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Rehabilitering av dammen (demningen) ved Steinbruvann i Lillomarka 

Lillomarkas Venner viser til de pågående og de planlagte arbeidene ved Steinbruvann, og 
takker for befaringen i den forbindelsen. Vi har noen bemerkninger til arbeidet som skal 
gjøres.  

Overløpet i sørvest  
Vi er naturligvis svært glade for at hele den gamle demningen med granittblokker blir bevart 
og at den lille buede steinmuren vest for bekken blir stående. Valget av mørk grå betong i 
overløpet og nedstrøms vil trolig gjøre betongen mindre synlig enn lysere varianter, men for 
å få overløpet og nedstrøms vakrere og mer i stil med resten av demningen, vil vi be om at 
det legges naturstein utenpå betongen. Natursteinen bør i så fall være lokal stein som står i 
stil med den gamle demningen, og kan for eksempel hentes fra bunnen av Steinbruvann som 
nå er kommet til syne. Her ligger det utallige stein som for oss synes å være brukbare til 
dette formålet. Steinene bør imidlertid ikke hentes fra den gamle traseen til Bergensveien 
som har dukket opp langs Steinbruvannets vestside og munner ut i sørvestlige enden, før 
den går videre ned mot Badedammen. Vi regner med at denne traseen, som er bygget opp 
av stein, kan regnes som et kulturminne som bør bevares.  

Grusvei over demningen  
Vi håper at grusveien over demningen ikke blir bredere enn nødvendig og at en bruker rød 
grus (fra syenitt/”Grorudgranitt”) som ikke stikker seg så mye ut fra omgivelsene som for 
eksempel grå grus. Ved demningen på Vesletjern har vi lagt merke til at grusen etter hvert 
flyter ut i gresset på nedsiden. Finnes det noen måte å unngå dette på?  

Kjøreskader  
Entreprenøren og de som utfører jobben på demningen bør ha blitt gjort oppmerksom på at 
kjøreskader og andre skader i terrenget utenfor selve anleggsområdet må unngås. Spesielt 
sårbare områder som ikke bør belastes er i så måte helt i sør på østsiden og sørvest av 
Steinbruvann. Man bør i størst mulig grad også unngå kjøreskader på eller langs veien opp 
fra Badedammen. Eventuelle skader må repareres.  



 

Påfylling med sand?  
Steinbruvann må i størst mulig grad få beholde sitt preg av naturlig skogsvann. Det er i 
media kommet fram en idé om å anlegge strender langs Steinbruvann. Steinbruvann er et 
vann med naturlige klipper, svaberg og enkelte gressletter som ikke bør forringes av 
tilkjøring av sand. Vi er altså skeptiske til å legge ut sand, men enkelte steder kan sand 
vurderes, eventuelt for å gi forbedring av bademulighetene for barn. Vi ønsker å være med 
på en eventuell vurdering.  

Stedene der det er naturig gress og andre småvekster, med tilsig av vann, bør forbli som de 
er. Her vil tilkjøring av sand dessuten kunne ødelegge underlaget og den naturlige 
vegetasjonen. I tillegg vil sanda trolig ikke bli liggende p.g.a. erosjon, men bli ført utover. Det 
ble for en del år siden lagt sand både ved Badedammen og langs veien i sørvest ved 
Steinbruvann. I dag kan man se at dette ikke lenger virker særlig vellykket. Påfylling med 
sand langs vestbredden vil også kunne forringe den gamle traseen til Bergensveien som er 
bygget opp av stein.  

Det er dessuten et åpent spørsmål om den truede arten edelkreps, som finnes i 
Steinbruvann, vil kunne bli skadelidende av sandpåfylling. Vi regner med at dette uansett må 
utredes dersom det enkelte steder kan bli aktuelt med tilfylling av sand.  

Vi tar det for gitt at en eventuell påfylling av sand er et tiltak som det må søkes om i henhold 
til markaloven.  

Annet  
Ethvert inngrep som medfører skade på omgivelsene kan ikke aksepteres. Bekkene og 
buskene i vannlinja er elementer som skaper trivsel og bør bevares.  

Steinblokka i sørøst (ved den østligste demningen), som ved normal vannstand står delvis 
nede i vannet, er sannsynligvis brutt ut i forbindelse med anlegging av dammen og bør av 
historiske grunner bli stående.  
 

Vi håper disse synspunktene vil bli tatt hensyn til. Vi blir gjerne med på en eventuell 
diskusjon rundt disse problemstillingene.  
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