  
  

  

LJANSELVA      
  
kommer  fra  Lutvann  nord  i  Østmarka  og  renner  syd  og  vestover  før  den  renner  ut  i  Bunnefjorden  ved  
Fiskevollbukta.   Fra   oset   i   Lutvann   (205   moh.)   til   Fiskevollbukta   er   det   ca.   15   km   langs   elva   (med  
Nøklevann).   Selve   Ljanselva   fra   Nøklevann   (164   moh.)   ved   Rustadsaga   til   Fiskevollbukta   er   ca.   10  
km.  

Sidebekker  
Ljanselva  næres  av  19-20  små  og  litt  større  bekker  hvorav  de  fleste  er  ”bortebekker”  –  de  er  helt  eller  
delvis  lagt  i  rør  eller  fylt  igjen.  
  
Nedbørfelt  
2
Ljanselva  har  et  samlet  nedbørfelt  (der  regnvannet  siver  mot  elva)  på  rundt  38  km .      
15  av  disse  er  i  ”bysone”  mens  23  er  i  marka.    
20%  av  arealet  er  tette  flater  (hus,  veier  o.l.)  
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Sidebekker  til  Ljanselva  
  
Tilløp under LJA01 fra utløpet til fisketrappen ved Hallgerbanen omfatter den delen
av Ljanselva som ikke lenger eksisterer. I prinsippet er derfor dette tilløpet å anse
som en selvstendig elv. Av historiske grunner bør vi likevel behandle Lustjernbekken
og Mastemyrbekken som del av Ljanselvvassdraget
Sidebekkene Lustjernbekken og Sloråsbekken samler overflatevannet fra Holmlia.
Ved utbyggingen av Holmlia i 1960 årene ble det bestemt at en større del av
overflatevannet – i forhold til tidligere praksis ved utbyggingen på Lambertseter og i
Groruddalen - skulle beholdes i naturmiljøet og ikke legges i rør. Bare til en viss grad
er dette skjedd. Lustjernbekken som i dag samler vann også fra byparken,
Holmliabekken/ ”Jernbanebekken” (foreløpig navn) og fra Rosenholmbekken er for
så vidt et positivt resultat av dette planvedtaket. Men trolig kan m y e mer vann fra
harde flater ledes ut i bekkesystemet enn tilfellet er i dag. Dette kaller på en mer
bevisst vannbehandling i Holmlia slik at den opprinnelige planpremiss blir en realitet.
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LJA  01      

Fra  Fiskevollbukta  til  Hallagerbanen  idrettsplass  

  

  

  

  

Ljanselva går i dag i kulvert fra Fiskevollbukta til Hallagerbanen idrettsplass hvor det er en
fisketrapp (ca. 500 m). Det opprinelige løpet gjorde en sving mot Ljabrudiagonalen i sør.
Åpen/lukket: Elva går i en fjelltunnel utsprengt ca 1970 i forbindelse med Mosseveiens utvidelse og
bygging av den nye Ljabrudiagonalen. Elva gikk her opprinnelig i en spiss vinkel mot
syd og var da minst 50 % lengre enn i dag.
Vannløp:
Vannløpet er jevnt stigende i stryk slik at fisken med letthet tar seg opp til startpunktet
for kulverten 490 meter ovenfor, ved Hallagerbanen idrettsplass.
Åpningspotensial: Det er lite åpningspotensial. Selv om det kunne være ønskelig å få elva ut i dagen
på denne strekningen, anser vi det som lite realistisk. Idrettsanlegg og to store bilveier
krever sitt areal. Er det mulig å skape en opplevelse av tunnelen innenfra?
I forbindelse med bygging av ny miljøtunnnel Mosseveien, kan det vær mulig å la
biltunnelen skjære seg inn i fjellet der Ljanselva renner på en slik måte at vannet
oppleves som en del av miljøet.
Omgivelser: Området er preget av tung infrastruktur.
Turvei/sti:
Det er en turvei på bakkenivå over fjellkulverten på den aktuelle strekningen.
Annet:
Det er bygget en fisketrapp øverst i kulverten. Den består av ni betongkammere i en
samlet høyde på vel 4 m.
Sidebekker:

LUSETJERNBEKKEN (JA01/LUS)
RAVNÅSBEKKEN (LJA01/RAV)
LUSETJERNBEKKEN

LJA 01/LUS 01-15

Lustjernbekken har kilde i Lustjernet i Holmliaparken med to sidebekker,
Rosenholmbekken fra syd langs Rosenholmveien og bekken langs jernbanenHolmliabekken/”Jernbanebekken”
Åpen/lukket: Lustjernbekken renner åpent ca 100 m i Ljanselvas tidligere utløp
til Fiskevollbukta som var felles for dem begge. Deretter lukket
oppstøms i en strekning på ca. 400 m i et svakt hellende terreng og
passerer her under Mossevn. Deretter åpen i bratte stryk ca. 300 m til
den passerer under en stor fylling på plassen vest for Holmlia skole
og idretts- og svømmehallen. Etter å ha passert den utfylte plassen
ca. 200 m kommer bekken opp i dagen ved en rist i Holmliaparken.
Her renner også Rosenholmbekken inn i risten fra syd.
Vannløp:
Lustjernbekken renner rolig ut i Fiskevollbukta. I stryk i rør vest
for Mossevn., i sterke stryk opp til Holmliaparken. Deretter rolig
fram til Lustjern. De to sidebekkene har begge et rolig vannløp.
Åpningspotensial: Middels vest for Mossevn. Se illustrert skisse fra landskapsarkitekt
Ida
Elisabeth
Hvoslef
(14.09.2000),
vedlagt.
På den øvrige strekningen: Lite.
Omgivelser: På de nederste 400 m er breddene og overdekningen naturpreget
med løvvegetasjon og er en del av Nedre Ljanskollen naturpark.
Oppstrøms Mosseveien kryss Ljabrudiagonalen som passeres i
rørkulvert, er det skogterreng (ca. 300 m) helt opp til den store
offentlige plassen foran Holmlia skole. Ovenfor denne store
fyllingen ligger Lustjernbekken i åpent naturterreng i parken.
Lustjern ligger i et åpent, parkbehandlet område.
Turvei/tursti: Langs den åpne del av Lustjernbekken i skråningen ovenfor Mosseveien er det et lite tråkk. I parken kan bekken følges i åpent terreng.
Annet:
Av kulturhistorisk interesse er spor etter en tysk fangeleir som var i
drift til frigjøringen 7. mai 1945. Den lå noen meter vest for det
området der gjenåpning av nedre del av Lustjernbekken er foreslått.
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Sidebekker:

