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Åpent brev om vannkvaliteten i Badedammen ved Grorud. 
 
Groruddalen Miljøforum og Lillomarkas Venner har fått melding fra brukere og fra egne 
styremedlemmer om at vannet i bBadedammen på Grorud er mer grumsete enn på lenge.  
Vannet er brunt og uklart, slik at bading blir lite fristende.  
 
De to organisasjonene er klar over at dette ikke betyr at bakterienivået i vannet er for høyt. 
Resultatene av målingene av badevannene i Oslo-området som Bymiljøetaten legger ut på 
nettet, viser at bakterienivået i Badedammen er under den fastsatte grenseverdien.   
Situasjonen i Badedammen er likevel lite tilfredsstillende. Badedammen brukes av svært 
mange, spesielt av barn og barnefamilier.   
 
De to organisasjonene regner med at den dårligere vannkvaliteten i år har sammenheng med 
den nedtappingen av Steinbruvannet som ble gjennomført i fjor.  Mye sedimenter har trolig 
rent fra Steinbruvannet og lagt seg i Badedammen. I tillegg har oppfyllingen av 
Steinbruvannet i sommer gått tregere enn antatt; jf. telefonsamtale med prosjektleder i VAV.  
Dette siste har ført til mindre gjennomstrømming i Badedammen og kan bidra til dårligere 
vannkvalitet her.   
 
De to organisasjonene mener likevel at vannkvaliteten i Badedammen har blitt dårligere over 
lang tid, og . Den er blitt ytterligere forverret i år., og vVannet er nå såpass grumsete at dette 
ikke lenger kan fortsette. Nnoe må gjøres.   
 
Groruddalen Miljøforum og Lillomarkas Venner ber om at tiltak gjennomføres snarest. Trolig 
må gjørmen/sedimentene på bunnen i Badedammen fjernes uten at sedimenter går videre 
nedover i Alnaelva.  Vi ber om at dette arbeidet prioriteresspesielt Bymiljøetaten om snarest å 
sette av økonomiske midler til dette arbeidet.  
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