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OSLO ELVERFORUMS ARBEID 
 
FORMÅL 
Oslo Elveforum ser det som sin hovedoppgave å støtte opp om Oslo kommunes, nabo-
kommunenes og andre offentlige og private institusjoners arbeid med å gjenskape byens 
blågrønne årenett fra Marka til Fjorden. Vi ønsker å være et kraftsenter i et omfattende 
miljønettverk som arbeider fram rene og rensede vassdrag - med optimal vannføring, med et 
rikt biologisk mangfold og med grønne, publikumsåpne elvebredder. Vi avgrenser vårt arbeid 
til vassdragene i byggesonen mellom Marka og Fjorden. 

 
Den andre hovedoppgaven retter seg mot byens befolkning, særlig barn og unge, gjennom 
prosjektet Blågrønn hovedstadsaksjon/Levende vassdrag. Vi arbeider for å informere om 
betydningen av Oslos blågrønne struktur som et element for trivsel og glede i nærmiljøet og 
for å inspirere flest mulige barn, unge og voksne til å engasjere seg i et ”lokalt eierskap” 
gjennom en ordning med elveadopsjon for skoler, boligsameier, institusjoner, bedrifter og 
andre interesserte. En styrking av bydelenes engasjement i den blå-grønne sektor er ønskelig i 
denne sammenheng. 

 
OSLO ELVEFORUMS ORGANISASJONSARBEID 
Oslo Elveforum (OE) ble stiftet i år 2000 og er utviklet til et arbeidsfellesskap for 12 
elvegrupper og ideelle foreninger, som virker til det beste for Oslos ”blågrønne struktur”. 
Dette dreier seg om de ti vassdragene og Østensjøvannet – både blå vannløp og vannspeil og 
grønne kantsoner, som sammen er viktige deler av det biologiske mangfoldet i hovedstaden. 
Spørsmålet om å etablere et felles byomfattende nettverk av venner for disse elvene vil bli 
nærmere vurdert.  
For noen av vassdragene ivaretas arbeidet av medlemsorganisasjoner: Lysakervassdragets 
Venner (LvV), Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV), Alnaelvas Venner (ALV) og 
Østensjøvannets Venner (ØVV).  
Mærradalsbekken, Hoffselva med Makrellbekken, Frognerelva, Hovinbekken, Ljanselva og 
grensevassdragene Gjersjøelva mot Oppegård og Ellingsrudelva mot Lørenskog har 
arbeidsgrupper med en kjerne av aktive vassdragsvenner, som driver sitt arbeid i kontakt 
med et lokalt nettverk av velforeninger, historielag, miljøforeninger og andre ideelle 
organisasjoner. (Elvegruppen for Hoffselven gikk over til å bli forening ved inngangen til 
2013 under navnet Hoffselvens Venner). 
Oslo Elveforums hjemmesider: www.osloelveforum.no har fått en mer fyldig og 
funksjonell form, ikke minst takket være webmaster Sverre Samuelsen. 

 
Rapportene om virksomhetene i 2012 fra elvegruppene og foreningene utgjør siste del av 
denne årsmeldingen for Oslo Elveforum. Alle vassdragene er representert i Oslo Elveforums 
styringsgruppe, som er det koordinerende organ for arbeidsfellesskapet og som representerer 
det utad mot byens fagetater, politiske organer og andre ideelle organisasjoner. Arbeidet 
drives i hovedsak ut fra private hjem, men OE har kontorplass og et administrativt samarbeid 
med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). 
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Oslo Elveforum har følgende styringsgruppe: 
Leder  
Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken 
Styremedlemmer  
Leif-Dan Birkemoe (1. nestleder/sekretær) – Østensjøvannet 
Bo Wingård (2. nestleder) - Lysakerelva 
Leif Bertnes (kasserer) - Ljanselva 
Julie Løddesøl - Hoffselven 
John Tibballs - Lysakerelva 
Vidar Berget - Alna 

 
Varamedlemmer 
Frithjof Funder - Ellingsrudelva 
Harald Lundstedt - Gjersjøelva 
Ida Elisabeth Hvoslef - Generell 
Ulf Fredriksen – Generell 
Odd Solvang - Mærradalsbekken 
 
Rådgivergruppe med møterett  
Tor Holtan-Hartwig - Ljanselva 
Sigurd Tønsberg – Frognerelven, Hoffselven med Makrellbekken 
Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken 
Are Eriksen 
Trine Johnsen 
 
Kontakter  
Fiskeinteressene: Hjalmar Eide, Knut Vadholm  
Velkontakt: Eivind Bødtker 
Valgkomité  
Trine Johnsen, Ingrid Nissen og Frithjof Funder (leder) 
Revisor:  
BDO AS, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Pb 1704 Vika, 0121 Oslo, Org.nr. 875 926 632 

 
 

VIRKSOMHETEN I 2012 
 

Medvirkning og resultater 
Styringsgruppen har i 2012 hatt 2 ordinære møter hvor vi har drøftet større og mindre saker 
som vedrører Oslos 10 elver og bekker. I tillegg har vi avgitt uttalelser i en rekke større og 
mindre reguleringssaker. Av saker vi har behandlet er positive og negative utviklingstrekk i 
og ved Oslovassdragene, informasjonstiltak, økt arbeid rettet mot skoler, barnehager og 
lokalmiljøer, ofte i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF).  

 
”Med barn og unge langs Osloelvene” har vært Oslo Elveforums sentrale motto i arbeidet 
rettet mot barn og unge i skole og barnehage siden 2001. I samarbeid med Oslo og Omland 
Friluftsråd (OOF) om ”Læring i Friluft” har vi etablert en utstyrsbase for friluftsliv og 
naturkunnskap på Sagstua ved Ljanselva. Sagstua er flittig brukt som samlingssted for barne-
hager, skoleklasser og ulike voksengrupper.   
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Av andre saker har Oslo kommunes meldinger, kommunedelplaner og kommuneplaner blitt 
drøftet og kommentert ut fra vårt blågrønne ståsted. Styringsgruppen, elvegruppene og 
foreninger avgir høringsuttalelser både om de store byutviklingssakene og om byggesaker nær 
åpen eller lukket elv og bekk. Vi støtter oss til den historiske blå listen, som Oslo Elveforum 
og Vann- og avløpsetaten har utarbeidet over skjulte og åpne vannstrenger i byggesonen. Vi 
kontakter utbyggere og arkitekter og minner om sjekklisten for vurdering av relevante 
vanntema i byggesaker, en liste som er utviklet av “Samarbeidsforum for vassdrag i Oslo”. 

 
Oslo Elveforum har i 2012 uttalt seg i en rekke regulerings- og plansaker, bl.a. Follobanen, 
Bjørvika og Oslo S-området, EUs vanndirektiv/arbeid med oppfølging av vannforskriften. 
Ved deltakelse i referansegruppen til Bekkelagsbassenget vannområde bidrar Oslo Elveforum 
med arbeidet for målsettingen om "god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021" for 
byvassdragene i Oslo. Oslo Elveforum ser det som sin oppgave med å delta i arbeidet med å 
«sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende 
tiltaksprogrammer».  
 
En stor og viktig sak er Kommunedelplan for den blågrønne struktur i Oslos byggesone. Her 
ble det opprettet referansegruppe hvor Oslo Elveforum har vært en aktiv medspiller. Saken 
ligger til politisk behandling i Oslo Rådhus.    
 
Damregister og bekkeregister. 
En oversikt over byens tallrike, gjenlevende vanndammer og de mange historiske og lukkede 
dammene er lagt ut på nettet i 2010 som “Damregister”. Oversikten som er forfattet av 
landskapsarkitekt Ida E. Hvoslef i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og daværende 
Friluftsetaten, er redigert bydelsvis. I 2011 er damlisten supplert med koordinater som viser 
den nøyaktige plassering i landskapet.  
Kilden til bekkeregisteret er ukjent. Den revideres fortløpende etter som det løper inn 
opplysninger til vår webmaster Sverre Samuelsen (e-post: sver-sam@online.no). Johan A. 
Bye kan også være behjelpelig med opplysninger: e-post: (johan.a.bye@gmail.com, eller 
johan.bye@vav.oslo.kommune.no).  

	  

BLÅGRØNN HOVEDSTADSAKSJON  
Elveadopsjon – lokalt eierskap 
Adopsjonsprogrammet skal fremme lokalt eierskap der det jobbes med å få til mulige 
”paringer” mellom skole/samarbeidspartnere om strekninger langs elvene. Ved utgangen av 
2012 er det totalt utstedt 46 adopsjonsbrev underskrevet av primært Oslos ordfører (også 
Bærums ordfører der skolen ligger i Bærum) til skoler som 
forplikter seg på å 

• oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene 
• ta hensyn til planter, dyr og kulturminner 
• melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for 

søppel 
 

Overleveringen av adopsjonsbrevet kombineres ofte med en samling for skolens elever eller 
lærere. Skolen mottar undervisningsmateriell og ofte vises filmen Elveadopsjon i skolen. 
Skolene Årvoll, Kastellet og Hallagerbakken medvirker i filmen, som ligger på nettet med 
link fra www.osloelveforum.no. 
Lokalaviser følger vanligvis opp adopsjonen og arrangementene. 
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Referansegruppen som har fulgt opp dette prosjektet, ledes av Oslo Elveforum med 
representanter fra Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, divisjon Friluft og 
Rusken-generalen, samt Oslo og Omland Friluftsråd, Kontaktutvalget for Velforeninger og 
OBOS. Høsten 2012 har Utdanningsetaten og Rusken bidratt konstruktivt for å rette søkelyset 
mot skoler i Groruddalen som startet med skolebesøk i 2013. 
OEs prosjektleder Trine Johnsen har brukt en vesentlig del av sin arbeidstid til arbeidet rettet 
mot barn og unge med skolebesøk og undervisning for lærere og elever, kontakt- og 
oppfølgingsarbeid. Undervisningsmapper med kart til skolene m.m. blir utarbeidet til nye 
adopsjonsskoler.   
 
Følgende skoler har mottatt adopsjonsbrev for et vassdrag i Oslo eller Bærum: 
Ljanselva (19 skoler): Ljan, Hallagerbakken, Nordstrand, Munkerud, Mortensrud, Stenbråten, 
Rustad, Lusetjern, Holmlia, Rosenholm, Hauketo, Prinsdal, Bjørnholt, Bjørndal, Seterbråten, 
Klemetsrud, Kastellet, Steinerskolen Nordstrand og Natur vgs. (fiskeforvaltning). 
Østensjøvannet (6 skoler): Abildsø, Nøklevann, Rustad, Manglerud, Bøler og Østensjø skole. 
Akerselva (2 skoler): Ila og Sagene skole. 
Alna (5 skoler): Natur vgs., Tveita, Bryn, Gamlebyen og Vålerenga skole. 
Hovinbekken (3 skoler): Hasle, Årvoll og Løren skole. 
Frognervassdraget/Sognsvannsbekken (1 skole): Korsvoll skole. 
Skøyenbekken (1 skole): Skøyen skole. 
Mærradalsbekken (1 skole): Voksen skole. 
Lysakerelva/Sørkedalselva (7 skoler): Sollerudstranda, Bogstad, Jar, Montessoriskolen Lyse, 
Lilleaker, Sørkedalen og Øraker skole. 
Isielva (Bærum - 1 skole): Skui. 
 
Østensjø skole adopterte 25/1-2012 Østensjøvannet med spesielt ansvar for området fra 
Østensjøbekken til området sør for Ulsrudbekken. Overrekkelsen fant sted ute med alle elever 
og lærere til stede. Østensjøvannets Venner har fulgt opp med kurs og instruksjon for lærere 
og elever. 
Skui skole i Bærum adopterte 21/5-2012 Isi-elva. Hele skolen var samlet da Bærums ordfører 
Lisbeth Hammer Krogh klippet snor og underskrev adopsjonsbrevet og elever viste film og 
underholdt. Bærum-samarbeidet er en følge av tidligere undervisningssamarbeid med 
”Vanndetektivene”, adopsjonsprogrammet for Lysakerelva (som jo er grenseelv mellom Oslo 
og Bærum), samt arbeidet med Lysakervassdragsprisen og Levende Vassdrag. 
 
Akerselva-prosjektet 
Ila skole adopterte 17/4-2012 Akerselva. Elever fra 5. og 6. trinn var samlet i gymsalen da 
rektor skrev under adopsjonsbrevet. Deretter filmseanse med NRK Østlandssendingen i 
skolegården og ved vannprøvetaking og undervisning ved Akerselva som ble vist på TV. 
Området skolen skal passe på, er fra Kuba til Mølleparken.  
Sagene skole adopterte 2/5-2012 Akerselva. Alle elever fra 4. og 5. trinn var samlet i 
skolegården under adopsjonen og de fremførte flotte sanger! Deretter toget alle ned til 
Akerselva og gikk strekningen skolen har spesielt ansvar for fra Mølleparken nedenfor fossen 
og opp til Myra ved Østlandssendingen.  
 
