  
 
Hvorfor bekymringsmelding: 
 
Oppegård Vel har i flere år sett med uro på økende forurensing av vassdraget ned mot 
Gjersjøen. Vi har imidlertid registrert at reguleringsplaner er optimistiske, vannprøver alltid 
ligger på etterskudd, og at avbøtende tiltak ikke fungerer. Oppegård Vel har i flere år sett at 
vassdraget er blitt mer og mer forurenset, og har påpekt dette både overfor presse og 
kommuner. Dette skjer med ekspressfart. Ved alle nye utbyggingsprosjekter skal byggherren 
ha en plan og garanti for miljøkonsekvenser, og skal sørge for bygging av 
fordrøyningsbassenger og andre nødvendige rensetiltak. Gang på gang ser vi at tiltak har 
negative konsekvenser og at kontrollen ikke er tilfredsstillende. I 2012 har det fremkommet 
en rekke illevarslende rapporter om forurensing og forsøpling av vassdraget. 
 
Det er for oss uforståelig at Gjersjøvassdraget forvaltes på denne måten.  Sammenlignet 
med regimet som gjelder for Oslos drikkevannskilde i Maridalen virker det helt uforsvarlig. 
 

Tilførselsbekker: 
 
Vår bekymringsmelding tar utgangspunkt i 4 bekker som renner ut sør i Gjersjøen: 
 Tussebekken,  Dalsbekken, Greverudbekken og Fåleslorabekken. 
Vi gir noen eksempler på situasjon og utvikling i disse. 

http://pura.no/
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Tussebekken 
Avrenningen skjer fra områder nord og øst for Tussetjern og ender opp i Slorene sydøst i 
Gjersjøen. Forurensing kommer fra utbygging av nye E6, og veitrafikken. Fyllmasser fra 
utbyggingen er lagret langs veien og har sannsynligvis ført til sterk forurensing av Kloppa og 
Assurtjernet, som ligger nord for Tussetjern. I tillegg kommer sterk salting av veiene. Det er 
store områder med lagerbygg, og videre utbygging pågår i stor stil. Byggearbeidene på 
Fugleåsen i Ski Kommune har ført til urovekkende rapporter om tilførsel av nitrogen har økt 
med 2 – 300 % i Tussetjern i 2012. Den bekymring Oppegård Vel ga uttrykk for i sin merknad 
til planene på Fugleåsen har dessverre blitt innfridd. Det ble ikke vårt forslag om å 
gjennomføre en konsekvensutredning før utbygging. Sannsynligvis vil badevannet i 
Tussetjern være truet i 2013 og mange år fremover.  
 
Samtidig er det i et annet byggefelt på Berghagen i Ski funnet store mengder med miljøgifter 
med muligheter for utslipp i tjernet. Kloppa- og Assurtjernet ligger nord for Tussetjern og har 
sine utløp hit. Disse tjernene synes også å være i dårlig forfatning, og nær total fiskedød. Fra 
Paddetjern nord for Langhus, som tidligere var søppelfylling, lekker det giftstoffer. 
 
Vedtatt målsetting om forbedring av tilstanden i vassdraget vil ikke bli nådd. Allikevel 
fortsetter videre utbygging, og planlegging av ytterligere byggeprosjekter, ufortrødent. 
Vedtakene bygges på miljøoppfølgingsprogrammer som skjønnmaler konsekvensene, og 
mangler effektive tiltak mot forurensing. Eventuell bygging av planlagt motocrossbane i 
Assurdalen nord for Tussetjern medfører store inngrep som steinbrudd, bekkelukking og 
massedeponi og vil ta knekken på dette truede vassdraget.  
 
NIVA har utarbeidet en rapport i etterkant av forurensing fra Fugleåsen som anbefaler sterke 
restriksjoner på aktiviteten i nedbørsfeltet. PURA advarer mot motocross-prosjektet i 
Assurdalen. Vegvesenet har fått utarbeidet en rapport som dokumenterer svært negative 
konsekvenser av bl.a. salt fra E6, men har ikke effektive tiltak.  
 
