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Takk for tilsendt informasjon og for interessante og informative folkemøter om et stort og 
viktig løft for å styrke kollektivtrafikken i hovedstadsområdet.  
 
Oslo Elveforum konsentrerer sin interesse om tiltakets passering av Alnaelva, Ljanselva og 
Gjersrudvassdraget.  
 
1. Generelt: Behold vannet i vassdraget. Et hovedpoeng må være at tiltaket ikke bidrar til å  
svekke vannføringen i vassdragene. For Ljanselv-/Gjersrudvassdraget spesielt er dette et 
behov med sikte på å styrke rehabiliteringen av vassdraget som et levende vassdrag. I den 
grad det er forsvarlig, ber vi derfor om at eventuelt lekkasjevann ikke føres til spillvannettet, 
men tilbake til vassdraget. 
2. Alnaelva. Når det gjelder Alnaelva viser vi til de behaglige drøftinger som vi har hatt 
anledning til å gjennomføre med Jernbaneverket ved bla Are Eriksen.  Et hovedpoeng må 
være å finne en gjenåpningsled for elva fram til Middelaldervannspeilet, primært med 
selvfall.  Om denne saken kommer et eget høringssvar om noen dager, og vi viser til dette.  
3. Ljanselva og Gjersrudvassdraget.  Ved passering av svakhetssonene under vassdragene 
ber vi om at utstøpingen av tunnelen gjøres så solid at vannlekkasje fra vassdrag og 
omgivelser unngås. Jernbaneverkets omfattende  overvåkingsprogram med 
grunnvannstandsmålinger anser vi for meget positivt.  
4. Åsland.  Miljøkonsekvensene av anleggsområdet ved Åsland er av vesentlig betydning for 
vannet i   Myrerbekken som drenerer til Gjersrudtjernet. Vi ber om at en holder øye med 
vannkvaliteten både  oppstrøms og nedstrøms anlegget og trekker de nødvendig 
konsekvenser.   
5. Behandling av prosessvannet. Vi går ut fra at prosessvann fra anleggsarbeidet behandles 
på en miljøforsvarlig måte slik at fiskedød og annen miljøskade unngås.  
 
Vi ønsker Jernbaneverket til lykke med arbeidet.  
 
Mvh, for Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva. Godkjent ekspedert elektronisk.   
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