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Konseptvalgutredning (KVU) Hovinbekken - Årvolldammen
Groruddalen Miljøforum (GM) har gjennomgått KVUen for Hovinbekken – Årvolldammen.
Hovedutfordringen dreier seg om en uenighet om videre åpning av Hovinbekken overfor
badedammen på Årvoll eller å bevare Årvoll park («Sletta») overfor badedammen slik den er i
dag. Samtidig dreier det seg om å sikre kvaliteten på badevannet i Årvolldammen. Det blir nå en
ny høringsrunde med KVUen, siden Bymiljøetaten ikke i tilstrekkelig grad hadde involvert
berørte parter,
GM har fått kopi av uttalelser fra Bjerke Storvel, Badedammens venner, fra miljø- og
samferdselskomiteen i Bjerke bydel, og vi har deltatt på informasjonsmøtet på Årvoll gård 27.10.

Demokratisk prosess
Oslo kommune hadde sendt ut invitasjon til informasjonsmøte i 2015, men ikke sjekket sine
invitasjonslister eller undersøkt hvorfor bare to organisasjoner møtte opp. Heldigvis er dette nå
rettet på. Bjerke storvel og Badedammens venner ba om at arbeidet med KVU-en ble stanset.
Dette kravet støttes av GM. Bydelens engasjement for å stoppe opp i prosessen førte fram, og
informasjonsmøtet på Årvoll gård viste at det er et stort lokalt engasjement rundt badedammen på
Årvoll.

Blågrønn struktur
KVU-en bygger først og fremst på overordnede kommunale planer. Slik KVU-en nå framstår er
det ensidig kommunale etater som har kommet til orde, særlig i forhold til ønsket om videre
åpning av Hovinbekken. Det skal sies at også Oslo Elveforum ønsker åpning. På Årvoll må
tilsammen fire bekker ovenfor badedammen samles for å gi nok vann. GM støtter bevaring av
grøntområder, og at bekker åpnes der dette gir økt trivsel, velvære og aktivitet for bomiljøene.
Området som betegnes som «Årvoll park» er et område som er i god og aktiv bruk året rundt for
både organisert og uorganisert aktivitet. Her på «Sletta» (lokalt navn) er befolkningens behov for
åpen bekk lite i forhold til fortsatt å kunne utnytte gresslettene og fotballbanene best mulig. Det
blå draget vil være tilstrekkelig ivaretatt ved at badedammen ligger der og gjennom samling av
bekkene i en rensedam før badedammen.
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GM mener at punkt 4 s. 37 i KVUen bør flyttes fra «bør» til «skal»-kategorien og gis
høyere vekt enn 30%:
«Muligheter for å utøve friluftsliv og idrett, som medvirker til økt fysisk aktivitet og gode
opplevelser (bør ) skal ikke innskrenkes i Årvollparken.»
Dette hensynet må etter vårt syn vektlegges høyt.
GM synes faktisk at det ikke er nødvendig med bekkeåpning gjennom «Sletta», slik
KVUen legger opp til.

Opprettholde badedammen
Et vesentlig moment for beboerne er å ivareta bademuligheter i Årvolldammen. Det er viktig at
spesielt barn og unge blir fortrolige med vann, og får svømmetrening ut over de få timene skolen
kan gi dem.
Det må sikres at vannmengdene fra bekkene er tilstrekkelig gjennom sommeren, og at
vannkvaliteten holder de gode nivåene som nå måles. Det bør legges opp til at det ved behov kan
slippes ordinært vann fra ledningsnettet inn i dammen for å sikre nok og godt badevann.
I Bjerkedalen Park lenger nede langs Hovinbekken er vannet ikke egnet som badevann. Det er
altså den samme bekken som renner nedover dit som får forurensninger fra dyr – fugler –
overvann i tilsig underveis. Dette må vi unngå lenger opp, og bekkene gjennom Årvoll park bør
derfor fortsatt gå i rør.
GM støtter at høringsrunden med KVU-en starter på nytt, og vi forutsetter at ønsker og krav for
utvikling fra lokale interessenter tas inn i planene for «Årvoll Park», slik at det blir en best mulig
løsning for alle brukere.
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