Skolene Ila og Sagene har vært med i Akerselvaprosjektet i 2012. 
Dette er samarbeidsprosjekt mellom Oslo Elveforum (OE) og Oslo og Omland Friluftsråd 
(OOF). Prosjektet har som overordnet mål å synliggjøre sårbarheten til et vassdrag og dets 
økosystem med utgangspunkt i Akerselva. Våren 2011 inntraff et alvorlig klorutslipp i 
Akerselva.  
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Vann- og avløpsetaten, Norges- Jeger og Fiskerforbund og frivillige har bidratt. 
Deltagende skoler har ”adoptert” sin del av elva med forpliktelser, som beskrevet over. 
Mesteparten av klasseveiledningen ble gjennomført våren 2012, men også på høsten 2012. 
Hver klasse har deltatt på følgende: 
Dag 1: klasseveiledning med tema vannkvalitet 
Dag 2: klasseveiledning med tema bunndyr og fisk 
Dag 3: besøk på laboratoriet samt målestasjon til Vann- og    
           avløpsetaten i Oslo kommune. 
Dag 4: Ila skole, besøk på Teknisk museum 
  
Skolene har mottatt utstyrspakker med relevant utstyr til odel og eie. 
Østlandssendingen (TV) besøkte oss og laget et fint innslag da Ila skole hadde 
klasseveiledning den 17.april.  
  
Statens Naturoppsyn søkte høsten 2012 norske eksempler og deltagere for å delta på en 
konferanse om naturveiledning, i Østersund den 17.-19. september 2012 ( Nordisk prosjekt i 
regi av Nordisk ministerråd, der de ønsket gode eksempler på naturveiledning). OOF 
nominerte Akerselvaprosjektet og ble trukket ut som en av 5 deltagere fra Norge. Prosjektet 
har således høstet internasjonal interesse.  
De impliserte skolene vil følge opp arbeidet med Akerselva. OE og OOF kommer dessuten til 
å videreføre prosjektet i 2013. 
 
Annet samarbeid vedr. prosjektleders engagement  

- med OOF har vært bl.a. undervisning “Livet i vann” for Lysejordet skole ved 
Øvresetertjern /Frognerseteren og kandidater fra Idrettshøgskolen som har vært med 
oss på Forskningsdager ved Lambertseter videregående skole. 

- med Rusken ved Ljanselva/Sagstua der vi fikk Stenbråten skole til å stille opp I 
forbindelse med Ruskens film. Aftenposten Junior laget artikkel “Hvorfor plukke 
søppel”. 

- med Mortensrud menighet og skolene Mortensrud og Stenbråten på 
kulturvandring til kirken med informasjon om Sagstua, møller og sager og bygdeborg 
på veien. 

 -     Skullerud Vokseopplæring – vandringer og undervisning. 
- Utdanningsdepartementets pensjonister til Sagstua og Kastellet skole der elevene 

fremførte oppgave knyttet til den gjemte Kastellbekken og gårdene omkring (som de 
vant pris for i konkurransen Levende vassdrag).  

- Norsk Juniorvannpris – Deltakelse på seminar i Forskningsparken. 
- Naturvernforbundet ved Hoffselven med elever fra Smestad skole for fotografering 

I forbindelse med utarbeidelse av Naturkart for området. 
- Bydeler i Oslo, bl.a. bydel Bjerke vedr. Bjerkedalen Park ved Hovinbekken der OE 

fikk engasjert adopsjonsskolen Løren til å markere den gjemte bekken i forbindelse 
med oppstart av åpningsarbeidet. Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og 
statssekretær i Miljøverndep. Heidi Sørensen var tilstede. 

- Etatene i Oslo kommune, - Utdanningsetaten vedr. Levende Vassdrag, Vann- og 
avløpsetaten, Bymiljøetaten og andre også i forbindelse med deltakelse i møtene til 
Samarbeidsforum for Vassdrag i Oslo (SaFoVa). 

- Bærum kommune – Møte hos ordfører Lisbeth Hammer Krogh. Powerpointforedrag 
i sektorutvalget for barn- og unge i Bærum Rådhus. Foredrag for alle lærere på Skui 
skole. 

- Elvegruppene  
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Nytt prosjekt: Levende vassdrag - en skolekonkurranse. 
Skoler i Oslo og Bærum ble sommer/høst 2011 invitert til å delta i skolekonkurransen 
Levende Vassdrag. Konkurransen er knyttet til skolenes lokale vassdrag som de har adoptert 
eller vil adoptere. I september ble det arrangert to halvdags kurs hos Ciens i Forskningsparken 
for lærere knyttet til konkurransen, med praktisk vannundervisning i Sognsvannsbekken. 
Levende Vassdrag skal inspirere nye skoler til adopsjon, men også stimulere 
adopsjonsskolene til fortsatt aktivt arbeid med vannmiljøet. Levende Vassdrag er en utvidelse 
og videreføring av pilotprosjektet Lysakervassdragsprisen. 	  
Juryen besto av Ida Fossum Tønnessen (leder i Oslo Elveforum), John Tibballs (leder i 
Lysakervassdragets Venner og medlem i Oslo Elveforum), Haakon Thaulow (NIVA) og Helle 
Frodahl (Bærum kommune). Juryen velger ut de to beste besvarelsene fra barneskolene trinn 
1 – 4 og trinn 5 – 7, og ungdomsskolene trinn 8 – 10. 
Bortimot 250 elever, lærere og inviterte gjester (inkludert sponsorene) deltok under finalen. 
Denne ble holdt 14. juni i Oslo Rådhus ved et flott blågrønt arrangement. Rusken var 
vertskap. Følgende skoler var nominert: Voksen skole, Montessoriskolen Lyse, Lilleaker 
skole, Hasle skole, Sollerudstranda skole og Kastellet skole.  
Oslos ordfører, Fabian Stang, hilste på alle skoleelevene. Elevene fikk ti minutter til å 
presentere sine prosjekter. Prosjektene var av høy kvalitet og viste både historiske og aktuelle 
forhold fra vassdrag og elver. Vi fikk se animasjonsfilmer og videoer, og juryen og alle 
fremmøtte var imponert over elevenes bidrag og innsats. Dette skyldtes ikke minst lærernes 
medvirkning og pågangsmot. Lærerne fikk overlevert hvert sitt diplom og en lommelykt – 
som tegn på at de er lysende eksempler for sine elever, respektive skoler og andre lærere! 
De vinnende klassene og deres skoler fikk gjenstandspremier og pengepremier, overrakt av 
Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen. Alle elevene som har deltatt i Levende 
Vassdrag fikk diplom.   
 
Arbeidsgruppen for Levende Vassdrag hadde åtte planleggingsmøter. Det har vært jevnlig 
kontakt med lærere på skoler langs vassdragene. Prosjektleder for Levende Vassdrag er Bo 
Wingård (Lysakervassdragets Venner og nestleder i Oslo Elveforum). Øvrige deltakere er Ole 
Kristian Johansen (Bærum Elveforum og vassdragsinspektør i Bærum kommune), Haakon 
Thaulow (NIVA), Kjell Nordseth, (Institutt for geofag, Universitetet i Oslo), Finn Arnt 
Gulbrandsen (lærer, Østensjøvannets Venner) og Trine Johnsen (Oslo Elveforum).  
 
Sponsorer for Levende Vassdrag 2012 har vært Eiksmarka Rotaryklubb, if . . ., Bærum 
kommune, Lilleaker Lions, Lysakervassdragets Venner, Lysehagen Borettslag v/OBOS, 
Malurtåsen Vel, Multiconsult, Mustad Eiendom og CC Vest, Norsk Teknisk Museum, Oslo 
Elveforum, Oslo kommune, Oslo og Omland Friluftsråd, Røa Lions, Røa Vel, Skøyen 
Rotaryklubb, Sollerud Vel, Statkraft, Sørkedalen Vel, Vestveien vel og Wilh. Wilhelmsen 
gruppen. 
 
Vandringer  
Flere av elvegruppene/foreningene har i løpet av 2012 arrangert vandringer langs 
vassdragene. Det vises til rapporter for de enkelte elvegrupper/foreninger. 
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Fagmøter 2012. 
Oslo Elveforum inviterer sakkyndige fra den blågrønne sektor til å holde innlegg på fagmøter 
om temaer som berører vassdrag. Innlederne formidler på denne måte viktig og oppdatert 
informasjon fra sine fagfelt. Innleggene er som regel fyldig gjengitt i møtereferater på våre 
hjemmesider. Vi anbefaler at særlig interesserte leser stoffet der. Les mer på 
www.osloelveforum.no. Her følger en kort oversikt over vår- og høstmøtenes tema: 
Vårmøte: Alna og Grorudparken onsdag 26. april 2012 i Bydel Groruds lokaler, Grorudveien 
3. Deltakerlisten omfattet ca. 30 representanter fra Oslo Elveforum, og fem 
gjester/foredragsholdere. Stedlig vertskap: Alnaelvas Venner. Høstmøte: Seminar 10. og 11. 
november 2012 på Isegran i Fredrikstad. Tema: Strategier for Oslo Elveforum. 

Befaring langs Alna og Grorudparken (vårmøte)  
Prosjektleder Hans Christian Ekenes i Oslo kommune ledet befaringen i Grorudparken fra 
Grorud T-banestasjon, langs Alna til Bleikedammen med retur over prestegården til 
møtestedet Grorudveien 3. Vi fulgte en universelt utformet turvei med belysning. Biologisk 
rensing av overvann var anlagt der vann fra sidebekker ble ledet ned i fordrøynings- og 
sedimenteringsdammer. Groruddammen var under arbeid for teknisk sikring og 
Bleikedammen under oppgradering. Rett nedenfor Gamle Kalbakk bro er det anlagt en 
vannpark. Området er navngitt Terje Nordeides plass til minne om Terje Nordeide innsats for 
vannmiljøet i Oslo.   
 
Avdelingssjef Ole Jørgen Pettersen ønsket velkommen til Bydel Grorud, og til bydelens nye 
forsamlingslokale i Grorudveien 3. Det er en nylig rehabilitert arbeiderbolig fra 1920-tallet. 
Arbeidet var gjennomført i god dialog med Byantikvaren. Her skal det også bli et museum for 
arbeiderkulturen og steinbruddvirksomheten på Grorud. Grorudparken er et sentralt element i 
Groruddalssatsingen. 
 
Styreleder Erik Grønvold i Alnaelvas Venner orienterte om kampen mot steinbruddet og 
Huken pukkverk, der aksjonsgruppen Stopp Huken – Bruk Marka spiller en viktig rolle.  
 

 
Oslo Elveforums høstmøte 10. og 11. november  
Seminar – Strategier Oslo Elveforum på Isegran i Fredrikstad 
Hvilke oppgaver skal Oslo Elveforum prioritere i årene som kommer? Styringsgruppen i Oslo 
Elveforum og inviterte ressurspersoner hadde et strategiseminar 11. og 12. november i Isegran i 
Fredrikstad. Strategiopplegget startet med å se på drivende krefter som i stor grad bestemmer OEs 
virksomhet. Dette kan være statlige og kommunale politiske og administrative organer og andre 
frivillige organisasjoner og private aktører. Det kan være drivende krefter som kommer frem av 
den teknologiske og økonomiske utviklingen, eller fra trender som i stor grad kommer fra byens 
innbyggere. Og ikke minst vil det være krefter i elvegruppene som er tilknyttet Oslo Elveforum. 
Etter denne innledende øvelsen utarbeidet vi en oversikt over våre med- og motspillere. Dette ga 
grunnlaget for en SWOT-analyse, en gjennomgang av OEs sterke og svake sider og våre trusler 
og muligheter.  

OEs Visjon: Levende Vassdrag fra marka til fjorden.  

OEs Formål: Vi arbeider for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for 
befolkningen. 

Våre tre satsingsområder er Vassdragsforvaltning, Rene vassdrag og Tilgjengelighet.  

Vi sluttfører strategiarbeidet i løpet av første kvartal 2013 ved å sette opp mål og arbeidsplaner for 
de tre satsingsområdene.  
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VASSDRAGENE OG KOMMUNENS ADMINISTRASJON 
Administrasjonen av elver, bekker, vann og vassdrag er etter sin natur tverretatlig og omfatter 
så vel spørsmål om byplanlegging og vern av vassdragenes kantsoner mot uvettig utnytting, 
friluftsliv, plante- og dyreliv/biologisk mangfold, vann og vannrensing, overflatevann og 
flomdemping, helse, tilgjengelighet, samferdsel, vedlikehold, sikring og innkjøp av frilufts-
arealer og ikke minst innfasing av befolkningens ønsker og engasjement i et viktig område for 
trivsel i felles nærmiljø.  

 
Vi anser det tverretatlige SaFoVa (Samarbeidsforum for vassdrag i Oslo) som et riktig og 
nyttig strategisk instrument, vel og merke dersom ledelsens resultatforventninger er tydelige.  
Det er en strategisk viktig instans i arbeidet for å inspirere til et mer innsiktsfullt og 
tverrfaglig samarbeid om Oslovassdragene.  
I SaFoVa deltar berørte kommunale etater, foruten de frivillige Oslo og Omland Friluftsråd 
og Oslo Elveforum. Organet ledes av byrådsavdeling for miljø og samferdsel og møtes 4 
ganger i året. Oslo Elveforum har også i 2012 vært en pådriver i utvalget i et meget godt 
samarbeid med de kommunale og statlige organene.  
Det er vårt inntrykk at den tverretatlige samlingen om byens blågrønne miljø som SaFoVa 
representerer, har betydd mye for kommunens arbeid med å gjenskape byens blågrønne 
struktur. SaFoVas møter sirkulerer nå mellom de berørte etater. Dette synes å bidra til økt 
nærhet og vitalitet omkring de aktuelle utfordringene.  