Dette medfører allikevel ingen endringer praksis: 
Ski kommune planlegger videre sterk utbygging i Langhusområdet. Forurensing fra Fugleåsen 
er politianmeldt, men det redder neppe vannkvaliteten enten det er kommunen eller 
utbygger som vinner denne saken. Oppegård Kommune har tatt problemet opp i 
Formannskapet, men saksunderlaget inneholder intet om hva som kan gjøres, fordi 
problemet er i Ski kommune da Tussetjern ligger der. Det er oppsiktsvekkende at rådmannen 
i Oppegård ikke vet at halve Tussetjern ligger i Oppegård kommune. I et svar fra 
kommunelegen i Oppegård vedrørende framtidsutsiktene til badeplassene i Tussetjern, 
henvises det til at vannkvaliteten måles og at Oppegård kommune deltar i PURA. Vi tolker 
dette som symptomer på den manglende interesse det er for å nå målene i vanndirektivet, 
og den manglende samordning det er mellom aktørene med myndighet. 
 
PURA har innsikt, men ingen myndighet, men samarbeidsprosjektet synes brukt som et alibi 
for ikke å gjøre noe innenfor eget ansvarsområde.  
 

Dalsbekken: 
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Bekken kommer fra områdene ved, og øst for, Ski sentrum. Tilsig fra jordbruk og bebyggelse 
er et problem. Ski kommune har investert i et renseanlegg der Blåveisbekken renner ut med 
mye kloakk fra bebyggelsen.  
 
Ved Nøstvedt Gård (i Ås kommune) er det de siste årene etablert store deponier av 
løsmasser – nå anslagsvis 900 000 m3. Her deponeres stort sett jordmasser som kommer fra 
Oslo og kan være sterkt forurenset. Deponiet er tillatt etter vedtak i Ås kommune. Etter 
henvendelser fra beboere i vårt nærmiljø kontaktet vi Ås kommune for å få vite om tiltaket 
utføres i tråd med vedtatte forutsetninger, samt innsyn i måleresultater og kontroller som er 
foretatt. Dette hadde tilsynelatende ikke kommunen; de henviste oss til direkte kontakt med 
eier/driver av virksomheten. Vi gjorde det og fikk tilgang til resultater som viser vesentlig 
forurensing fra deponiene; spesielt er metallverdiene høye. Iflg. grunneier Lars Juul er det 
Østlandske Miljødeponier AS, som har ansvaret for planering, kontroll og logging av hvor 
massene kommer fra. I tillegg skal de selv bygge rensebassenger og foreta vannprøver. Etter 
vår vurdering er heller ikke sedimentasjonsdammer og vegetasjonsfiltre gode nok. Potensielt 
representerer deponiene en alvorlig forurensing. Avrenning fra deponiene vil skje i tiår.  
 
Vi har fulgt opp saken både direkte med Ås kommune og gjennom PURA. Det er nedslående 
at kun iherdig innsats fra frivillige organisasjoner gjør at ansvarlige myndigheter griper fatt i 
denne typen saker.  Oppegård Kommune som forvalter drikkevannskonsesjonen for 
Gjersjøen var uvitende om deponiet (og selvfølgelig analyseresultatene). I en rammetillatelse 
behandlet i Ås kommune 24/3-2011 gjelder tillatelsen 335 000m3. Sannsynligvis er det gitt 
flere tillatelser? Hvis ikke bør vel størrelsen av antall m3 kontrolleres. Ansvarlig myndighet er 
Ås kommune v/teknisk etat, men vi har ennå ikke fått noen reaksjon derfra. 
 
I Dalsbekken ligger en pumpestasjon som sender kloakk i tunell til Nordre Follo Renseanlegg.  
I perioder med stor nedbør klarer ikke denne å ta unna, og det blir overløp av kloakkvann 
direkte ut i Dalsbekken. Da nedbørsmengder vil øke i kommende år vil slike overløp skje 
hyppigere, og mer overflatevann vil komme inn i kloakkledningsnettet.  