Mastemyrbekken (LUS01/MAS)
Rosenholmbekken (LUS06/RHO)
Holmliabekken (LUS06/ROH/HOL)
Åsbekken (LUS06/ROH/ASB)
Mastemyrbekken

LJA 01/LUS 01/MAS 1-2

Mastemyrbekken er historisk interessant, særlig pga navnet som
antyder utløp fra en myr der en preparerte mastetømmer.
Mastemyrbekken kommer inn Lustjernbekken. Den drenerer fra
strøket ved Mastemyr hotell videre mot grensen til Oppegård. Den er
lukket under Mosseveien og bare åpen på en 200 m lang
løvskogstrekning umiddelbart nord for hotellet. Antydning til
bekkeleie kan registreres også langs hotellets østside. Bekken bør
voktes for å unngå uhjemlede utfyllinger.
Rosenholmbekken

LJA 01/LUS 07/ROH 1-3

Rosenholmbekken drenerer til Lustjernbekken helt fra kommunegrensen mot Oppegård. Den er åpen de første 60-80 m fram til kryss
Rosenholmveien/ Holmveien. Deretter er den lukket sydover langs
Rosenholmveien til nr. 17 og åpen ca. 200 – 300 m videre fram mot
grensen til Oppegård. Bekken omgis først av løvskog i et parkbelte.
Deretter (i den lukkede strekningen) under/langs industri-bygg med
adresse til Rosenholmveien (lite åpningspotensiale). Åpen på den
siste strekningen mot kommunegrensen, omgitt av et bredt løvtrebevokst terreng.
Holmliabekken/”Jernbanebekken”

LJA 01/ROH 01/HOB

Holmliabekken/”Jernbanebekken” kommer fra syd-øst og drenerer til
Rosenholmbekken fra området langs jernbanen helt fra kommunegrensen mot Oppegård. Den er for det meste åpen i smalt løvtrebevokst terreng omgitt av industribygninger, men NB, lukket nylig (!)
bl.a ved utfylling på firma ISS eiendom, Rosenholmveien 20 nord for
Rosenholm jernbanestasjon. Den passerer ESSO-stasjonen ved Rema
1000 og slutter seg til Rosenholmbekken tett ved risten etter å passert
mellom idrettsarealet og kolonihagene.
Annet for Rosenholmbekken og Holmliabekken/jernbanebekken:
Begge småbekkene er omgitt av eiendommer med store, harde flater.
Her er grunn til å være åpen for en fremtidsrettet behandling av regnog smeltevann og på vakt mot uhjemlede utfyllinger!
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RAVNÅSBEKKEN

LJA 01/RAV 01

Ravnåsbekken er så vidt Oslo Elveforum kan registrere en historisk bekk som i sin tid
rant fra Ravnåsdammen til Ljanselva. Det fins tydelige spor etter en bekk på det meste
av strekningen. Da Ljabrudiagonalen ble bygd, oppsto det nok et brudd/en uttørking
av denne bekken. Den fører nå vann bare i de siste 50 – 100 m før den når Ljanselva.
Den renner i urskoglignende naturterreng.
Åpningspotensial: Det er middels potensial for åpning. Ravnåsdammen bør
gjenåpnes helt eller delvis med de følger det kan få for den videre føring av vannet
ned åssiden mot Ljabrudiagonalen og Ljanselva. Damarealet er i dag omgjort til en
liten ballplass på 30 – 35 m. Det er imidlertid god plass i form av ledige arealer slik at
ballplassen kan forskyves noe meter.
NB! Styringsgruppen for utbygging av Holmlia besluttet i 1960-årene at dammen
skulle holdes åpen, men ved noe som i sin tid ble oppfattet som et uhell –
sprengningsarbeider - forsvant vannet en tid fra dammen og den ble utfylt.
LJA  02              

Fra  Hallagerbanen/fisketrappen  til  kulvert  gj. Øvre  Ljanskollen  (ca. 1,2 km)