 
Også i 2012 har Oslo Elveforum brukt sjekklisten fra SaFoVa i sitt informasjonsarbeid 
overfor utbyggere, arkitekter og entreprenører. Sammen med lokale elvegrupper og venne-
foreninger gir vi innspill til planleggere eller tar kontakt med utbyggere og faginstanser 
tidligst mulig i prosessen. Gjennom slik proaktiv virksomhet fungerer Oslo Elveforum både 
som en konstruktiv vaktbikkje og inspirator. Vi erfarer at listen har vært til god hjelp. Vi viser 
ellers til Faktaark om kantvegetasjonen lagt ut på Bymiljøetatens hjemmeside høsten 2012.  

 
SaFoVas neste, store initiativ bør bestå i å bidra til å få fram en gjenåpningsguide, en 
veileder, der en samler de vesentligste bestemmelser og retningslinjer som angår vern, 
rehabilitering og gjenåpning av vassdrag, herunder nærmere regler og retningslinjer for lokal 
overvanns-behandling og flomdemping i en tid preget av klimaendringer. Et hovedpoeng må 
være å understreke at gjenskapte vannmiljøer i byområder forutsettes å gi opplevelsesverdier 
som minner om det opprinnelige vassdraget. Der kanal- og bassengløsninger av spesielle 
grunner velges, bør en sørge for å supplere med grønne planter og steiner som bidrar til 
estetikk, biologisk mangfold, strømninger og bevegelse i vannet.  

 
Rehabiliteringen av Oslovassdragene er et felles ansvar for mange etater og institusjoner. 
Samarbeidet mellom de berørte etater har i den senere tid vokst seg sterkere i takt med stadig 
økende utfordringer. Bystyrets mål om å ”gjenåpne byens elver der det er mulig” markerer 
intet mindre enn et historisk løft, der en setter nye, krevende mål om en bærekraftig miljø-
politikk. Ca. 2/3 av opprinnelige 300 km bekker og elver er overdekket. 

 
Også for 2012 er det grunn til å gi anerkjennelse for Oslo kommunes aktive holdning til 
rehabilitering av Oslovassdragene. Kommunale planer og tiltak viser at kommunen mener 
alvor i arbeidet med å rehabilitere og gjenåpne Oslos elver og bekker. Vi tenker spesielt på 
Alna gjennom helhetsplan for Groruddalen med et lovende oppstartprogram som også 
forutsetter åpen elv gjennom Kværnerbyen og Lodalen fram til Middelaldervannspeilet.  
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Vi nevner også det store arbeidet med planer for Hovinbekken i områdene Økern, 
Teglverkstomta, Ensjø og Klosterenga, og planene for bekkeåpning som del av utbyggingen i 
Gaustadbekkdalen sør og nord. Vi noterer oppstartingen av arbeidet med en vannbruksplan 
for Lysakerelva i et samarbeid mellom Bærum, Ringerike og Oslo kommuner som et positivt, 
nødvendig og etterlengtet tiltak. 
 
Mens arbeidet med planer gikk for høytrykk også i 2012, ser vi ennå lite til arbeid i marken. 
Dog med det unntak at deler av Hovinbekken nå er åpnet. Vi kan godt forstå behovet for en 
tidkrevende planlegging i forbindelse med den historiske omlegging av Oslos elvepolitikk, 
men vi håper at 2013 vil sette tydeligere spor i marken. Hovedinntrykket ved avslutningen av 
2012 er at Oslo bystyres budsjett for 2013 avspeiler en klar vilje til å gjenskape det blågrønne 
årenettet fra Marka til Fjorden. 
 
Bydelsplan 
Bydelenes engasjement i den blågrønne sektor bør aktiveres. Vi mener at de bør kunne bidra 
sterkere til å samle krefter om vedlikehold, vern og bruk av friarealer generelt og vassdragene 
spesielt. 

 
Interkommunalt 
Nyere krav om en helhetlig behandling av hvert vassdrag, jfr. bl.a. EUs vanndirektiv, 
utfordrer til interkommunalt samarbeid. Vannplanarbeidet med Lysakervassdraget som nå 
samler kommunene Ringerike, Bærum og Oslo, krever ny gjennomtenking av forvaltnings-
måten. Dette vil også berøre grensevassdraget Ellingsrudelva og muligens også Gjersjøelva. 

 
Stilt overfor denne omfattende virksomhet, kan en fristes til å stille spørsmålet om Oslo for 
noen år fremover vil få behov for å etablere en spesiell gjennomføringsenhet og en 
pådriverenhet for gjenåpning av vassdrag med turstier og publikumsåpne kantsoner. Vi lar 
denne utfordring stå som et hovedønske og en anbefaling fra Oslo Elveforum til de politiske 
partier i 2013. Arbeidet med EUs vanndirektiv/oppfølging av vannforskriften har virket som 
en god utfordring. I løpet av 2012 har samtlige elvegrupper/foreninger lagt fram en samlet 
fremstilling av aktuelle ønsker for å bringe overvannet i Oslo-vassdragene opp til en 
akseptabel kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. Bidraget fra syv berørte elvegrupper er 
lagt inn på nettet under Bekkelagsbassenget vannområde, mens bidragene fra Lysakerelva, 
Gjersjøelva og Ellingsrudelva som hører til under andre vannområder, kan finnes på Oslo 
Elveforums hjemmeside.  

 
Oslo Elveforum peker også på at tiden snart er inne til å samle kreftene og arbeide frem en 
samlet mulighetsbeskrivelse for Oslos vassdragsmiljø. 
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ÅRSMELDINGER FOR ELVEFORENINGER OG ELVEGRUPPER 
 

 
 

AKERSELVA – MILJØFORENINGEN AKERSELVAS VENNER (MAV) 
 

For Akerselva – Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) - er det fortsatt et hovedpunkt å 
arbeide for å bevare dalgangen og elva som en blågrønn lunge, slik hensikten var med 
Akerselva Miljøpark som ble opprettet i 1990 og slik føringen er i Verneplan for vassdrag 
som Akerselva inngår i.  

 
Plansaker 
Det har vært få plansaker vi har funnet det nødvendig å uttale oss om i 2012. 

 
Foreningen, ikke minst Are Eriksen, har brukt mye tid på den langvarige saken om Nedre 
Foss – Marselisgate 1 og vært med på komitemøter og befaringer. Bortsett fra at vi ikke 
nådde fram med krav om ikke å ha sykkelbod  utenfor  Marselisgate er planen slik den nå 
foreligger  relativt  OK.  

 
Sagveien 21. Eieren ønsker å fylle ut de åpne rommene med nybygg mot Sagveien. 
Foreningen mener dette vil ødelegge det verneverdige området mellom Hjula og Graah på 
vestsiden av elva. Uttalelse ble sendt, og foreningen var representert på møte i kultur og 
miljøkomiteen, i bydelsutvalget i Sagene Bydel og på et folkemøte som eieren arrangerte. 
Saken ble avgjort februar i år og dessverre blir det utbygging. Hvordan den blir, vet vi ikke 
før det foreligger byggemelding.  

 
Vi har sendt uttalelse om områdeplan Oslo S. 

 
Forslag til detaljregulering Sandakerveien 24 D m.fl. på Myraløkka ble sendt på høring i 
desember 2011. I vår uttalelse 5. januar 2012 gikk vi i likhet med PBE og bydelen imot 
bygget og ønsket regulering til grønnstruktur-friområde. Saken er ennå ikke avgjort.  

 
Foreningen har sendt brev til Bymiljøetaten om vedlikeholdet av grøntanleggene langs 
Akerselva. 

 
Medlemsmøte 
MAV avholdt 7. november medlemsmøte i Biermannsgården med ca. 40 fremmøtte. Det ble 
vist lysbilder fra avdøde forfatter Sigurd Senjes samling og Tallak Moland presenterte sin nye 
bok om Akerselva. 

 
Elveadopsjon 
Foreningen deltok på møter om elveadopsjon på Sagene skole 02.05.12 og Ila skole 17.04.12. 

 
MAV deltok som vanlig med stand på Miljøtorget på Bydel Sagenes årlige bydelsdag (lørdag 
12.mai) og fikk en håndfull nye medlemmer. Vi har også vært til stede på mange andre 
arrangementer om byplanlegging, naturvern, friluftsliv, vassdrag etc. Som enkeltpersoner 
driver et par av styremedlemmene med guiding langs elva. Vi besøker også tidvis foreninger 
for å fortelle om elva. 
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Klorutslippet i Akerselva  
Dette er tidligere omtalt i årsmeldingen for 2011. Utslippet ble politianmeldt av så vel 
Naturvernforbundet som Bellona. 
1. august 2012 kom så forelegget. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten ble ilagt en bot på 4 
mill.kr samt inndragning av kr 700.000 til statskassen. Vann- og avløpsetaten ble også pålagt 
en erstatning til Oslomarkas Fiskeadministrasjon på kr 2.950.000.   

 
Oljeutslippet i Akerselva 
19.desember 2012 rant det 19.000 liter olje ut i Akerselva ved Vøyenbrua. Oljen stammet fra 
Hafslunds varmesentral på Ullevål sykehus. Brannvesenet la ut lenser. Mange ender ble 
tilgriset og flere ble avlivet.  
Ender er noen av de mest hardføre fuglene vi har for oljesøl, og lar seg relativt lett 
rehabilitere, sier Karen Tvedt i SWAN. Det mangler kompetanse på dette feltet i Norge, og 
WWF jobber for å øke kompetansen på rehabilitering av oljeskadet vilt i Norge. 

 
 
Thrond Berge Larsen 

 
 
 

ALNA – ALNAELVAS VENNER 
 
Reguleringssaker 
Reguleringssaker har som vanlig vært en viktig del av styrets arbeid.   

 
Terminalsaken 
Verken elva eller turveien er ugjenkallelig ødelagt, tross reguleringsvedtak om dette i 2010.  
Imidlertid viser det seg at man pga. problemer med leiregrunn nå ønsker å legge enda mer av 
Alna i rør.  Vi har utarbeidet et innbyggerinitiativ for å få saken opp på nytt i Oslo bystyre.  
Etter reglene må et forslag med 300 underskrifter behandles av bystyret.  Siden Oslo 
Arbeiderparti på årsmøtet etter reguleringsvedtaket vedtok at partiet er for åpen elv, skulle 
man kunne forvente et flertall for vårt forslag. 

 
Huken 
Det synes nå klart at forslaget om utvidelse av steinbruddet tvers gjennom Lillomarka er lagt 
dødt.  Det ble også fattet vedtak i bystyret om nedleggelse av Huken, men da Oslo vei kort 
etter gikk konkurs er det nå i prinsippet bostyret som bestemmer.   

 
Follobanen 
Det er nå ikke lenger uenighet om at Alna kan åpnes til fjorden, uten å komme i konflikt med 
Follobanen selv om Jernbaneverkets regelverk følges.  Det er likevel uenighet om hvorvidt 
elva skal åpnes, da Jernbaneverket mener løsningene ikke er gode nok.  Vi avventer nå 
behandling i Plan- og bygningsetaten. 

 
Maria Dehlis vei 40. 
Det er nå fremmet to alternative forslag for bruk av denne tomten.  Den ene er 
gjenbruksstasjon, og fremmes av eieren, AS Selvaagbygg.  Det andre forslaget er boliger.  Det 
siste forslaget er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. 
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Elveadopsjon 
Oslo Elveforum har et opplegg der skoler adopterer strekninger av sine elver/bekker.   I vår 
har flere av skolene i Groruddalen fått besøk.  Foreløpig har Apalløkka skole sagt ja til å 
adoptere Vesletjern og Vesletjernsbekken, og Rommen skole adopterer Tokerudbekken med 
sidebekker i sitt nærområde. 

 
Turveier 
I fjor skrev vi at "Planer om turvei langs Jernbaneveien (ved SAVO-bygget) er kommet så 
langt at det har vært utlyst konkurranse om utførelsen"  var riktig.  Imidlertid var 
Jernbaneverkets innspill til saken at broen turveien bruker over jernbanen er deres, og skal 
rives.  Dermed er det plutselig usikkert om turvei D10 for fremtiden skal fortsette ned i Gamle 
Oslo. 

 
Bekkeåpninger 
- Bredtvetbekken er delvis åpnet. 
- Plan- og bygningsetaten har utarbeidet "Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på 
Furuset".  Denne foreslår åpning av 4 grener av Gransbekken! 
- Planene om videre gjenåpning av Julsbergbekken på Haugenstua har kommet så langt at 
arbeidet er lagt ut til anbud. 
- På Stovner foreligger det et forslag om åpning av Fossumbekken gjennom Linjeparken. 
- Det foreligger nå planer om åpning av Kværnerbekken gjennom felt B1 på Kværner 
- I Planprogram for Vollebekk, står det "Lunden skal utvikles til en ”blågrønnbygate”, hvor en 
mulig åpning av Vollebekk-bekken, sammen med lokal overvannshåndtering, kan gjøre vann 
til et element i utformingen, sammen med beplantning." 

