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Oslo Vann og avløpsetat. postmottak@vav.oslo.kommune.no 

 

Bymiljøetaten. postmottak@bym.oslo.kommune.no 

 

 

Årvoll 11/7-2016 

Opprop om bevaring av Årvolldammen (Badedammen) som badedam 

Etter at planene for bekkeåpning av Hovinbekken på Årvoll har blitt kjent, har mange mennesker 
uttrykt bekymring og sinne. Det ble derfor avholdt et åpent møte i regi av Øvre Disen Velforening den 
26/6-16 og Badedammens Venner ble dannet. 

Engasjementet rundt Badedammen på Årvoll bør være unødvendig å påpeke, men vi gjør det 
allikevel. Badedammen er et verdifullt tilskudd til vårt nærmiljø, ikke bare for oss som bor her, men 
også utover bydelens grenser. Hit kommer folk i alle aldre for å bade, plaske, lære seg å svømme, 
trimme osv. Her møtes vi til grilling, bading, aking på vinteren (for badedammen er like mye brukt på 
vinteren som på sommeren), og sosialisering. Dette er en sjeldent viktig møteplass for barn, unge, 
gamle, fra forskjellige sosiale lag og med ulik etnisk bakgrunn.  

Folk er nå redde for å miste dette lavterskeltilbudet hvor man kan lære å svømme, lære å ploge, ake 
skikkelig fort og snike seg til et nattbad en sen sommerkveld. Dammen er selve symbolet på Årvoll og 
oppfattes som en svært viktig kvalitet i vårt nærmiljø.  

Badedammens Venner har forståelse for overvannsproblematikken og utfordringene rundt dette i 
årene som kommer og ser at det er behov for å bygge ut bekker i områder hvor disse er lagt i rør.  

Men store deler av vår lokalbefolkning, idrettslag, barnehager, borettslag og privatpersoner er 
bekymret. Hovinbekken går tvers igjennom et område som brukes av alle de nevnte gruppene. Det er 
rekreasjonsområde, lekeplass, treningsfelt, turområde for barnehager, lekeplass for barn og ungdom 
i nærmiljøet og treningsfelt for idrettslag, sommer som vinter.  

Det pekes i høringsutkastet til KVU på flere risikomomenter ved dagens avløpssystem som kan føre til 
at vannet i badedammen kan bli forurenset. Konsekvensen av eventuell forurensning vil være at 
tusenvis av beboere, inkludert mange barn og unge mister sitt lokale badetilbud. Vi mener derfor at 
det er rimelig at kommunen eliminerer risikoen helt for slike utslipp, før badedammen eventuelt i 
fremtiden skal tilføres vann fra de lokale bekkene som er foreslått åpnet.  

I følge KVU’en er hovedformålet ved dammen fortsatt å være flomdam. Vi som bor i området har opp 
gjennom årene registrert at dammen fylles til bredden ved svært store nedbørsmengder. Slik vi 
forstår det, betyr dette at anlegget derfor allerede bidrar vesentlig til overvannsfordrøyning ved 
dimensjonerende nedbørsforhold som KVU’en angir som et av målene ved planene om en 
ombygging av dammen. Vi stiller derfor spørsmål ved nettoeffekten på overvannshåndteringen av en 
eventuell ombygging av dagens badedam til et økologisk renset damanlegg. KVU’en gir i de ulike 
alternativer kun en kvalitativ vurdering av tilførte vannmengder til dammen for de ulike 
alternativene. Vi frykter at stor variasjon over året og lav vannføring i sommermånedene vil medføre 
risiko for dårligere vannkvalitet i dammen enn det som fremkommer. 
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Vi mener derfor at tilstrekkelig badevannskvalitet og bevaring av Årvolldammen slik den fungerer 
for lokalsamfunnet i dag, må bli et SKAL-krav, og ikke bare et BØR-krav, for at prosjektet om 
bekkeåpning m. v. kan bli realisert. Vi trenger garantier for at Badedammen blir bevart. 

Badedammen må bevares og oppgraderes slik den er med badevannskvalitet. Den må ikke omgjøres 
til rensedam for overvann.   

En eventuell videre prosjektering av bekk over sletta må ha sterk brukermedvirkning med 
barnehager, beboere, velforeninger, sameier og borettslag. Eller med Badedammens Venner som jo 
er alle disse partene satt sammen. 

 

Kort oppsummert: Vi har forståelse for Oslos utfordringer med hensyn til økende vannmengder og 
hvordan vi skal agere i forhold til det problemet, så vi ønsker å bidra på en konstruktiv måte slik at 
alle parter skal bli fornøyde.  

Vårt krav er enkelt: Vi vil at vannkvaliteten skal være sikret i dammen, slik at vi kan bade om 
sommeren, og at den tømmes for vann om vinteren, slik at man trygt kan stå på ski og ake. 

 Mvh/Badedammens Venner 

Øvre Disen velforening  v/styreleder Tore Fladland 

Bjerke Storvel 

Årvoll IL 

Skauen Barnehage,  

Sletta Borettslag  

Kolåsbakken borettslag 

 

 

 

 

Kopi:  

Groruddalen Miljøforum.  miljoforum@groruddalen.no 

Akers Avis Groruddalen.   redaksjonen@groruddalen.no  

Bydelsuvalget, Bydel Bjerke.  bjorn.arvid.lundberg@bbj.oslo.kommune.no 
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