Åpen/lukket: På denne strekningen er elva åpen.
Vannløp:
Ovenfor fisketrappen renner elva i et stille løp fram til slalåmbakken ved Sloreåsen
der elva går i stryk (en god gytestrekning) fram til den store, flotte fossen i Liadalen
som kan betraktes fra fotgjengerbroen. Ovenfor fossen, i stryk opp til kulverten
gjennom Øvre Ljanskollen
Omgivelser: Liadalen som er en del av den vernede Ljanselva Miljøpark på begge sider av elva er
vernet i følge reguleringsplan vedtatt juni 2003. Urskogspreget område med tett
vegetasjon av varmekjær bevaringsverdig skog. Tekniske inngrep i forbindelse med
slalåmbakken ved Sloreåsen. På nordsiden av elva er skogen avbrutt av to store
terrassehus i Kruttverksvn. Disse ligger 50–100 m fra elva.
Turvei/sti:
Det går en gruslagt turvei, dels bratt, på hele strekningen langs elvas sydside.
Betongbroen på tvers av elva ovenfor fossen er skolevei for Ljan skoles elver fra Øvre
Ljanskollen.
Annet:
Ruiner fra Liadalens krudtmølle som var et betydelig kruttverk fram til 1884 (bør
restaureres), intakte brokar fra Smaalensbanen som passerte Ljansviadukten i nesten
30 m høyde og flott foss som kan besees på en fotgjengerbro i betong på oversiden av
fossen. Her anla kruttverkets bestyrer Harald Frølich og hans kone Jonine en betydelig
husflidskole ved daværende Ljabruchausseen. (Rester av den opprinnelige veien
ligger intakt på nordsiden av elva.) Husflidskolen var i virksomhet fram til 1910.
NB! VAV har nylig anlagt en kulvert som er boret med moderne oljeboringsteknikk
gjennom fjell ned til Ljanselva fra Åsdalsveien. Hensikten er å drenere
overflatevannet fra Åsdalsveien med tilstøtende dalsider til Ljanselva i stedet for til
Bekkelaget renseanlegg som til da var praksis.
Se LJA02/ASD: Åsdalsbekken
Sidebekker:

SLORÅSBEKKEN (LJA02/SLA)
ÅSDALSBEKKEN (LJA02/ASD)
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SLORÅSBEKKEN

LJA 02/SLO 01

Sloråsbekken er litt åpen nederst, ellers lukket frem til Ljabrudiagonalen. Det er
tydelige tegn spor etter bekken.
ÅSDALSBEKKEN

LJA 02/ASD 01

Åsdalsbekken gikk i et naturlig søkk som nå benyttes for å samle overflatevann.

  
  
LJA  03-05     Ljanselva  gjennom  Hauketo-området.  Elva  går  i  kulvert  gjennom  
Øvre  Ljanskollen.  (ca.  200m)     
  
  
  
Hauketoområdet har fra gammelt av vært et sentralt trafikknutepunkt. Her passerer utenlandsleden
Kongeveien (Den Fredrikshaldske kongevei/Den Københavnske kongevei) fra syd mot Oslo over en
bevaringsverdig stenihvelvbro fra 1804. Over denne broen passerer i dag trafikken fra de store veiene
Ljabrudiagonalen/Nedre Prinsdals vei og Ljabruveien. Jernbanen passerer gjennom området,
Hauketo stasjon. Den fredede Ljabru gård, plassen Munkerudsaga og den gamle Hauketo gård (med
svalgangshuset) og Hauketo kro er viktige historiske vernepunkter. Området er preget av konflikten
mellom ønske om bevaring av historie og moderne trafikk.
Ljanselvas to største tilløp, Gjersrudvassdraget fra Stenrsrud/ Myrertjern (6 km) og Prinsdalsbekken
fra Grønliåsen/Tårnåsen (3.5 km) - begge fra syd - slutter seg til Ljanselva i Hauketoområdet med få
meters mellomrom.
Åpen/lukket: Her renner elva gjennom Øvre Ljanskollen i fjellkulvert knapt 200 m lang. Inne i
kulverten møter Ljanselva Prinsdalsbekken som har en egen innføring i fjellet. Etter
kulverten renner elva åpent.
Vannløp:
Stigningsforholdene gjennom kulverten gir et stryk som kan forseres av fisk. I den
åpne delen av elva er terrenget svakt stigende, fra gammelt av ideelt for fiske.
Åpningspotensial: Det er lite åpningspotensial på denne strekningen, men når det store veiprosjektet
Sydkorridoren bygges i Hauketoområdet, bør Ljanselva vurderes ført tilbake til det
opprinnelige løp langs Ljabruveien, i bro under Kronveien og videre inn i gammel
føring under jernbanen ned mot Liadalen. (Så vidt vi her brakt i erfaring, ble
gjennomføringen under jernbanen bygd i 1925 ikke revet da elva ble lagt inn i Øvre
Ljanskollen på overgangen 1960-70. Den ble bare gjenfylt med steinmasser. Dette vil
forenkle tilbakeføringen av elva til sitt opprinnelig løp. En må se til at
stigningsforholdene for fisk ivaretas.
Omgivelser: Eneboligbebyggelse i naturområder på Øvre Ljanskollen. Ljanselva og innføringen av
Gjersrudbekken befinner seg i et tett grønnområde oppfylt med varmekjære
løvvekster. Dette såkalte Sloraområdet er omgitt av jernbanenes parkeringsplass og
Nedre Prinsdals vei/Ljabrudiagonalen på sydsiden og gammel og nyere
eneboligbebyggelse på nordsiden.
Turvei/sti:
Fremkommeligheten omkring kulverten er sikret via Kronveien/Ljabruveien og
turveien øverst i Liadalen via Ingolf Ruuds vei og Hauketo jernbanestasjon. Turvei er
anlagt over elva nedstrøms parallelt med steinbroen. Tursti oppstøms elva på sydsiden
starter ved bussholdeplassen/kiosken ved Ljabru hovedgård. På nordsiden litt oppe i
lia er det også en smal tursti.
Annet:
Selaus mølleanlegg som lå vest for Ljabru gård ved Ljanselva i svingen ved
Ljabruveien, bør vurderes markert i forbindelse med eventuell omlegging
/tilbakeføring av elva til sitt opprinnelige leie. En kiosk er anlagt (og nylig utvidet)
bare to meter fra elva på nordsiden av Ljanselva akkurat der Gjersrudbekken kommer
inn fra syd/øst. Denne kiosken hører ikke hjemme i dette miljøet og bør plasseres
annet steds. Turveien over elva nedstrøms steinbroen ligger på en jordfylling. Denne
bør erstattes med en pen trebro. Den fredede Ljabru gård og huset Munkerudsaga på
den motsatte siden av Kongevegen benyttes til skoleformål av steinerskolene.
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Sidebekker:

PILEBEKKEN (LJA03/PIL)
PRINSDALSBEKKEN (LJA03/PR)
GJERSRUDBEKKEN (LJA05/GJB)
PILEBEKKEN

LJA 03/PIL 01-03

Pilebekken kom fra strøket Oberst Rodes vei, Nordstrandveien og passerte
eiendommen Pilbæk der bydel Nordstrands bydelshus nå ligger og fortsatte langs
traseen for Ljabrubanen og videre sydover i hellende terreng der den sluttet seg til
Ljanselva litt vest for kryss Ljabruveien/Kronveien. I dag renner den i sin helhet i rør
gjennom hovedsakelig eneboligstrøk
Åpningspotensial: Det er middels potensial for åpning. Pilbekkens nedre løp
LJA03/Pil01 bør gjenåpnes i forbindelse med LJ6 når /hvis
Jernbaneverket bygger sydkorridoren (Dobbelt spor Oslo-Ski)
Strekningen mellom Ljabru st. og Ljabruveien kan også tenkes
gjenåpnet uavhengig av Jernbaneverkets fremtidsplaner. Her kan
med fordel anlegges tursti langs bekken som ledd i arbeidet med å
skape myke veier i bydel Nordstrand. Dermed sikres befolkningen
lettere adgang til Ljanselvaområdet.
Annet:
Merk den nye overvannskulverten som nylig er boret fra Åsdalsveien.
Den møter Ljanselva på høyde med kruttverksruinene (se kartet).
Sidebekker:

Seks små tilløp langs hele strekningen. Ingen er navnsatt e. utredet.

PRINSDALSBEKKEN

LJA 03/PRI 01-15

Prinsdalsbekken kommer fra Grønliåsen og fra Tårnåsen i Oppegård(LJ6/Pr 1 og 2)
og renner dels lukket dels åpen gjennom Prinsdalen under Ljabrudiagonalen og
fortsetter på vestsiden av Hauketo jernbanestasjon til den forenes med Ljanselva inne
i fjellkulverten i Øvre Ljanskollen.
Åpen/lukket: Prinsdalsbekken renner inn i Ljanselva i en kulvert. Bekken er åpen
nederste del langs jernbaneområdet fram til et par hundre meter sør
for Telehuset i Olaves Hvervens vei hvor det (2004) er planlagt bygd
en moske. Lengre sør i dalen er den lukket gjennom boligområder.
Til denne sydlige del av bekken drenerer flere åpne småbekker fra
Grønliåsen til Prinsdalsbekken.
Det mest markerte bekkeløpet i grønliåsen/Tårnåsen renner litt vest
for Kongevegen i Oppegård (inne i marka). Vi tillater oss å kalle
også denne del av bekken for Prinsdalsbekken. (Se nærmere detaljer
i sporveiens hovedkart).
Vannløp:
Rolig sørover til Grønliåsen og Tårnåsen der bekken går i små stryk.
Åpningspotensial: Det er middels potensial for åpning. Prinsdalsbekken bør gjenåpnes på en kort strekning ved Telebygget Olaves Hvervens vei og
på et 500 m langt stykke litt lenger sør i Prinsdal, langs Berglyveien.
Omgivelser: Fra Ljanskollkulverten passeres først et lite eneboligområde der
bekken går i fine meandre, deretter langs løv trevegetasjon på
vestsiden av Hauketo jernbanestasjon, under Ljabrudiagonalen.
Herfra natur med løvtrevegetasjon 700 – 800 meter sydover til enebolig-/rekkebebyggelsen ved Berglyveien som dekker over/omgir
bekken videre fram til kommunegrensen. Vannet som renner i
skråningen fra Grønliåsen, passerer også under eneboligbebyggelse.
Turvei/sti:
Det ligger et tråkk langs de første 700 m oppstrøms Ljabrudiagonalen
/Hauketo jernbanestasjon.
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Annet:

Det bør snarest utvikles en sammenhengende tursti forbi Telebygget
og videre sørover i Prinsdalen. Dette vil gi en betydelig lettelse for
fotgjengere til og fra Hauketo jernbanestasjon.
Ved skytebanen i øvre Prinsdal inngår en amfibiedam som et
markert ledd vannmiljøet.

Sidebekker:

Hauketobekken (LJA06/PRI02/HAU)
Sponstubekken (LJA06/PRI11/SPO)
Grønnliåsbekken (LJA06/PRI12/GRL)
Ingen utredet