 
Foreningen - arrangementer 
Arbeidsgruppen Alna tilbake til Middelalder-Oslo fortsetter å jobbe innen Alnaelvas venner, 
med Sigurd Hortemo som styremedlem. 

 
Den 10. lysvandringen ble avholdt 27. september, 14 dager senere enn vanlig.  Dette ble 
oppfattet som vellykket.  Groruddalssatsingen bidro i år med arrangementer på Hølaløkka, 
ved Haugenporten og i Alnaparken.   

 
Vi har hatt et medlemsmøte om dyptunnel (fremtidens jernbaneløsninger i Oslo), og 
medlemsturer: 
- rundt Østensjøvann 
- langs "Grønn tverrforbindelse" (Veitvetbekken og Lindebergbekken) 
- langs Svarttjernbekken 
- i Lysakervassdraget 
- langs Gransdalen 

 
 
KDP Alna Miljøpark 
Kommunedelplanen for Alna Miljøpark ble etter flere års venting endelig vedtatt i Oslo 
bystyre. 
 
 
Vidar Berget 
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ELLINGSRUDELVA 
 
Vår elvegruppe har også i 2012 bestått av Tore Sætre og Frithjof Funder. 

 
Mølle- og sagbruksruinene.  
Vi har jevnlig sett til ruinene og sørget for at vegetasjonen holdes noenlunde nede.  

 
Vannføringen. Vi har vært i kontakt med Lørenskog kommune og vunnet gehør for å få økt 
vannføring i elva. Det er også i kommunens interesse å få større gjennomstrømning i 
Langvannet på grunn av badelivet. Planlegging av en vannpark mellom Starveibrua og 
Stasjonskryssene fortsetter. Likeledes for et pukkbelagt område syd for Starveien, på 
Oslosiden av Ellingsrudelva.  

 
Turvei D13 og elva. Et forslag til utvidelse av tomta til en industribedrift i Karihaugveien 
berører turveien og elva. En bit av friområdet reguleres om til industriområde. Turveien 
foreslås lagt nærmere elva, og får en noe lengre stigning opp til gangbroen over motorveien 
mot Strømmen og Lillestrøm. Til gjengjeld vil elvebredden bli ryddet og gjort bedre 
tilgjengelig. I samråd med OOF har vi primært gjentatt vårt ønske om noe rydding langs 
elvebredden på Oslosiden generelt, og subsidiært at forslaget tiltres. 

 
Elevarbeider. Tore Sætre er lærer ved Stasjonsfjellet skole. Med elever ved 10. trinn har han 
årlig gjort målinger i Ellingsrudelva og tilhørende vassdrag. Målinger for løst oksygen (4-5 
ppm), pH (7-7,5) og turbiditet (35-40JTU) er å regne som normale. (pH- verdien er noe 
høyere enn forventet?). Oslo VAV er informert. 

 
Frithjof Funder 

 
 
 
FROGNERELVA 
 
Frognerelvassdraget er ca. 7 km langt. Med Åklungene, Svartkulp og Sognsvannet som kilder 
i Nordmarka strekker det seg ned til Frognerkilen. Hovedløpet er Sognsvannsbekken, som 
skifter navn til Frognerelva i Majorstuen-området. De viktigste tilløpsbekkene er Risbekken 
fra Båntjern i Vettakollåsen og den lukkede Gaustadbekken, som får vann fra fem-seks 
småbekker i Sogn/Nordberg-hellingen. 

 
Sognsvannsdammen 
I løpet av 2012 er damkronen i utløpet av Sognsvannet ferdig rehabilitert for å tilfredsstille 
miljømålene i EU’s rammedirektiv for vann (Vannforskriften). Demningen er forsterket på 
vannsiden og utbedret på utløpssiden. Toppen av demningen fikk heldigvis beholde samme 
høyde, så vannets bredder slapp å få høyere vannstand. Fra utløpet renner Sognsvannsbekken 
gjennom myrland og skog ned under Ankerveien, en mye brukt turvei som fortsetter som 
Sognsvannsveien ned mot Rikshospitalet. 
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Tursti 
Fordi bekkeløpet ligger nokså langt fra turveien og ikke kan oppleves derfra, arbeider 
Frognerelvgruppen i Oslo Elveforum fortsatt med planer om en enkel tursti (ikke «turvei» 
som har høyere krav) langs det rolige bekkeløpet ned forbi SSBU (Sogn senter for barne- og 
ungdomspsykiatri) til dagens kjørebom på Sognsvannsveien.  

 
Fra Ankerveien i nord kan stien koples på trimløypa som Norges Idrettshøgskole (NIH) laget i 
2003 og vil derfra gå gjennom en variert krattskog ned til Lyn-banen, videre opp på 
Haugerudmorenen og gjennom skog og jordbruksland ned til SSBU. Alternativt kan turstien 
bli lagt på jordene på vestsiden fra skibroen over bekken, anlagt for NIH og LYN.  

 
I det øvre løpet er bekken markagrense og skille mellom jordbruksland på de tidligere 
Gaustadjordene i vest og Haugerudjordene i øst; der vi nå finner Norges Idrettshøgskole, 
Kringsjå studentby, barnehager, skolene Nordberg og Kringsjå, Viken Energis trafo, SSBU og 
gamle Gaustad sykehus. Lenger nede ligger Rikshospitalet nær bekken. 

 
Vettakollbassenget 
Vann- og avløpsetatens nye høydebasseng i Vettakollåsen skal ligge i fjell et stykke sør for 
Båntjern. Trykkbassenget skal sikre vannforsyningen i de vestre bydelene. Vannet skal føres i 
en utsprengt tunnel fra det nye trykkbassenget ned åsen til Sognsvannsveien og under 
Sognsvannsbekken. Sprenging av tunnelen startet i 2011. Fra en gangbro over turveien er 
innslaget godt synlig. For å frakte ut sprengsteinen er det bygget en midlertidig kjørebro over 
bekken. Arbeidene ble ikke fullført i 2012. Tunnelen er ferdig utsprengt, men kjørebroen over 
bekken står der fortsatt i påvente av installasjon av rørføringer i tunnelen.  

 
Frognerelvgruppen har hatt god kontakt med VAV om virkningene for bekkeløpet, kantsonen 
og det biologiske mangfoldet – og vi er tilfreds med at et fyldig miljøoppfølgingsprogram 
regelmessig overvåker vannkvalitet i bekken med bunndyr og fisk – og i kantsonen med 
salamandere, frosker og vegetasjon. Alt avløpsvann blir renset. 

 
Fra SSBU renner bekken videre frisk og vilter i foss og stryk. En blåmerket sti følger 
vestsiden av bekken i variert terreng ned til Rikshospitalet dit Risbekken kommer fra sin 
kilde i Båntjern og renner åpen som markagrensebekk mellom villastrøket på Ris og 
friområdene i Gaustadskogen. En bro over bekken gir adgang fra Rikshospitalet til denne 
”hundremeterskogen”, hvor det er anlagt en natursti beregnet for barn. Herfra er det kort vei 
for turfolk til/fra trikk (Rikshospitalet st.) og T-bane (Gaustad st.). 

 
Vår elvegruppe vil følge med dersom videre utbygging av Rikshospitalet på Gaustadjordene 
blir aktuelt (jf. planene for et nytt samlokalisert Oslo universitetssykehus på Gaustad), for best 
mulig å sikre et fortsatt åpent bekkeløp med grønn kantsone ned til møtet med Risbekken. 

 
Vannet i Sognsvannsbekken og Risbekken slår følge i kulvert under Ring 3 like ved Gaustad 
stasjon på T-banen. Det omfattende arbeidet i dette området med undergang for gang-
/sykkelveien under T-banetraseen ved T-banestasjonen nærmer seg nå sluttføring. Grønt-
området ved kulvertutløpet har tidligere sett mistrøstig ut. Her er det nå støpt et ganske stort 
basseng for oppsamling av bekkevann. Vannet føres videre under den nye gang-/sykkelveien 
og fortsetter i det tidligere bekkeløpet, nå med støpte kantbredder. Det er alt i alt et stort og 
komplisert anlegg. Det gjenstår tilrettelegging og tilsåing av terrenget rundt anlegget. 
Bekken renner videre forbi bygningskompleksene i Børrestuveien og Forskningsveien og 
villaer i Aasmund Vinjes vei. Via litt krokveier kan man vandre langs den livlige bekken forbi 
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Byggforsk, Psykologisk institutt, Vinderen bo- og servicesenter og Psykiatrisk klinikk ned til 
Rasmus Winderens vei. Oslo Elveforum ønsker en bedre og mer sammenhengende tursti 
på den strekningen. Vi ønsker også at det av hensyn til bekken blir slutt på privat felling av 
store trær og krattskog mellom Aasmund Vinjes veis ende og Rasmus Blinderns vei. 

 
Ved Vinderenfossen har Friluftsetaten påtatt seg å vurdere bedre sikring og en lettere gangsti 
langs den flotte fossen, men arbeidet har lenge stått i stampe. Den nye Bymiljøetaten må nå 
ta tak i dette. I flomvær deler bekken seg i flere løp gjennom det vakre edelskogsområdet ned 
mot Frøen. En mye brukt gangsti går fra Anne Maries vei til Slemdalsveien. Oslo kommune 
bør sørge for å bli eier av denne viktige veilenken.  

 
Gaustadbekken 
møter Sognsvannsbekken i dette området ved Frøen. Den har sine kilder i fem-seks 
småbekker i Sogn- og Nordbergområdet (Havnabekken, Nilserudbekken, Borgestadbekken, 
Damefallbekken og Solvangbekken). Noen av disse er åpne på korte strekninger, men det 
meste er lukket. Vann- og avløpsetaten har prioriterte planer for rehabilitering av lednings-
nettet i området for å kunne sikre rent vann til disse bekkene, som vil føre vann til Gaustad-
bekken når den blir gjenåpnet gjennom hele Gaustadbekkdalen, etter å ha vært bortgjemt i rør 
siden 60-årene. 

 
Bekkeåpning 
Gaustadbekkdalen er et byutviklingsområde for forskning og undervisning. Regulerings-
planen for Gaustadbekkdalen nord, vedtatt 15.06.2011, legger til rette for universitetets store 
Life Science senter på ca. 75.000 m² bygningsmasse. Statsbygg er her utbygger på vegne av 
Universitetet. I friområdet øst for det store utbyggingsområdet skal Gaustadbekken gjenåpnes 
og det skal anlegges en ny turvei/gang- og sykkelvei fra Domus Athletica gjennom hele 
Gaustadbekkdalen ned til Blindern stasjon.  

 
I Gaustadbekkdalen syd ligger universitetets store Informatikkbygg (IFI2), offisielt åpnet i 
september 2011. I friområdet øst for IFI2-bygget er det klargjort for gjenåpning av 
Gaustadbekken med en bred renne for bekken og et stort vannspeil. Disse var fylt med 
ledningsvann da Oslo Elveforum markerte sitt 10-årsjubileum her 7. september i 2012 med 
presentasjon av boken: BLÅGRØNN HOVEDSTAD Jubel og gråt for Oslos elver og bekker.  

 
Bekkeløpet og vannspeilet er steinsatt med rullestein. Det er alt for mye stein etter vår 
mening, fordi det ikke blir noe naturlig bunnforhold eller grønn kantsone på denne måten. Det 
ekte bekkevannet i Gaustadbekken kommer først når utbyggingen i Gaustadbekkdalen nord er 
ferdig og det nye bekkeløpet er anlagt. En forutsetning er også at Bymiljøetaten har 
rehabilitert ledningsnettet i Sogn-/Nordberglia. 

 
Gaustadbekken skal fortsette sitt løp sydover Gaustadbekkdalen forbi Forskningsparken og 
forskningssenteret CIENS med instituttene NIVA, NILU, NINA, TØI m.fl. Det siste 
byggetrinnet her, Hus 5, påbegynt i november 2010, er nå ferdig. Blindern Vel og Oslo 
Elveforum har vært meget aktive pådrivere sammen med utbygger (Forskningsparken) for å 
finne gode løsninger for grøntdraget med gjenåpnet bekk, dammer og turvei, gang-/sykkelvei 
i det trange restarealet mellom bygningene og T-banen. Arbeidet med uteområdet skjedde 
ikke i 2012, som tidligere lovet. Tiltaket er ferdig prosjektert, men aktørene (stat, kommune, 
Forskningsparken og Blindern studenthjem) blir ikke enige om eiendomsgrenser og om 
ansvaret for gjennomføringen, inkl. finansiering. Vi håper arbeidet med uteområdet kommer i 
gang i 2013. 
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I Miljøforum for Gaustadbekkdalen har utbyggere i Gaustadbekkdalen nord og syd, brukere, 
berørte etater og lokale interesser (bl.a. Oslo Elveforum og Blindern Vel) møttes og har 
drøftet miljømål og virkemidler som skal sikre helhetlige løsninger av høy kvalitet i 
utviklingen av Gaustadbekkdalen. Det er lagt vekt på at stedsutviklingen i området skal skje 
med en klar miljøprofil, og at det skal utformes et omfattende miljøprogram som skal følges 
gjennom bygge- og driftsfasen. Med den gjenåpnede Gaustadbekken som en frisk attraksjon 
gjennom hele Gaustadbekkdalen vil flere tusentalls forskere, studenter, turvandrere og 
beboere her få et fint felles ute- og rekreasjonsområde. 