 
Greverudbekken: 
Her er det tilsig fra salting og forurensing fra veiene, bl.a. den sterkt trafikkerte FV 152, samt 
fra lekkasjer i kloakkanlegget fra gamle bebyggelser. Erfaringen tilsier vel at ”gammel moro” 
fra Odlo Fabrikker fremdeles ligger igjen i nedre del av bekken. Vi som har bodd her en del år 
husker at bekken skiftet farge annen hver dag, ettersom fargeriet endret farge i sine 
prosesser. Vannkvaliteten i bekken i henhold til PURAs rapport for 2011 er ”veldig dårlig”. 
Store utbygginger som Øvreskogen er sannsynligvis en del av årsaken. Her har det foretatt 
store sprengninger samt pukkverksdrift. Avrenning fra dette området vil skje i mange år. Ved 
gjennomgåelse av området synes det som om opparbeidelse av fordrøyningsbassenger ikke 
er bygget ut. Her renner det rett fra tette flater ut i bekkene eller ned i kloakksystemet.  
Øverst i nedbørsfeltet er det også giftig avrenning fra deponering av alunskifer ved Taraldrud 
(ved E6). 
 

Fåleslorabekken 
Fåleslora er en bekk som ligger nord i Ås Kommune, og drenerer ut i den sørlige delen av 
Gjersjøen. Fåleslora starter ved Nygårdskrysset og rennet nordover mot Vinterbro. Her 
møtes E6 og E18 på en sterkt trafikkert og stor asfaltert flate som går helt ned i bekken. 
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Bekken er ca. 3,7 km lang og med et nedbørsfelt på ca. 5,6 km2. Nygårdskrysset er preget av 
dyrket mark og økende bebyggelse og veier. E18 ligger øst for området og Rv 156 på 
vestsiden. Av industribedrifter ligger Unicon AS (betongelementer) og Franzefoss Pukkverk i 
området. Dessuten drenerer noe av deponiene ved Nøstvedt Gård ut mot området. De 
største kilder til forurensing av området er avrenning fra veier, produksjon av 
betongelementer, pukkverkdrift, kloakkutslipp og avrenning fra dyrket mark. I tillegg ligger 
Tusenfryd fornøyelsespark nær, med stor aktivitet somsom sannsynligvis også avgir noe 
forurensing. Iflg PURA undersøkelse i 2011 ble det ikke funnet fisk i bekken. Ved pukkverket 
er det sedimentasjonsbassenger og kummer for å rense overvann. Det betyr at de skal 
opprettholde utslipp etter forurensingsloven. I miljørapport fra 2010 og 2011 ble det påvist 
betydelige mengder nitrogen i vannet fra pukkverket. Det ble forklart at det ble produsert 
fra stein ved utskytingen av Nøstvedttunellen. Denne type sprengning fører til betydelig 
udetonert sprengstoff på steinen. Sprengningen ved Fugleåsen i Ski viste store mengder 
nitrogen, og vi må vel anta at dette også har skjedd i pukkverkets produksjon. Resultatene 
for 2012 er ikke fremskaffet. 
 

Ettertanker: 
Området rundt Gjersjøvassdragets nedslagsfelt har mange veier med høy trafikktetthet samt 
store prosjekter innen utbygging og deponering av masser som fører til høy forurensing.  
Kommunene Ski, Ås og Oppegård har store utfordringer innen helse, skole og samferdsel 
som gjør det nødvendig med utbygging av nye prosjekter. Alle sier de også enige om at miljø 
og å hindre forurensing er viktig. Men i praktisk politikk med avveiinger mellom ulike 
interesser taper hensynet til vassdragene spesielt. Manglene kontroller og tafatthet i det 
forebyggende arbeidet ser også ut til å råde i kommunenes administrasjoner.   
 
Utskifting av eldre kloakkledninger skjer generelt i et for lavt tempo, og lekkasjer er vanlige. 
Ski kommune har vedtatt en relativt ambisiøs plan for utbedring av avløpsnettet som 
forhåpentlig på sikt vil kunne dempe forurensingen av vassdragene. Eventuelle positive 
effekter av planen kommer imidlertid ikke før tiltakene er gjennomført i praksis. Planen 
synliggjør også hvilke store utgifter det medfører å reparere skader på naturen, hvis det 
overhodet er mulig.  
 