GJERSRUDBEKKEN

LJA 06/GJB 1-16

Gjersrudbekken er Ljanselvas største sidebekk. Den går fra Hauketo til Stensrudtjern.
Gjersrudvassdraget som omfatter Gjersrudtjern, Stensrudtjern og Myrertjern samt
Trollvannene (et lite stykke inn i Østmarka øst for Stensrud gård) og bekkene
Stensrudbekken og Myrerbekken samt div. andre mindre sidebekker, representerer det
største sidevassdraget til Ljanselva. Det er i all hovedsak åpent og ligger i sitt
opprinnelige leie.
Åpen/lukket: Bekken er åpen med unntak av lukking i møte med vei. Nord-vest for
Gjersrudtjern har Statens vegvesen, Oslo nylig gjenåpnes en ca. 60 m
lang strekning under den utvidede E6-broen under utbygging på
Klemetsrud.
Vannløp:
Hele vassdraget renner i svakt hellende terreng med grønne
omgivelser og lett adgang for fiskevandring.
Åpningspotensial: Det er middels potensial for åpning. Vassdraget er åpent så nær
som på to punkter: (1) Under Europaveibroen på Klemetsrud der
den lukkede strekningen er under rehabilitering i regi av Statens
Vegvesen. (2) under Åsland pukkverk og industriområde der
Myrerbekken er overdekket sannsynligvis av steinfyllinger, slik
at bekken selv finner sin vei til det punktet der den kommer ut fra
oppfyllingen nord i området. Pukkverket bør rimeligvis finne en
bedre løsning ved at bekken gis et åpent, ordnet løp, kanskje
kombinert med et dekorativt vannspeil.
Omgivelser: Gjersrudbekken renner i en smal grønn løvtrekorridor langs Riksvei
155 på den ene siden og asfaltert gang-/sykkelvei opp til Slimeveien.
Herfra og oppstrøms er bekken og sidebekkene omgitt av
løvtrevegetasjon og kulturmarker under gjengroing. Områdene rundt
Bjørndalbekken og Seterbråtbekken er også omgitt av kulturmark
under gjengroing.
Turvei:
Gang-/sykkelvei er opparbeidet fra Hauketo til Gjersrudtjern på
Klemetsrud. Videre bør det anlegges en beskjeden tursti langs
vassdraget fram til Myrertjern, Stensrudtjern og Trollvann.
Annet:
Demningen ved Trollvann noen få hundre meter øst for Stensrud
er bygd opp av fint tilhogget steinmateriale. Demningen bør
rehabiliteres delvis slik at magasinert vann kan brukes til å jevne
ut vannføringen i Gjersrudbekken/ Ljanselva.
Rester av saganlegg er relativt intakt i Maurtueveien syd for
Klemetsrud kirke. Steindemningen ved Trollvannene øst for
Stensrud gård er bygd opp av fint tilhogget steinmateriale. Den er et
kulturhistorisk minnesmerke av betydelig verdi. Så vidt vi kjenner til,
sikret dammen vannkraft til sager og møller og til det nasjonalt
betydelige kruttverket i Liadalen. Dammen bør derfor restaureres (1)
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for å jevne ut vannføringen i Gjersrudbekken/Ljanselva. Spesielt i
nedbørfattige tider er det behov for bedre vannføring i Liadalen,
ikke minst med sikte på rehabiliteringen av fiskelivet i elva. (2)
Kulturhistoriske grunner taler for en rehabilitering der en legger vekt
på å vise gammel stenteknisk kunst. Demningen er oppført som nr.37
i byantikvarens hefte (1991) over bevaringsverdige demningen i
Marka. (3) For vern og utvikling av fiskelivet i Trollvannsbekken
/Gjersrudvassdraget vil en jevnere vannføring uten tvil være en
styrke.
NB! Det er en vedtatt planpremiss for byggingen av det kommende
Gjersrud/ Stensrudområdet at det opprinnelige vannmiljøet skal
beholdes intakt i dette distriktet.
Merk: Det er et snødeponi på Åsland pukkverk. Dette skal i følge
det vi har fått opplyst, utstyres med sandfang
NB! Ved Godheim er det plass til en fordrøyningsdam (nytegnet
kartskisse foreligger i flg. arkitekt Finn B. Christensen, se nedenfor)
Sidebekker:

Bjørndalsbekken (LJA06/GJB05/BJD),
Slorabekken (LJA06/GJB07/SLO)
Bekk uten navn fra sør (LJA06/GJB07/UKJ)
Slimebekken (LJA06/GJB13/SLI)
Bekk uten navn fra nord (LJA06/GJB14/UKJ)
Sørlibekken (LJA06/GJB16/SOR)
Stensrudbekken (LJA06/GJB16/STR)
Seterbråtbekken (LJA06/GJB05/BJD04/SET)
Klemetsrudbekken (LJA06/GJB16/SOR07/KLE)
Brennabekken (LJA06/GJB16/SOR09/BRE)
Myrerbekken (LJA06/GJB16/STR05/MYB)
Grønnmobekken (LJA06/GJB16/STR05/GRO)
Trollvannsbekken (LJA06/GJB16/STR05/TRV)
Sprengtjernbekken (LJA06/GJB16/STR07/SPR)
Pasopbekken (LJA06/GJB16/SOR09/BRE03/PAS)
Holstadbekken (LJA06/GJB16/STR05/MYB01/HOB)
Langbråtbekken (LJA06/GJB16/STR05/GRO03/LAB),
Raudmyrbekken (LJA06/GJB16/STR05/GRO03/RAU)
Hanåbekken (LJA06/GJE16/STR07/SPR07/HAN)
Det er mange små, åpne tilløp til bekkene mellom Gjersrudtjern
og Sprengtjern som ikke er utredet.
Bjørndalsbekken

LJA 06/GJB 05/BJD 1-10

Bevaringsverdig som beskjedent, åpent vannløp.
Sidebekk:

Seterbråtbekken (LJA06/GJB05/BJD04/SET)
Bevaringsverdig som beskjedent, åpent vannløp.