 
Fra Blindern stasjon renner Sognsvannsbekken åpen, men utilgjengelig for folk flest forbi 
villahager på Frøen ned til T-banens sporområde på Majorstuen. Det pågår arbeid med 
rensing og utbedring av røret for avløpsvann som følger bekkeløpet. Arbeidet har startet ved 
Blindern T-banestasjon og skal gjennomføres helt syd til Sørkedalsveien. Det vil gjøre slutt på 
lekkasjer og gi renere bekkevann.  

 
Ønskedrømmen om full gjenåpning av bekken der den krysser T-banesporene mellom 
Slemdalsveien og Sørkedalsveien er neppe realistisk, - heller ikke gjenskaping av de vakre 
Frøendammene som opprinnelig lå her, men Oslo Elveforum, prosjektet Grønn rute, lokale 
bydeler og velforeninger ønsker at vassdraget kan bli markert med f.eks. åpne vannspeil 
på utearealet i forbindelse med en eventuell utbygging på sporområdene på Majorstuen, 
og at man sørger for en sammenhengende trasé for gang- og sykkelveien i Grønn rute fra 
Blindernaksen ned mot Frognerparken. 

 
Fra bomstasjonen i Sørkedalsveien skifter vassdraget navn til Frognerelva som renner åpen 
gjennom dammer og i stryk og fossefall i Frognerparken, men som deretter forsvinner i en 
lang kulvert – og får et unnselig utløp i Frognerkilen, - en sørgelig skjebne elva deler med 
andre Osloelver. I den spennende elvedalen nedenfor Frognerdammene har naboer sammen 
med Frognerparkens Venner, Kontaktutvalget for velforeninger og Oslo Elveforum hatt 
nyttige drøftinger med Friluftsetaten om forbedringer av landskapet og elveløpet.  

 
Unni Eriksen og Sigurd Tønsberg 

 
 
 
GJERSJØELVA NATUR- OG KULTURPARK 
 
Det ble i 2012 avholdt 22 sagdemonstrasjoner. Flest personer kommer på forsommeren. Ved 
første visning hadde vannverket skrudd ned damluken ved Gjersjøen slik at det var for lite 
vann til å gi full kraft i saga. Etter dette fikk vi nøkkel til damluken slik at vi kunne justere 
vannmengden selv før hver visning. Ved vanlige visninger skjærer vi en stokklengde som tar 
ca.10 minutter. Deretter er det opp til Langbygningen og museum. 
 
Restaureringen av søndre del av Langbygningen fortsetter. Det meste av malearbeidet ble 
ferdig før jul. Eieren av bygget, Fred Hallager Juul, gav beskjed om at han ville sette i stand et 
rom der en i størst mulig grad gjenskaper ballsalen på Stubljan slik den så ut fra bilder tatt 
1898, 15 år før den fatale brannen. Dette rommet skal innredes med møbler og andre 
gjenstander som ble reddet fra brannen, samt tegninger og bilder fra hus og barokkhagen. 
Samtidig gav Juul beskjed om at han påkoster alt elektrisk arbeid som gjenstår i bygningen. 
Våren 2013 åpner vi hele Langbygningen, 400 kvadratmeter som lokalhistorisk museum. 
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Barokkhagen i Hvervenbukta er en av Norges best bevarte hager fra den tid. Sammen med 
Søndre Aker historielag og etater i Oslo kommune, arbeides det for at mest mulig av det som 
er igjen av barokkhagen skal settes i stand. Krattskog er ryddet rundt de gamle ruinene. 
Kanonstillingen til 4 saluttkanoner som var på toppen av en mur var i svært dårlig forfatning. 
14 dager etter at vi hadde ryddet krattskog raste muren ut. 200 år etter at den ble bygget av 
Generalveimester Lars Ingier i 1824. Frostsprengning ved juletider var årsaken. Nå arbeides 
det for å få reist muren igjen. 
 
Harald Lundstedt 
 
 
HOFFSELVA – HOFFSELVENS VENNER 

 
Styrets virksomhet 
Foreningen har i løpet av året hatt 6 styremøter og en generalforsamling. Møtene holdes i 
Ullern Frivillighetssentral ved Hoffsdammen. 

 
Naturkart 
Styret har besluttet å la utarbeide et naturkart for vårt vassdrag. Et naturkart er en publikasjon 
som i tekst og med mange bilder viser en rekke av vassdragets kvaliteter, ulike severdigheter, 
dyre- og planteliv, kort historikk og andre fenomener av naturfaglig og allmenn interesse.  
Kostnadene, inklusive trykking, er beregnet til kr. 157.000.  Ved bidrag eller tilsagn om 
bidrag fra ulike offentlige og private velgjørere er prosjektet pr dags dato fullfinansiert. 

 
Høringsuttalelser 
Det er i januar 2013 avgitt høringsuttalelser/meningsytringer til Oslo Kommune 
v/Bymiljøetaten og Ullern bydel om forhold som påvirker de vannmiljømessige forholdene i 
vassdraget og dets randsoner, og hvilke tiltak vi foreslår iverksatt. 

 
Dugnader 

• Styret har hatt interndugnad ved Dronningfossen, v/Grønseth Monument, Hoffsveien 
29, der det er ryddet for å bedre utsikten til fossen og lagt til rette for plassering av en 
hvilbenk, også med flott utsikt til fossen. 

• Styret har også hatt interndugnad med en betydelig oppgradering av turstien ved 
OPAK-bygget, de siste 50 meterne opp mot kulverten nedenfor Engebrets vei. 

 
Dronningfossen 
I tillegg til dugnaden nevnt i forrige avsnitt, jobber vi fortsatt med ulike tiltak for å bedre 
adkomsten til fossen og åpne utsikten mot denne. Vi vil også arbeide for å få opp 
anvisningsskilt, da det kan være vanskelig å vite hvor fossen ligger. Videre vil vi få satt opp 
skilt som forteller om navnets opprinnelse. 

 
Frivillighetsregisteret 
Hoffselvens Venner er nå registrert med foretaksnummer i Foretaksregisterets seksjon for 
frivillige organisasjoner. 
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Elvevandring 
Styrets første elvevandring ble arrangert en grå og kald ettermiddag 31. mai, fra 
Smestaddammen til Bestumkilen. Markedsføringen på forhånd besto av flyers i postkasser, på 
offentlige infotavler og dessuten et flott oppslag i Ullern Avis Akersposten. Vandringen ble 
ledet av styret, med lokalhistoriker Tom Sverre Vadholm som underveis kåserte om lokale 
forhold langs elveløpet. Til styrets store overraskelse kom det nærmere 100 deltakere. Vi 
anser dette som svært vellykket. 

 
EUs TRUST-program 
Hoffselven er del av et forskningsprogram i EU som heter TRUST (Transitions to the Urban 
Water Services of Tomorrow). Oslo kommune har valgt vassdraget i EU-programmet for å 
utvikle fremtidsrettede løsninger for håndtering av overflatevann. Dette er blitt stadig mer 
aktuelt og problematisk. Problemene er komplekse, og henger sammen med at klimaet endres, 
det blir mer og oftere nedbør, byen omgis av stadig flere harde flater, og med det reduseres 
naturlig drenering. Dette forskes det altså på, og vi har deltatt på et par møter med Oslo 
kommune, Vann- og avløpsetaten som ”brukere”. 

 
EUs rammedirektiv for vann - Vannforskriften 
Vårt vassdrag tilhører Bekkelagsbassenget vannområde som igjen er en del av Glomma 
vannregion. Vi deltar i arbeidet med vannforskriften og har gitt innspill om 
Hoffselvvassdragets tilstand. Hovedformålet med direktivet er å sikre beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannmiljøet og sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. 
I referansegruppen for Bekkelagsbassenget vannområde deltar vårt fiskekyndige styremedlem 
Egil Baanrud. 
Vårt innspill peker på utfordringer som gjengroing av dammer, utslipp fra industri og private 
stikkledninger, dumping av hageavfall, fare for lukking av elv/bekk ved tiltak ved utløpet på 
Sjølyst og på Bautatomten på Midtstuen og behov for bedre tilgang til vassdraget ved turveier 
og skilting. 

 
Styrets kontakt med omverden  
I 2012 opprettet vi egen e-postadresse, og har gjennom den nå 96 venner av Hoffselven. 
Gruppen Hoffselvens venner på Facebook har 43 medlemmer (ikke de samme, stort sett). I 
november sendte vi ut det første nyhetsbrevet til vennene. Nettet brukes til dialog med 
vennene og til å spre informasjon om vår virksomhet og forholdene omkring vassdraget. Julie 
M. Løddesøl drifter gruppene på gmail og Facebook. 
Hoffselvens venner er en del av forumet for elvegruppene for alle Oslos ti elver i byggesonen 
i byen, Oslo Elveforum. Her deltar vi jevnlig på møter, og hadde blant annet i november to 
deltakere på OEs strategiseminar. 

 
Turveinettet 
Det er fortsatt vår mål å få en sammenhengende turvei fra Bestumkilen til Smestaddammen. 
Det er flere flaskehalser. I 2012/13 har vi jobbet for å få til en ny, og bedre trasé de siste 150 
meterne nedenfor Smestaddammen, samt å få åpnet en ny trasé på østsiden av elven syd for 
kulverten ved Engebrets vei. 

 
Brevark m.m. 
Vi har laget et nydelig brevark med vignett. Kontonummer, foretaksnummer og egen e-
postadresse er også med.  

 
Odd Solvang 
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HOVINBEKKEN 
 

Høringer 
Det er i 2012 avgitt høringsuttalelser for: Planforslag Teglverkstomta, Detaljregulering 
Grensev. 61/Hovinv. 45 og Ny reguleringsplan Klosterenga Park. Dessuten til BYM for 
Hovinbekken i Bekkelagsbassenget. 

 
Samarbeid med hovedfagstudenter 
Helt siden Espen Aune Evensen i år 2000 utarbeidet sin hovedoppgave om gjenåpning av 
bekker i Oslo, med fokus på Hovinbekken, har vi stadig blitt kontaktet av studenter som 
ønsker bistand i tilsvarende oppgaver om nettopp Hovinbekken. Vi har kunnet gi både 
muntlig og skriftlig informasjon, og har deltatt i vandringer, workshops og presentasjon av 
av ferdige mastergradsoppgaver. Bare siste år har vi vært i samarbeid om følgende oppgaver: 

• «From Pipe to Public» av Randi Engan, Arkitekthøgskolen i Oslo.  Et meget 
interessant åpningsforslag for Hovinbekken i Økernområdet. 

• «Reopening of the Hovinbekken in Klosterenga Park”. Sarah Howell, representant for 
en gruppe på fire studenter fra UMB, Ås. 

• Deltatt med bildepresentasjon av Hovinbekken i workshop med en gruppe studenter på 
Arkitekthøgskolen i Oslo, under ledelse av professorene Kelly Shannon og Rainer 
Stange. 

 
Klosterenga Park 
”Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid for Klosterenga Park” ble av siv. ark. 
MNAL Jørn Skaare sendt ut på høring i oktober 2012. Vi sendte våre kommentarer og deltok 
med en bildepresentasjon i et møte arrangert av VAV om saken. Forslag til ny reguleringsplan 
er nå oversendt PBE, deretter offentlig ettersyn. Oversendelse Rådhuset til politisk behandling 
forutsettes å kunne skje straks over sommerferien. 

 
Økern og Teglverksdammen 
VAV er nå ferdig med utarbeidelsen av et nytt detaljert forprosjekt for bekketilførsel til 
Teglverksdammen. Vannet vil bli tatt ut i kanalen opp mot Økern T-banestasjon og det vil bli 
anlagt en rensedam umiddelbart etter åpningen ved Tennis-huset. Byggestart i 2014 
koordinert med byggingen av ny Ensjø skole 2014-2015. 

 
Bjerkedalen park 
Etter at Bård Folke Fredriksen og Heidi Sørensen hadde satt i gang arbeidene ved en 
markering av byggestart 26. januar, er første etappe, omfattende åpning av bekken og 
badedammen nå utført. Prinsippene for økologisk bekkeutforming og EUs vanndirektiv 
er fulgt, og bekken er utført med kulper og stryk som en naturlig og levende bekk. Fisk er 
allerede observert, både bekkerøye og ekte ørret. 
Arbeidet med veier, plasser, paviljong, beplantning og belysning er nå i gang, og det er vårt 
håp at mye av dette er utført innen den årlige bekkevandringen som i år blir torsdag 12. sept. 

 
Arrangementer med medvirkning fra OE Hovinbekkgruppen 
Tradisjonen tro ble alle de tre arrangementene; Vinteraktivitetsdag på Isdammen, Lysvandring 
langs Hovinbekken og Friluftslivets høstarrangement på Isdammen gjennomført som tidligere 
år med stor frivillig innsats. Publikumstilstrømningen er bare økende, noe som til dels skyldes 
at Isdammen med hus nå er ferdig restaurert. Arrangementene på Isdammen har mange tilbud 
til barn, og barnefamilier utgjør en stor del av de besøkende. 
 
