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En gjøkunge i Hundremeterskogen
Bygging av barnehage forurenser og breier seg på bekostning av
den bevaringsverdige Vestre Aker-skogen.
Vestre Aker-skogen er en liten, men viktig del av bynaturen. En viltvoksende oase som er
en del av en grønn korridor mellom Bergskogen og Marienlystparken og et leveområde for
mange fugler og dyr. I tillegg et yndet utfluktssted for barn fra barnehager og skoler i
nærheten.
I en del av denne skogen som eies av kommunen, er det gitt tillatelse til å bygge en
barnehage. Den er forsøkt plassert i utkanten av området for å lage minst mulig fotavtrykk i
miljøet, selv om den da stenger for en etablert sti gjennom skogen der det jevnlig
observeres rådyr.
Byggingen av barnehagen er nå nesten ferdig, og vi har med forskrekkelse observert
prosessen.
Oslo Kommune ved Omsorgsbygg har tatt seg til rette utenfor den opprinnelige
reguleringen. I nordøst har man ganske enkelt annektert ca. 250m2 av et regulert
friområde. I denne sammenheng er de største og viktigste almetrærne i den nordøstre
delen av skogen blitt felt, på tross av at man tidligere har lovet å bevare dem. Nå er det
bare mindre trær og kratt igjen.
Barnehagen er bygd på et tidligere avfallsdeponi som inneholder giftstoffer, bl.a.
tungmetaller. Forurenset masse er derfor gravd ut og erstattet. Under arbeidet er mye
forurenset vann og slam fjernet fra byggeplassen, først ved å sende det urenset rett ut i
skogen i sørøst, deretter etter at dette ble påtalt, ut i Gaustadbekken.
Kommunen har også tatt seg til rette overfor naboer og uten varsel anlagt vei, lysmast og
snuplass delvis på deres grunn. Herfra er også masser som kan være forurenset, gravd ut
og kjørt bort.
Vi antar at flere forhold ved byggeprosessen vil føre til etterspill. Selv om det er en
kommunal aktør som står ansvarlig for syndene, kan det ikke bli bagatellisert og bortforklart
av de samme myndigheter.
Del vi særlig vil kreve er at
•

Skogen restaureres ved at trærne i nordøst fullt ut erstattes med nyplanting av stedegne
trær i samme område av skogen.
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•

status for skogen og elva kartlegges etter den omfattende tilførsel av forurenset
spillvann og at eventuelle skader ryddes opp.

•

det forsikres at all masse som er gravd ut, også i forbindelse med vei og snuplass, er
tilstrekkelig klassifisert og deponert på godkjent sted.