Slorabekken

LJA 06/GJB 07/SLO 01

Ikke utredet
Bekk uten navn fra sør

LJA 06/GJB 07/UKJ

Ikke utredet
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Slimebekken

LJA 06/GJB 13/SLI 01-07

Bekken kommer ned i fallende terreng fra Slimetjern. Bekken er lukket
ned mot Gjersrudbekken, Slimetjern er et åpent, men overgrodd tjern
med spennende sivplanter. Det ligger like vest for veien i et skogskratt. Oppstrøms for tjernet er bekken et stille vannsig i ca. 200 m.
Bekk uten navn fra nord

LJA 06/GJB 14/UKJ

Ikke utredet
Sørlibekken

LJA 06/GJB 16/SOR 01-17

I tilknytning til Sørlibekken og Grønmobekken planlegges anlagt to
fordrøyningsdammer i forbindelse med ferdigplaneringen av
Grønmo nord golfanlegg. Dette taler for at en her tar sikte på
å prioritere Sørlibekken i en eventuell rehabiliteringsplan.
Kilde for opplysningene om de to dammene: Ark.Finn B. Christensen,
firma Hjellnes COWI A/S, Plogvn. 1, Manglerud.
Sidebekker til Sørlibekken:
Klemetsrudbekken (LJA06/GJB16/SOR07/KLE) Ikke utredet
Brennabekken (LJA06/GJB16/SOR09/BRB) Ikke utredet
Pasopbekken (LJA06/GJB16/SOR09/BRE03/PAS) Ikke utredet
Stensrudbekken

LJA 06/GJB 16/STR 01-07

Stensrudbekken renner åpen inn i Gjersrudtjernets syd-østre ende.
Den kommer fra Stenrudtjern. Stensrudtjern er omgitt av løvtrevegetasjon. I nordøst-enden av Stensrudtjern er det en badeplass
i Friluftsetatens regi.
Annet for Stensrudområdet:
Ved Trollvannsbekken på plassen Åsheims område har det ligget
en kryddermølle.
Spørsmål i forbindelse med Nordre Gjeddetjern:
Dette ligger i kommunegrensen. Det er vanskelig å bestemme i
hvilken retning vannet herfra dreneres. Mye kan tale for at vannet
herfra dreneres sydover.
Sidebekker til Stensrudbekken:
Myrerbekken (LJA06/GJB16/STR05/MYB)
Myrerbekken renner inn i Gjersrudtjern fra Myrertjern:
Den er lukket under Åsland pukkverk, men ellers åpen syd og
nord for pukkverket.
Holstadbekken (LJA06/GJB16/STR05/MYB01/HOB)
Bekken renner fra Stensrudåsen vest, dels i stryk gjennom
blandingsskog.
Grønnmobekken (LJA06/GJB16/STR05/GRO)
Grønmobekken er delvis åpen.
Se bemerkning under Sørlibekken

10

LJA  01-LJA  17    

  

LJANSELVA  

  
  
Sidebekker til Grønnmobekken:
Langbråtbekken (LJA06/GJB16/STR05/GRO03/LAB)
Langbråtbekken lukket under Grønmodeponiet ellers
åpen helt øverst.
Raudmyrbekken (LJA06/GJB16/STR05/GRO03/RAU)
Nordre del av Grønmobekken kommer fra Raudmyra og
navnsettes Raudmyrbekken. Bekken er nå ledet 800 m i
rør under Grønmodeponiet, ellers åpen.
Trollvannsbekken

LJA 06/GJB 16/STR 05/TRV

Trollvannsbekken renner i stryk fra Trollvannene til Stensrudbekken
ved Store Stensrud gård.
Sprengtjernbekken

LJA 06/GJB 16/STR 07/SPR

Sprengtjernbekken kommer fra Sprengtjern som ligger ca. 500 m sydøstover fra Stensrudtjern. Bekkeforbindelsen til Stensrudtjern har et
rolig vannløp. Bekken renner under Enebakkvn i rør, men ellers åpent
i skogterreng med blandingsskog. Intet kjent navn på denne bekken.
Sidebekker til Sprengtjernbekken:
Hanåbekken (LJA06/GJE16/STR07/SPR07/HAB)
Hanåbekken er et bekkesig som kommer inn i Sprengtjernet
fra nord ca 500 m fra nord litt sør for Hanåveien. Ukjent
navn, forslag: Hanåbekken. Renner rolig i blandingsskog.
Bekker uten navn (LJA06/GJE16/STR/UKJ)
Fra Stensrudåsen (vest for Enebakkveien) kommer to
småbekker. Den østligste treffer Stensrudbekken ca. 200 m
syd for tjernet ved Stensrud landhandel, mens den mer
vestlige renner direkte ut i tjernets sydende. Ingen av disse
bekkene som renner i noe brattere terreng, er navnsatt. Vi
har heller ingen navneforslag. De to uanselige småbekkene
syd for Stensrudtjern som vi ikke anser det nødvendig å
navnsette, bør likevel tas med i forbindelse med den
fremtidige planlegging i Gjersrud-Stensrudbyen. Kanskje kan
de danne utgangspunkt for oppsamlingsdammer for
overvann.
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LJA  06-13    

Fra  Hauketo  til  Skraperudtjern  

  

  

  

  

  

  