 
Karsten Sølve Nilsen 
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LYSAKERELVA – LYSAKERVASSDRAGETS VENNER (LvV) 
Medlemsaktiviteter i 2012 inkluderte to fotturer langs Lysakerelva, og en geologitur i 
vassdragets østligste område ved Blankvann. Etter årsmøtet var det god oppslutning om 
kåseriet til om storflommer på Østlandet med vekt på det typiske værmønsteret som bringer 
tilstrekkelig nedbør for en flom. 
Samarbeid 
Lysakervassdragsprisen ble utvidet til alle grunnskoler i Oslo og Bærum i regi av Oslo 
Elveforum under navnet Levende vassdrag. Avslutning ble holdt på Rådhuset i Oslo 14. juni 
med 200 barn, ungdom og lærere til stede. Byråd Ola Elvestuen delte ut premiene og diplomer 
for flere godt gjennomførte prosjekter etter skarp konkurranse særlig på ungdomsskolenivået. 
LvV beholder foreløpig det finansielle ansvaret for prisen, som nå har mottatt sponsormidler 
som dekker kostnadene for konkurransen i 2012-13. 

 
Fra Den naturlige skolesekken fikk Oslo Elveforum tildelt kr. 98.000 til å utvikle læremidler 
som bidrar til at skoleklasser lettere kan benytte mulighetene som ligger i friarealer langs 
elver i Oslo. Lysejordet og Lysakerelva er blant de best egnete til dette. LvV bidrar ved å 
legge til rette sine natur- og kulturhistoriske kunnskaper. 
Samarbeid med kommunene for å få avklart ansvarsforhold langs kraftledninger fortsetter. 
NVE tar fremdeles kraftselskapenes part, men kommunene har innsett at som grunneiere kan 
de bestemme rydningspraksis. Konflikten i Oslo ligger i at kommunen eier både nettselskapet 
og grunneiendommen. 
Nye turveier er bygd nord og sør for Bærumsveien. Entreprenøren får vedlikeholdsansvar i 
flere år fremover. Noen av de store skadene fra 2010 er utbedret. 
LvV fortsetter å sponse Lysejordet Grendehus. LvV har brukt Grendehuset ved flere 
anledninger i løpet av året.  
I tillegg til Oslo Elveforum er LvV medlem i både Naturvernforbund i Bærum og det 
nyopprettete Bærum Natur- og Friluftsråd. 
LvVs webside med daglige registreringer på vannføringen brukes fremdeles av 
Redningsetaten og elvepadlere til å planlegge sine aktiviteter i Lysakerelva. 
Fire utgaver av Fóðnytt (nr. 24, 25, 26 og 27) ble sirkulert. Nytt av året er det satt ut 
nappekasser ved gangbruene hvor Fóðnytt legges ut.  
 
Høringer og uttalelser 
Kommunedelplanen for Lysakervassdraget ble lagt frem i april med høringsfrist i juni. LvV i 
samarbeid med OE utarbeidet en omfattende uttalelse. Forslaget inneholdt ingen form for vern 
av friområdet, men en regulering til kommunalt grønt- eller naturområde for hoveddelen av 
friarealene langs Lysakerelva. Mest kontroversielt er omregulering av skog på privateide 
nabotomter også til naturområder, med tap av utbyggingsrettigheter for eiere. 
Planene for utbygging av Granfosslokket ble vedtatt av Oslo bystyre, men LvV har klaget 
vedtaket inn for Fylkesmannen etter en farse av en befaring. Det ble ikke mulig å vise 
politikerne konsekvensene av de foreslåtte sju- til tietasjesbygg vil få for Lysakerelva og 
turveisystemet.  
 

Organisasjon 
LvV er fremdeles en liten organisasjon drevet av et styre på fem medlemmer. Medlemstallet 
var ved årsskiftet, på 240 som er en liten nedgang. 
 

John Tibballs 
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LYSAKERELVA – NEDRE DEL 
 

Fangstsesongen 2012 ble nok et brukbart år i forhold til fanget fisk. I underkant av 100 kg 
laks og 30 kg sjøørret ble landet (fang og slipp iberegnet). Antallet fiskere som løste kort i 
Lysakerelva var 47. Største enkeltfisk som ble fanget var en hanlaks på 7.5 kg. Av elvene i 
Indre Oslofjord er det kun Sandvikselva som har hatt større fangster enn Lysakerelva. 

 
Naturbruksgruppa har også denne høsten brukt mye tid og ressurser på stamfiske etter laks og 
sjøørret. I samarbeid med et nystartet arbeidslag ble det lagt ned et stort arbeid for å skaffe 
rogn og melke. Det viste seg imidlertid at det var vanskelig å fange inn tilstrekkelig med fisk 
denne høsten. Vi kan ikke si med sikkerhet hvorfor det ble fanget inn så få individer, men det 
kan tyde på at det var en stor oppgang i høstferien, og at det etter denne perioden ikke gikk 
opp like mye fisk som vanlig. Vi fikk derfor ikke fylt mer enn en brøkdel av klekkeriet med 
ørretrogn. 
 
Av saker som vi særlig har arbeidet med er det verdt å nevne: Nye og flere informasjonsskilt 
om fisket langs elva, etablering og bygging av nytt fangstkammer og forsøk på utlegging av 
grus og stor stein for å skape bedre gyte- og oppvekstforhold. 
 
OFA har tilbudt seg å fange og fore opp et visst antall laks og slippe disse ut i Lysakerelva for 
å styrke denne bestanden. Dette forslaget har vakt sterke reaksjoner i enkelte 
sportsfiskermiljøer i Bærum, og flere mener derfor at et slikt forslag bør drøftes av flere parter 
enn de som er representert i Fagrådet for laks og sjøørret i Lysakerelva. Det er derfor ytret 
ønske om å ha et møte der framtidig strategi for kultivering av Lysakerelva skal gjennomgås 
på et bredt grunnlag. 
 
Vi har også dette året valgt å melde oss på i konkurransen «Lysakervassdragsprisen». To 
elever tar en del forskjellige bilder langs den nedre delen av elva. Dette billedmaterialet skal 
de redigere og presentere for juryen. Det har vært uvisst om skolen denne gangen egentlig har 
tid og ressurser til å delta i konkurransen da begge lærerne er opptatt med studier.  
 
Avslutningsvis vil vi bemerke at vi ser svært positivt på det gode samarbeidet vi har fått til 
med det nye arbeidslaget vårt, og tror dette vil kunne gi enda bedre muligheter for et godt 
sportsfiske i Lysakerelva.  
 
 
Vennlig hilsen Rune og Kristin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
MILJØPROSJEKT LJANSELVA 

I INNLEDNING - BASIS 
• Reguleringsvedtaket i Oslo bystyre18. juni 2003 med en verneplan for Ljanselva er 

basis for det daglige  arbeidet med Ljanselva. Et ca. 100 meter bredt grøntområde på 
begge sider av Ljanselva fra Skraperudtjern til Bunnefjorden er sikret, dels som 
friområde, dels som naturvernområde.  

• Overføring av vann fra Nøklevann til Østensjøvannet: Konsesjon fra Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat for fortsatt overføring av vann fra Nøklevann til 
Østensjøvannet gjelder fram til høsten 2013. Innen den tid forutsettes Østensjøvannet 
sikret tilstrekkelig vannforsyning fra eget nedbørfelt.  I mellomtiden er 
Ljanselvvassdraget sikret en minstevannføring som i ekstreme tørkeperioder 
prioriterer Ljanselva.  Vannføringen har i 2012 vært til dels meget god.     

 
II ÅRETS VIKTIGSTE BEGIVENHETER 

• Gjennomført kurs om Norsk Friluftskultur for innvandrere.  I samarbeid med 
Skullerud Voksenopplæring er kurset gjennomført for andre året med til sammen ca. 
200 elever.  Kurset består av en vandring langs elva med uteforelesning og en 
inneforelesning med avsluttende lunsj på Skullerudstua.  Miljøprosjektet har stilt med 
5 instruktører/forelesere. Nytt kurs er planlagt for 2013 med 150 elever.  Vi har ellers 
stilt guider for flere elvevandringer. 

 
• Turparkeringsplassen på Sagløkka. Ansvaret for plassen er overlatt Østmarkas Venner 

i forståelse for tomteeier som er Kreftforeningen.  
• Oppvandringen av sjøørret har vært sterkere enn tidligere år. Dette er trolig et resultat 

av arbeidet med forbedring av gyteplasser i Liadalen og økt vannføring. Takk til Natur 
videregående skole. Hjalmar Eide følger opp fiskekultiveringen i nær kontakt med 
Kjetil Lønborg Jensen i Bymiljøetaten. Både Gjersrudbekken og Prinsdalsbekken blir 
trukket inn i biotopforbedringen.  

• Vinterdag-arrangementet på Sagsløkka med aking og hestekjøring (søndag 3.februar) 
ble godt besøkt og meget vellykket. Den er nå introdusert som en årlig tradisjon.  

III AV ANDRE VIKTIGE SAKER I 2012 NEVNER VI: 
-‐	  Bygging ved elv og bekk/aktuelle høringssaker	  

• Aktuelle høringssaker har berørt den fremtidige, bærekraftige blågrønne bydel 
Gjersrud-Stensrud, Follobanen, i tillegg til en rekke mindre saker.  

• Kulturminnevern. Våre initiativ om oppføring av objekter på byantikvarens Gul liste 
står i stampe.  

• Nye Lusetjernet?: Stor takk for frivillighetsmidler kr. 10.000 fra Bydel Søndre 
Nordstrand til et skisseprosjekt for eventuell gjenskaping av Lusetjern i Holmlia. Plan 
er levert og samarbeid med Vann- og avløpsetaten er etablert med sikte på å lage et 
mulighetsstudium. 

• Sagstua og Sagløkka – et sted for opplevelse og læring fungerer godt som lærings- og 
opplevelses-sted for barn, spesielt småbarn.  Kulturmarken på Sagløkka er ytterligere 
bearbeidet.   

• Kulturlandskapet langs elva ved Tangen er bearbeidet med sikte på forsøksvis å 
utrydde Canadagullris på et mindre felt. Det skjer i samarbeid med Friluftsetaten i et 
3-årig prosjekt.  
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• Deltakelse i Forskningscamp 2012 ved Lambertseter vgs. der vi introduserte 
vannmiljøet i den lukkede Lambertseterbekken – «Gjemt, men ikke glemt». En liten 
del av bekken bør gjenåpnes. 

• Pensjonister fra Kunnskapsdepartementet deltok 30.mai i forbindelse med et 
bekkeprosjekt om Kastellbekken ved Kastellet skole.        

  
     VÅRT HOVEDØNSKE - UTBEDRINGEN AV DEN FUKTIGE TURSTIEN 

GJENNOM LEIRSKALLEN: DENNE SAKEN STÅR FREMDELES I STAMPE. HER 
ØNSKER VI OSS HJELP FRA KOMMUNALE MYNDIGHETER.    

 
Miljøprosjektet har i 2012 holdt 4 ordinære prosjektmøter med i alt 43 saksnummer. 
Aktuelt informasjonsmateriell mv. til salgs: 1. Et turkart over Ljanselva med mange 
historiske opplysninger, og 2. et Vandrehefte med mer utfyllende stoff    

IV VI SER FREMOVER  
Generelt: Miljøprosjekt Ljanselva ønsker å knytte sin virksomhet nær til de berørte bydeler og slik 
virke som en forlenget arm for bydelsutvalgene og bydels-administrasjonen.  

Fremtidige oppgaver  
(1) å utvikle oppvandringen av sjøørret til elva og  
(2) å hjelpe skoler til opplevelser og læring i friluft, vil vi legge vekt på å 
(3) overvåke og bevare vann-miljøet spesielt  i Gjersrud-Stensrudområdet,  
(4) forbedre turstien gjennom Leirskallenområdet, anlegge  turstier langs Prinsdalsbekken og 
langs Stensrudbekken fra Maurtueveien til Stensrudtjern, og langs Fjellklangveien fra 
Nordstrandveien til trikkesløyfa på Ljabru, anlegge tursti på kraftkabel vest for Gjersrudtjern  
(5) gjenåpne a. Ljanselva ut av fjellkulvertene i Liadalen og Ljanskollen, b. bekke-
strekningen langs Lusetjernbekkens nederste del, c. en del av Lusetjernet, d. en del av 
Ravnåsdammen, e. Lambertseterbekkens utløp,  f. fordrøyningsdam langs 
Lambertseterbekken, Pilbekken og Røssedalsbekken, i Leirskallen  g. restaurere bekkemiljøet 
omkring Holmliaparken med  Nye Lusetjern  og h. verne om dammene i bydelene Søndre 
Nordstrand, Nordstrand og Østensjø.  
(6) verne, utvikle, registrere og listeføre på nettet det biologiske mangfoldet langs elva og 
vedlikeholde skiltene langs kulturstien, gjenskape fuglekikkerplattformen ved Gjersrudtjern. 
(7) bidra til å videreutvikle ordningen med elveadopsjon/ ”ren og vakker blågrønn by” 
(8) bidra til å utvide og fullføre  kulturbeitet og kulturmarken på Sagløkka og i Leirskallen,  
(9) bidra med informasjon om riktig vern og bruk av Ljanselvvassdraget til beboerne,  
(10) lage en visjonsplan for Sagløkka og området ved motorveibroen – ”Nordstrands 
Østmarkaport”   
(11) Kulturvern: ta initiativ til vern og konservering av kulturminner langs vassdraget, bygge 
ut «lysegul liste», markere anleggssteder for tidligere sager og møller, lage et maleri av den 
tidligere hengebroen ved Leirskallbråten.  
(12) Få et ”stille område” oppstrøms fisketrappen med sittebenk for bevegelseshemmede. 