PURA nevner i sin rapport for 2011 at hovedutfordringer må rettes mot overgjødsling og 
avrenning fra tette flater som veier og bebygde arealer. Avrenning fra massedeponier og 
alunskifer.  Gjersjøen er spesielt sårbar siden den er drikkevannskilde, og beredskap mot 
akuttutslipp må være høy. Økologisk tilstand for 2011 er: 
 Gjersjøen  - Moderat 
 Greverudbekken - Svært dårlig 
 Tussebekken  - Dårlig 
 Dalsbekken  - Dårlig 
 Fålebekken  - Dårlig 
 Tussetjern  - Moderat 
Fortsetter forurensingen uten miljørettede tiltak, vil sannsynligvis også Gjersjøen om noen år 
få betegnelsen dårlig.  Vi har ikke inkludert resultater fra Kolbotnvannet og tilførselsbekker 
nord i Oppegård Kommune. PURA-prosjektet konkluderer med at disse også er i dårlig 
befatning. Kolbotnvannet er i dag så forurenset at det advares mot bading og spising av fisk. 
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Oppegård Kommune har ansvar for at Gjersjøens vannkvalitet er tilfredsstillende, men synes 
å begrense sin innsats til dette, og ev. bygge et ekstra rensetrinn på vannverket. Vi legger 
ved utskrift fra kommunestyrets behandling av en interpellasjon om saken fra Oppegård Vel, 
der vi viser til Ytre Follo Herredsretts klausuleringsskjønn, kalt ”Gjersjøskjønnet” av 4. 
september 1963. Ordførerne må komme på banen for å beskytte vannkvaliteten og demme 
opp for forurensingen i hele vassdraget. Det er ikke nok å «være bekymret». Fremtiden 
krever en mer offensiv holdning til problemet, og reelt samarbeid over kommunegrensene.  
 
Regionale myndigheter har heller ikke imponert med handling. Ved mekling ifbm. planlagt 
motocrossbane/massedeponi i Assurbekken fant ikke Fylkesmannen grunn til å vektlegge 
Oppegård kommunes bekymringer for effekten på vassdraget, til tross for sterke advarsler 
fra bl.a. PURA. 
 
Overvåkingsrapporter og vannprøver i etterkant er ikke tilfredsstillende, de løser ikke 
problemer. PURA eller en annen kompetent instans må få videre fullmakter til å stille krav, 
drive tøffere kontroll, og deres råd må bli tillagt vekt av andre sektorer. Verken kommunene 
eller regionale myndigheter ser ut til å vite om eller se sammenhengen mellom alle 
prosjekter som kan forurense vassdraget. Den forvaltning som utøves nå er verken 
vassdragsorientert, samordnet eller kunnskapsbasert.  
 
Vi gjentar: Vi vil ha rent vann i vårt nærmiljø også i de neste 100 år. 
 
Vi ber derfor Miljøverndepartementet gripe inn og sørge for at forvaltning og planlegging i 
Gjersjøens nedbørsfelt blir bærekraftig. Alle tegn tyder på at raske og store endringer i 
holdninger og ikke minst handlinger er absolutt nødvendige for å redde vassdraget. 
 
Referanser: 

 Miljøverndepartementet: Forvaltningsplan for vannregion Glomma. Kongelig resolusjon 11.06.2010. 

 NIVA: Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2011. RAPPORT 6350-2012 

 Statens vegvesen: Vegsalt og tungmetaller i innsjøer langs veger i Sør-Norge 2010 

 NIVA & COWI: Overvåking av vannkvalitet og vurdering av tiltak for vann langs E6 i Oslo, Oppegård, Ås 
og Ski. RAPPORT 6314-2012 

 Jørn Enerud: RESULTAT AV FISKEUNDERSØKELSER I VASSDRAG I FOLLO-REGIONEN. 15/2-2012. 
http://pura.no/images/content/files/948987870151.pdf  
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