Ljanselva renner på denne strekning i svakt hellende terreng på marin grunn, åpen uten de store stryk.
Bortsett fra Leirskallenbebyggelsen er omgivelsene ubebygd og fra juni 2003 vernet stort sett 100 m
på hver side av elva. Av verneområdene merker en seg spesielt det såkalte ”urskogsområdet” mellom
Engersbråten og Leirskallhellinga. Den øvre halvdelen av Ljanselvvassdraget befinner seg i Østmarka
med Skraperudtjern, Nøklevann og Lutvann som kilder. Solbergvann, Rundtjern, Hauktjern og
Kroktjern drenerer også til Ljanselvvassdraget.
Åpen/lukket: Åpent, bortsett fra lukking ved veifyllinger for Øgårdsveien, Leirskallsvingen, en tur
turvei ved Skraperudtjern, gjennom et område etter Skraperudtjern og ved en veifylling for Rustadsaga. Ved utløpet fra Nøklevann er elva regulert med en demning.
Vannløp:
Jevnt stigende uten store stryk, bortsette fra et lite felt nedstrøms kloakkbroen 200300 meter ovenfor Hauketo hvor det er livlig strøm. Ovenfor broen er det et lengre,
stilleflytende område, der dammen til Munkeruddsaga i sin tid lå.
Åpningspotensial: Elva er hovedsakelig åpen. Veifyllingene bør erstattes med broer.
Omgivelser: Ubebygd naturområde med varmekjær løvvegetasjon, dels også tett granskog i det
såkalte ”urskogsområdet” mellom Engersbråten og Leiskallhellinga. Gjennom
Leirskallenområdet er elva tett bebygd med eneboliger og enkle rekkehus på
nordsiden, mens sydsiden er preget av kulturmark under gjengroing.
Turvei/sti:
En smal ubearbeidet, dels kronglete tursti følger elva på hele strekningen på
sydøstsiden. I ”urskogsområdet” er det plassert to treklopper som letter
fremkommeligheten, men som bidrar til å øke trafikkbelastningen på denne spesielle
vernebiotopen. Hele strekningen mangler turvei. Den må legges et godt stykke oppe i
skråningen syd/øst for elva (spesielt for å verne urskogsområdet mot for stor
belastning, men også for å lette framkommelighet med barnevogn og sykkel). Vi er i
tvil om denne veien kan anlegges med rullestolframkommelighet i hele sin lengde.
Dette er en hastesak og den høyest prioriterte miljøsak langs Ljanselvvassdraget!
Fra Skullerudtkrysset og videre inn i Østmarka er det god turvei.
Annet:
Et anlegg for lett behandling av overflatevann er anlagt under E-6 broen i
Skullerudkrysset. Her tas inn regn- og smeltevann både nordfra og sydfra. Etter et kort
opphold i dette anlegget slippes vannet ut i Ljanselva.
Av kulturhistorisk interesse er spor etter Munkerudsaga og dammen ovenfor.
Munkerudsaga lå nedstrøms kloakkbroen midtveis mellom Hauketo og Engersbråten
med den tilhørende dammen straks ovenfor broen.
På plassen Leirskallhellinga står ennå igjen et lite uthus. Gårdstunet for Vestre
Leirskallen er lett å registrere. Her er ruiner og beplantning, mens Østre Leirskallen
bare kan registreres ved hjelp at det store tuntreet. Gårdene og plassen ligger alle på
sydsiden av elva.
Over elva ved Leirskallhellinga var det fram til 1950-tallet en hengebro. Det er
fristende å ønske seg tilbake en broforbindelse på dette punkt nedstrøms
Munkerudkleiva nr 1. Broen kan eventuelt inngå som ledd i et fremtidige turvei
system i dette distriktet langs elva.

Av kulturhistorisk interesse er også Sagstua ved Sagløkka fra 1800-tallet,
gjenreist år 2002 etter brann to år før. Samtidig ble Sagdammen rehabilitert i
en noe mindre utgave enn den opprinnelige. Dammen er blitt et populært
samlingssted for fiske og bading.
Sagstua og Sagdammen benyttes som lærings- og opplevelsessted for barn fra
barnehage og skole og som kurssted for undervisningspersonalet i forbindelse
samarbeidsprosjektet ”Læring i friluft” i regi av Oslo og Omland Friluftsråd og
Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva.
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Sidebekker:

MUNKERUDBEKKEN (LJA07/MUN)
ENGERSBRÅTEBEKKEN (LJA07/ENG)
STENSBRÅTBEKKEN (LJA07/STB)
LAMBERTSETERBEKKEN (LJA07/LAM)
LEIRSKALBEKKEN (LJA07LEI)
BEKK UTEN NAVN FRA NORD (LJA07/UKJ)
BAKKELØKKEBEKKEN (LJA11/BAL)
RØSSEDALSBEKKEN (LJA11/ROB)
DALSBEKKEN (LJA11/DAL)
SMEDENBEKKEN (LJA11/SME)
SKULLERUDBEKKEN (LJA11/SKU)
BEKK UTEN NAVN FRA SØR (LJA11/UKJ)
LANGBRUBEKKEN (LJA11//LAN)
FJELLSTADBEKKEN (LJA13/FJE)
MUNKERUDBEKKEN

LJA 07/MUN 01

Munkerudbekken går lukket gjennom bratt skogterreng. Kommer fra boligbebyggelsen
på nordsiden. Lite åpningspotensial.
ENGERSBRÅTBEKKEN

LJA 07/ENG 01

Engersbråtbekken er åpen, men har liten vannføring, naturterreng.
STENBRÅTBEKKEN

LJA 07/STB 01

Stenbråtbekken kommer lukket fra området ved Stenbråten skole.
LAMBERTSETERBEKKEN

LJA 07/LAM 1-4

Lambertseterbekken er vekselsvis lukket og åpen.
Åningspotensial: Utløpet mellom Munkerudkleiva og elva er lukket. Ledes
vannet fra bekken inn i den avskjærende spillvannsledningen langs
Ljanselva? Oppstrøms til Nordstrandveien er den åpen ca. 200 m.
Herfra bør den kunne gjenåpnes 100 – 200 m.
LEIRSKALLBEKKEN

LJA 07/LEI 01-03

Leirskallbekken er åpen ca. 150 m, naturterreng.
BEKK UTEN NAVN

LJA 07/UKJ

Ikke utredet
BAKKELØKKEBEKKEN

LJA 11/BAL 01

Ikke utredet
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RØSSEDALSBEKKEN

LJA 11/ROB 1-4

Røssedalsbekken går rolig i åpent kulturlandskap under gjengroing under gang/sykkelveien nord syd langs E6. Middels gjenåpningspotensial.
Sidebekk:

Krystallbekken (LJA10/ROB03/KRY), ikke utredet.