 
Disse prioriteringer blir fremholdt i forbindelse med kommunenes revisjon av  
Kommunedelplan for byens blågrønne struktur, ”Grøntplanen” og   Langtidsplan for idrett 
og friluftsliv mfl. 

 
 
Tor Holtan-Hartwig 
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MÆRRADALSBEKKEN 
 

Mærradalsbekken har sine øverste kilder i Voksenåsbekken, som renner dels åpen, dels lukket 
i villahager ned gjennom brattlendet vest i Holmenkollåsen og Voksenlia mot det århundre-
gamle jordbrukslandet til Voksen gård. I det fine edelskogområdet der Voksenbekken 
kommer innpå fra Ankerveien ved Bogstad camping. En hyggelig turvei følger bekkeløpet 
videre sørover til Jarbakken i Hovseterdalen, der bekken forsvinner i en rist og er lukket ca. 
800 meter videre. Historisk BLÅ LISTE viser at det her også kommer to lukkede sidebekker 
fra øst, Grinibekken og Jarbakkbekken, som kan bli vurdert for gjenåpning. 
 
Gjenåpning – et ønskemål 
I Hovseterdalen lå seteren til Hoff (Hov) gård og flere husmannsplasser inntil utbyggingen av 
Hovseters boligblokker i 1970-årene. Bekken ble da lukket med utgravde masser derfra, og 
omgjort til et grønt friareal med balløkker og skibakker og en god turvei. Bekken renner fort-
satt like under grønnsværet, og Mærradalsgruppen i Oslo Elveforum ønsker å få gjenåpnet 
hele eller deler av bekkeløpet gjennom Hovseterdalen. Sammen med Røa bydel og Røa Vel 
engasjerte de et team av landskapsarkitekter, som i 2002 utarbeidet rapporten Hovseterdalen – 
”Skisse for natur- og miljøpark”. Den bygger bl.a. på en idéskisse fra 1998 om en helhetsplan 
for Hovseter med tanker om en økologisk sone i Hovseterdalen.  

 
Kapasitetsutvidelse av strømnettet 
Bekken går skjult under Østeråsbanen og Sørkedalsveien og starter sitt åpne løp gjennom 
Mærradalen, her med en frisk foss. Dalen har bratte lier og en rik vegetasjon velkjent av 
botanikere. En turvei følger bekken ned til Ring 3 og Radiumhospitalet. Den øverste delen går 
under kraftledninger som ikke har vært i drift på mange år. Nå har imidlertid Statnett flagget 
behov for kapasitetsutvidelse av strømnettet og trukket traséen gjennom Mærradalen frem 
som et mulig alternativ. Dette vil innebære nye og større master noe som beboere i området 
har engasjert seg sterkt i for å forhindre. Det ble avholdt et folkemøte om saken på Hovseter 
skole den 16. januar 2013 i regi av Røa Vel. 
 
Manglende vedlikehold av vei 
Turveien videre herfra og ned til Ring 3 og Radiumhospitalet har tidligere vært flott belyst, 
men bortkobling av lys og manglende vedlikehold av veien gjør den ufremkommelig vår og 
høst. Strekningen er riktignok oppgradert med nye, flotte broer de siste årene, og deler av 
turveien har nylig fått et lag med grus. Det er også lagt ned dreneringsrør under veien et par 
steder i lysløypedelen, men det er fremdeles stort behov for bortleding av en sidebekk lenger 
ned for at turveien skal gi god bruksglede. 

 
Åpen langs villahager 
Mærradalsbekken er lukket under Ring 3 og åpen igjen langs villahager på Ullern, Abbedi-
engen og Bestum. Her er det de siste årene kommet nye villaer både oppå og helt inntil 
bekken. Dette bidrar til at den i sin tid påtenkte sti mellom Ring 3 (Ullernchauséen) og St. 
Edmunds vei nå er umulig å gjennomføre, men bekken kan ses i en stor slukt der den krysser 
under St. Edmunds vei.  

 
Dam med historisk verdi 
I den nederste delen av bekken, rett nord for E-18 (ved VAVs målestasjon), har det vært en 
ganske stor dam som nå er i ferd med å gro igjen. Dette er et område som har stor historisk 
verdi, og kommunen bør satse på rehabilitering og sikre området mot nedbygging.  
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Til slutt skjules bekken under E18 ved Maritim og renner ut i Bestumkilen. 
 

I dag er det mange som bruker turveiene i dalen til og fra jobb. Og det er her, som andre 
steder hvor syklende og gående benytter en turvei, viktig at tilstrekkelig hensyn utvises.  

 
 

Kjell Fr. Jacobsen 
 
 
ØSTENSJØVANNET MED ØSTENSJØOMRÅDET MILJØPARK - 
ØSTENSJØVANNETS VENNER (ØVV) 
 
Østensjøvannet våtmarkssenter akkreditert som nasjonalt våtmarksenter 
Fredag 16. november fikk Østensjøvannet våtmarkssenter status som nasjonalt våtmarkssenter 
av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Fire sentre i Norge fikk 
akkreditering. Oslo våtmarkssenter består av to enheter, Østensjøvannet våtmarkssenter på 
Bakkehavn og Lilløyplassen naturhus ved Storøykilen naturreservat på Fornebu i Bærum. 
Begge sentrene ligger i folkerike områder og har svært høyt besøkspotensial som var ett av 
kriteriene for akkreditering. At senteret nå er autorisert betyr at man kan påregne statlig 
driftstilskudd de nærmeste årene. 

 
Østensjøvannet våtmarkssenter ble offisielt åpnet 13. mai 2012 av byråd for miljø- og 
samferdsel Ola Elvestuen. Ordfører Fabian Stang og byråd Ola Elvestuen signerte en 
støtteerklæring for Østensjøvannet våtmarkssenter i tilknytning til autorisasjonssøknaden. Det 
samme gjorde Oslo Elveforum. 
 
Formålet er å bevisstgjøre allmennheten generelt, men skoleelever spesielt, om våtmarkas 
betydning i kultur- og naturlandskapet. Østensjøvannets Venner har nedlagt mange 
dugnadstimer med oppussing for å få senteret klargjort. 

 
 

Fugleobservasjonsskjul 
Et fugleobservasjonsskjul ved utløpet av Smedbergbekken på vestsiden av Østensjøvannet ble 
offisielt åpnet 12. oktober 2012 av statssekretær Henriette Killi Westhrin fra 
Miljøverndepartementet. Prosjektet er et ledd i omlegging av turveien for å redusere erosjon 
av bredden samtidig som publikum får nærkontakt med fuglelivet uten å tråkke i reservatets 
strandsone. Tilskudd er gitt fra DN. I tillegg har Østensjøvannet Venner også bidratt 
økonomisk og ved dugnad. 

 
Vannkvalitet, vasspest og overføring av vann 
I 2011 var Østensjøvannet preget av kraftig oppblomstring av vasspest. I 2012 har den ikke 
vært å se. Dette er typisk for vasspest. Plantene vokser normalt under vannoverflaten og 
tettheten bygges gradvis opp. Etter hvert blir tettheten så stor at det dannes matter på 
vannoverflaten. Det hele kulminerer med en voldsom oppblomstring som den vi så i 2011. 
Deretter forsvinner plantene, men bare tilsynelatende. De sitter på bunnen og samler krefter til 
en ny oppblomstring. Kun en kraftig forbedring av vannkvaliteten kan permanent løse 
problemet. Vannkvaliteten er fremdeles dårlig og det har vært liten fremgang i arbeidet med å 
bedre vannkvaliteten i tilførselsbekkene. En ytterligere utfordring er at konsesjonen for 
overføring av rent vann fra Nøklevann utløper i august 2013. Vi arbeider for en forlengelse 
inntil rensingen av tilførselsbekkene er tilfredsstillende.  
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Vannregimet 
Problemet med vannstandsreguleringen ble demonstrert på dramatisk vis da vannstanden i 
begynnelsen av desember 2012 falt med en halv meter i løpet av noen få timer pga. 
feilfunksjon ved utløpsmekanismen. Hadde det ikke vært for Østensjøvannets Venners rutiner 
med regelmessig sjekk av vannstand, kunne enda mer vann ha blitt tappet ut. Kommunen, ved 
Vann- og avløpsetaten, har nå satt av midler til utbedring av utløpet høsten 2013, og det er 
endelig håp om å få kontroll med vannstandssituasjonen. 
 
Østensjøbekken 
Kommunedelplan Alna miljøpark definerer Østensjøbekken som en sidebekk til Alna. 
Dermed har Østensjøbekken fått en noe forskjellig fremdrift sammenlignet med Bølerbekken 
og Rustadbekken som vi har prioritert for gjenåpning. ØVV har arbeidet for mest mulig 
gjenåpning av Østensjøbekken, men må konstatere at bekken ble lagt i ny kulvert i forbindelse 
med boligblokkene i Østensjøveien 81. Styret har derimot hatt møter med arkitektfirmaet som 
skal legge frem en planløsning for Nye Bryn Senter. I disse planene er det lagt inn 
vannstrenger og pyntedammer med direkte linjer til Østensjøbekken. Når det gjelder 
turveiforbindelse mellom Alna miljøpark og Østensjøområdet miljøpark har styret også uttalt 
seg om trasevalg gjennom Østensjøveien 79 og 81. Styret har også fremmet synspunkter på 
utbyggingen i møte med byutviklingskomiteen i Rådhuset. (I mars 2013 vedtok bystyret at det 
skal tilrettelegges for en blågrønn korridor). 
 
Adopsjonsskoler 
Følgende skoler ved Østensjøvannet er nå med i Oslo Elveforums elveadopsjonsprogram: 
Abildsø, Nøklevann, Bøler, Manglerud, Rustad og Østensjø. Skolene har tatt på seg ansvar for 
sine bestemte områder og hele miljøparken er nå dekket.  
 
Fremmede arter 
Også i 2012 nedla foreningen flere hundre arbeidstimer på bekjempelse av kanadagullris, 
russekål og hagelupin. Kanadagullris er nå nesten borte fra området nærmest vannet. Russekål 
er vanskeligere å bli kvitt, men også her er det klar bedring. Kampanjen mot fremmede 
plantearter vil fortsette med uforminsket styrke.  
 
Kulturlandskapspleie og skjøtselsarbeid 
Kulturlandskapsprosjektet med sauebeite på Bakkehavn ble videreført på femte året. 
Storfebeite på Bekkasinmyra fortsatte på andre året. Beiteprosjektet er et samarbeid med 
Beitepatruljen i Norges Vel. 
 
Dugnadsgjengen har nedlagt ca. 1100 dugnadstimer og utførte en rekke skjøtselstiltak i 
miljøparken i løpet av 2012. Det har vært samarbeid med Statens Naturoppsyn, elevprosjektet 
SkoleGård på Abildsø gård, adopsjonsskolene, foreningen ØX, Østensjø Rotary i tillegg til 
ØVVs egen dugnadsgjeng på 15-20 deltakere som samles til dugnad hver mandag.  
 
Fugletelling 
I 2012 ble hele 137 arter (123 i 2011) sett i Østensjøområdet miljøpark. Dette er et høyt tall og 
vitner om stor ornitologisk aktivitet. Det var mange spennende arter som besøkte vannet dette 
året. Blant godbitene for fuglekikkerne vil vi spesielt trekke fram disse sjeldenhetene: 
svartand, vaktel, storlom, havørn, rugde, kattugle, rødstjert, bergirisk og konglebit. 
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Informasjon og medlemsaktiviteter	  
Østensjøvannets Venner har 2838 medlemmer fordelt på 1882 private hovedmedlemmer, 918 
familiemedlemmer 38 bedrifts- og organisasjons-/foreningsmedlemmer. Foreningen 
gjennomførte ca. 10 medlemsarrangementer, utga to nummer av medlemsbladet Sothøna og to 
utgaver av informasjonsbrevet Brevdua. Hjemmesidene til foreningen (ostensjovannet.no) har 
mange besøk og benyttes mye av bl.a. skoler. På facebook.com/ostensjovannet kan alle som 
har noen kommentarer til foreningen og området få en mulighet til å bli hørt.	  
	  
Østensjøvannets Venner  
Amund Kveim og Leif-Dan Birkemoe  
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VEDTEKTER FOR OSLO ELVEFORUM 
NATUR, ØKOLOGI, FRILUFTSLIV, HISTORIE 
(Lagt fram og godkjent av det årlige forummøte 23.10.2001.) 
Org.nr. 983 350 313 

 
Formål  
Oslo Elveforum som er lokalisert i Oslo kommune, er et kompetanse- og kontaktforum for 
frivillige arbeidsgrupper for hver Osloelv med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og 
gjenåpning av byens vassdrag, primært i byggesonen.  

 
1. Samarbeidspartnere 
 Oslo Elveforum samarbeider med kommunale etater, bydeler, skoler og barnehager, 
velforeninger/ borettslag, historielag, jeger- og fiskerforeninger, næringsinteresser og 
andre som fremmer byfolkets interesse for å ta vare på og oppleve vassdragene.  
 
2. Arbeidsoppgaver 
Oslo Elveforum tar sikte på å informere og engasjere frivillige krefter i arbeidet med å 
støtte kommunen i dens arbeid med å rydde og renske, skape tilgjengelighet, anlegge 
turstier og å håndheve vernebestemmelsene for det grønne arealet langs elver, bekker, 
vann, tjern og dammer.  
Andre viktige oppgaver er å øke folks kunnskap om vassdragenes historie og økologi 
(vegetasjon, dyr og fugler, vannkvalitet og fiskeforekomster). 
 
3. Organisering 
En styringsgruppe for Oslo Elveforum med leder, nestleder, kasserer og sekretær samt 
minst to medlemmer velges på det årlige forummøtet av og blant deltakerne i 
elvegruppene. Styringsgruppen leder Oslo Elveforums daglige arbeid.  
Styringsgruppen legger fram årsmelding og revidert regnskap for det årlige møtet for 
representanter fra elvearbeidsgruppene til godkjenning.    
Endring av vedtektene krever godkjenning av det årlige forummøtet som er Oslo 
Elveforums høyeste myndighet.  
 
4. Økonomi 
Oslo Elveforum er en selveiende institusjon der ingen enkeltperson eller elvegruppe i kraft 
av sin eierposisjon kan disponere over dens formue eller har krav på utdeling av 
overskudd eller hefter for dens gjeld.    
Tiltak som forplikter Oslo Elveforum økonomisk, må godkjennes av styringsgruppen. 
Regnskapet føres av kasserer og kontrolleres av registrert revisor.  
 
5. Oppløsning av Oslo Elveforum 
Ved eventuell oppløsning av Oslo Elveforum som krever flertallsvedtak i forummøtet, 
tilfaller samtlige disponible midler Oslo og Omland Friluftsråd til arbeid som faller inn 
under Oslo Elveforums formål.  
 
Oslo, den 12. juni 2001  
 

I styringsgruppen: 

Tor Holtan-Hartwig                     Boris Hansen                        Albert Nordengen 
Svein Andersen    Marit Lillesveen      Per Henrik Bache   
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Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo 
T: 22 28 30 13, M: 918 62 226 
epost: tor.holtan-hartwig@getmail.no 
Organisasjonsnummer 983 350 313  
Bankkonto nr. 9235.24.67733     
----------------------------------------------------- 
 
Dette dokumentet er en kortfattet, samlet fremstilling av vår virksomhet.  
Internt vil dokumentet kunne være til hjelp for arbeidsgruppene/foreningene.  
Utad vil det 
- bidra til å belyse det omfattende, frivillige arbeid som Oslo Elveforum står for, og  
- være til nytte for byens mange vannvenner i etatene og blant befolkningen som søker 

mer informasjon. 
 
 

OSLO ELVEFORUM – VAKTBIKKJE OG SKYGGEFORVALTNING 
 
Et lokalt nettverk  
Oslo Elveforum med sine elleve tilsluttede arbeidsgrupper/foreninger utgjør et nettverk med 
ganske omfattende lokal- og fagkunnskap om Oslos ti vassdrag mellom marka og fjorden. 
Gruppene for Lysakervassdraget, Ellingsrudelva og Gjersjøelva er interkommunalt orientert 
mot henholdsvis Bærum, Lørenskog og Oppegård kommuner. Nettverket holder regelmessige  
fagsamlinger. Årsmøte holdes i løpet av vårhalvåret.  

 
Mål  
1. Verne og rehabilitere Oslos blågrønne struktur: Elver, bekker, vann, dammer og 

våtmarker. 
2. Identifisere og beskrive verneverdige kulturminner langs vassdragene med sikte på 

plassering på Oslo Elveforums «lysegule liste» - som markerer vår nominasjon til 
Byantikvarens offisielle gul liste.   

3. Innby skolene til å adoptere en elv eller en bekk og engasjere barn, unge og voksne 
byvenner til frivillig innsats. 

 
Samtlige elvearbeidsgrupper/elveforeninger søker i den utstrekning de makter det, å ta hånd om 
følgende oppgaver:   
 
Arbeidsoppgaver: Nettverket Oslo Elveforums viktigste arbeid består i å samle kunnskap – 
etablere en kunnskapsbank for hvert vassdrag - og formidle informasjon og veiledning om 
Oslos blågrønne struktur med sikte på: 
-‐ barn og unge bl.a. gjennom ordningen med elveadopsjon 
-‐ planleggere og eiendomsbesittere langs vassdragene 
-‐ politikere lokalt og sentralt i Oslo kommune og i omegnskommunene 

 
Informasjon og veiledning gis ved/gjennom: 
 
-‐ personlig kontakt, korrespondanse og generell informasjon - bl.a. via flg. trykksaker: 

skoleheftet ”Med barn og unge på tur langs Oslos elver”, boka ”Elvelangs – Turguide til 
elvene i Oslo”, filmen Elevadopsjon i skolen og boka «BLÅGRØNN HOVEDSTAD, 
Jubel og gråt for Oslos elver og bekker». 
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-‐ skolerettet virksomhet: undervisningsopplegget ”Vanndetektivene” og en innholdsrik 

adopsjons-perm som gis til samtlige adopsjonsskoler (p.t. 40 skoler), lærerkurs, 
partnerskap, deltaking i skolenes Forskningscamp   

-‐ en sjekkliste til hjelp ved iverksetting av anlegg og bygg langs vassdrag, og en om 
bevaring av kantvegetasjonen (begge finnes på Bymiljøetatens nettside) 

-‐ «Historisk blå liste» - et kart som viser sammenhengen mellom åpne og lukkede vassdrag  
-‐ møte med byfolket gjennom elvevandringer, stands, innlegg i pressen, og ikke minst via 

våre nettsider, organisert med en egen del for hver av gruppene: www.osloelveforum.no   
 
Øvrige arbeidsoppgaver består i å overvåke vassdragene - med sikte på å kunne:  
-‐ rapportere b.la. om oppstått forurensing, inntrådt ny erosjon, tetting av rister, positive og 

negative trekk ved fiskelivet, turveivedlikeholdet, innvandring av fremmede arter, måling 
av vannets ledningsevne, dels også PH, 

-‐ bidra til å holde vassdraget og kantsonen ren og vakker i samarbeid med Ruskenaksjonen, 
-‐ besvare saker lagt ut til offentlig høring av kommunale etater, private planleggere og 

utbyggere - en ganske tidkrevende og interessant oppgave. 
 
Organisering  
Oslo Elveforum er et frivillig nettverk som består av en arbeidsgruppe/forening for hver av de 
ti Oslo-elvene pluss Østensjøvannet: 
 
Lysakervassdraget: John Tibballs / Fagrådet for nedre Lysakerelva: Rune Sæthren  
Mærradalsbekken: Ida Fossum Tønnessen, Kjell Fr. Jacobsen 
Hoffselva: Odd Solvang   Frognerelva: Sigurd Tønsberg, Unni Eriksen 
Akerselva: Thrond Berge Larsen  Hovinbekken: Karsten Sølve Nilsen  
Alnaelva: Vidar Berget  Østensjøvannet: Amund Kveim  
Ljanselva: Tor Holtan-Hartwig  Gjersjøelva: Harald Lundstedt   
Ellingsrudelva: Frithjof Funder  
 
Oslo Elveforums leder: Ida Fossum Tønnessen,  
1. Nestleder/møtesekretær Leif-Dan Birkemo,  
2. Nestleder Bo Wingård 
Kasserer Leif Bertnes 
Prosjektleder Trine Johnsen 

Adresser til alle ovenstående finnes på nettet:  www.osloelveforum.no  
 
Arbeidsfordeling internt innen nettverket Oslo Elveforum  
Vi har funnet det hensiktsmessig å fordele koordineringsansvaret for viktige saksområder på 
ulike medarbeidere slik:  
 
-‐ Det store byreparasjonsprosjektet AHA til Bjørvika (Nedre del av byelvene Akerselva, 

Hovinbekken og Alnaelva som nå må gjenåpnes til sjøen!): Are Eriksen, Vidar Berget, 
Karsten Sølve Nilsen og Sigurd Hortemo  

-‐ «Feiring» av elvenes møte med fjorden/kontakt til padlermiljøet: Sigurd Tønsberg og 
Tor Holtan-Hartwig  

-‐ «Turstifølge» langs vassdragene: Frithjof Funder 
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-‐ Dammer/våtmarker/biologisk mangfold: Ida Elisabeth Hvoslef (landskapsarkitekt) og 
Finn A. Gulbrandsen. 

-‐ Våtmarkssenter (Bakkehavn gård): Audun Brekke Skrindo 
-‐ Bekkelisten/Bekkeregisteret: (Navneliste for aktuelle og historiske bekker): Ulf 

Fredriksen og Johan A. Bye. 
-‐ Elveadopsjon, vel 40 skoler/Vanndetektivene: Trine Johnsen sammen med den enkelte 

elvegruppe 
-‐ «Levende vassdrag» - skolerettet konkurranseprosjekt: Bo Wingård og Trine Johnsen 
-‐ Fiskelivet mv, styrking av: Hjalmar Eide og Knut Vadholm 
-‐ Fiskeforvaltning på vegne av Lysakerbyen næringsvel (laksetrapp og yngelpleie): 

Sollerudstranda skole v/ Rune Sæthren  
-‐ Gjenskaping av kulturbeiteområder: Leif-Dan Birkemo, Leif Bertnes, Finn A. 

Gulbransen og Ida E. Hvoslef 
-‐ Fuglekikkerskjul: Audun Brekke Skrindo og Finn A. Gulbrandsen  
-‐ Hageavfallsproblemer: Leif-Dan Birkemo 
-‐ Historisk blå liste: Sigurd Tønsberg og Vidar Berget 
-‐ Kulturminnevern, samordning av «lysegul liste»: Karsten Sølve Nilsen, Lasse Heimdal 
-‐ Sjekklisten, oppdateres: Finn A. Gulbrandsen  
-‐ «Ren og vakker» - prosjekt «plukk to om dagen» (tidl. Blågrønn hovedstadsaksjon): 

Tor Holtan-Hartwig, Trine Johnsen og Leif Bertnes 
-‐ Lokal elveforvaltning/skyggeforvaltning, utredning av spørsmålet: Bo Wingård og 

John Tibballs 
-‐ Grafisk hjelp/design: Anker Johnsen og Trine Johnsen 
-‐ Vannovervåking Gjersrudvassdraget/vanndetektivene: Kastellet skole 
-‐ Fremmede arter, identifisering: Tore Nesbakken, Ida E. Hvoslef og Leif Bertnes 
-‐ «Skrytelisten»/oversikt over grønne investeringer: (se Elveboken s. 81-82): 

Tor Holtan-Hartwig, Karsten Sølve Nilsen og Vidar Berget 
-‐ Kontakt til forskere/studenter/høgskoler mv: Bo Wingård, Finn A. Gulbrandsen, Ida E. 

Hvoslef, Nils Gunnerød og John Tibballs 
-‐ Koordinering/finansiering/produksjon av opplysningsskilt langs vassdragene:  

Leif Bertnes og Arne Lunde  
-‐ Prosjekt «Norsk friluftskultur» - kontakt til Voksenopplæring for innvandrere:  

Leif Bertnes, Trine Johnsen og Ida E. Hvoslef 
-‐ Webmaster www.osloelveforum.no: Sverre Samuelsen 
-‐ Kontakt til: Østmarkas Venner Trine Johnsen og Ida Elisabeth Hvoslef, Velforeninger 

Eivind Bødtker, Historielag Hans A. Grimelund Kjeldsen, Rusken Trine Johnsen og 
Arne Lunde, Nettverk for blågrønne byer Ida E. Hvoslef 

-‐ Kontakt til bydelene spesielt: Alle elvegrupper forutsettes å informere berørte bydels-
utvalg løpende om sitt arbeid. 

-‐ Finansiering/arbeid med sponsorer: Ida Fossum Tønnessen og Tor Holtan-Hartwig 
 
Sponsorer  
Tidligere: OBOS, Thon-gruppen  
Nåværende - til prosjektet Levende vassdrag:  
If Forsikringsselskap, Lions Club Oslo/ Røa, Oslo og Omland Friluftsråd, Lysaker-
vassdragets Venner, Lysehagen Borettslag, Malurtåsen Vel, Multiconsult, Mustad Eiendom/ 
CC Vest. 
Fra Oslo kommune mottar vi økonomisk støtte og ulike former for hjelp fra flere etater.  
Fra Bærum kommune har vi fått hjelp i forbindelse med produksjon av undervisningsmateriell 
og LA21-midler til prosjektet Levende vassdrag. 