DALSBEKKEN

LJA 11/DAL 1-07

Åpen/lukket: Dalsbekken vekselsvis åpen og lukket.
Omgivelser: Renner i svakt hellende terreng fra Østmarka ved Søndre Dal.
Gjennom boligstrøket er den delvis overdekket. Videre den siste
drøye ½ km langs gang- og sykkelveien er den omgitt av løvtrevegetasjon.
Åpningspotensial: På et par steder langs gang- og sykkelveien fra Skullerud til Dal,
bør bekken igjen komme opp i dagen.
Annet:
(1) Klatrefjellet ”Himalaya”: Dette ligger nord for elva litt øst for
Munkerudbekken. Populært, men enkelt klatreområde for barn og
unge.
(2) Damfestet for den dammen som forsynte Munkerudsaga med
vann, ligger på motsatt side av elva ved vestenden av kloakkbroen
litt nord for Tangen (se Ljanselvkartet)
(3) I følge opplysninger fra Dalsåsen vel er spillvannsnettet her svært
ofte så overfylt at kumlokkene langs Dalsbekken flyter pga av vanntrykket.
Sidebekker:

Et lite tilløp uten navn (LJA107DAL06/UKJ)

RENSEDAM VED SKULLERUDKRYSSET

LJA 11b

Merk ellers rensedammen under E6 som samler overflatevann fra motorveien, og som
også tjener som en fordrøyningsdam. Den representerer et utviklingsprosjekt. Tegnes
inn under motorveibroen.
SAGDAMMEN

LJA 11c

Sagdammen er nylig gjenåpnet (2001) Her lå Skullerudsaga på Sagløkka. Den
produserte betydelig mengder sagmaterialer av trevirke som ble kjørt fram bl.a. via
Vinterveien gjennom Østmarka. Sagdammen har vist seg å bli en stimulans for sportsfiskere. Her er fanget mange fisker mellom en halv og en hel kilo. Største ørret veider
2.8 kg (2003)! Den hadde iflg. sakkyndig undersøkelse, levd ni år i elva. Sannsynligvis
hadde den sluppet seg ned fra Skraperudtjern. Sagdammen brukes også til bading.
SMEDENBEKKEN

LJA 11/SME 01-03

Ikke utredet.
SKULLERUDBEKKEN

LJA 11/SKB 1-5

Skullerudbekken er åpen ca. 60 m. Kommer fra blokkbebyggelsen på Skullerud gårds
område. Bekken renner i bratte stryk i blandingsskog. (Ligger i marka).
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BEKK UTEN NAVN FRA SØR

JA 11/UKJ

Ikke utredet.
LANGBRUBEKKEN

LJA 11/LAN 1-4

Bekken renner rolig gjennom skogsterreng i Østmarka, forbi Skullerud vannrenseanlegg, og deretter bratt ned til Ljanselva øst for Skullerudstua.
FJELLSTADBEKKEN

LJA 11/FJE 1-7

Bekken renner i bratt skogsterreng i Østmarka fra Skullerudåsen nord til Skraprudtjern
LJA  13-17    

Fra  Skraperudtjern  til  Nøklevann     

  

  

  

  

  

  

Fra Skraperudtjern til Nøklevan renner Ljanselva bratt og fossende gjennom skogsterreng etter først å
ha krysset en liten slette med rester etter gammel sagvirksomhet.
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Aktuelle  gjenåpnings-  og  manglende  turveistrekninger    
ved  Ljanselvvassdraget  
  
Gjenåpning:  
Lustjernbekken tidligere i samløp med Ljanselva før denne ble lagt i kulvert
gjenåpnes på strekningen vest for Mosseveien i Nedre Ljanskollen naturpark i ca. 100
meters lengde - med slyng og dam.
Ill. forprosjekt ved Ida E. Hvoslef foreligger vedlagt.
Holmliabekken/”Jernbanebekken” bør gjenåpnes sydover fra Rosenholmveien nr. 20
og vannet fra harde flater føres aktivt til denne bekken. .
Ranvnåsdammen, helt eller delvis.
Prinsdalsbekken sydover fra Telebygget, kfr. Premisser i 2004- budsjettet for
Friluftsetaten. Trollvanndemningen (øst for Gjersrud) repareres.
Dalsbekken: Korte strekninger langs Dalsbekken gjenåpnes.
Ljanselva tilbakeføres til opprinnelig løp ved Ljabruveien/Hauketo.
Myrerbekken gjenåpnes på pukkverk- og industriområdet på Åsland.
Lambertseterbekken 200 m nordover fra Nordstrandveien.
Gjersrud-/Stensrudbyen (NB!) blir den første drabantby i Oslo der det opprinnelige
vannmiljøet forutsettes bevaret intakt. Dette er en stor utfordring til planleggerne.
Pilbekkens tidligere trase fra Ljabru trikkesløyfe til Ljabruvien kan med fordel
gjenåpnes kombinert med tursti som kan inngå som et ledd i en plan for myke veier i
bydel Nordstrand.
Turveier/turstier:  
1. prioritet:
Hauketo – Skullerud er et ganske omfattende tiltak, (E9/E11), men kan i første
omgang anlegges meget enkelt i form av en tursti hovedsaklig i den fremtidige traseen
for turveien.
Tursti langs Prinsdalsbekken sydover fra Hauketo jernbanestasjon, er et enkelt tiltak.
Tursti på Pilbekkens trase fra trikkesløyfen og sydover som ledd i prosjekt ”myke
veier” for bydel Nordstrand, er også et relativt enkelt tiltak, (se ovenfor).
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