Prioritert liste over tiltak for elver og bekker
Oppdatert 7.3.2016

Elver og bekker har en positiv effekt på friluftsliv og helse, og profilerer Oslo som en miljøby.
Rørlagte elver og bekker må gjenåpnes, vannet renses, og forurenset overflatevann
kanaliseres, forsøpling unngås, fiskens frie løp fremmes, og folks adkomst til breddene
tilgodeses med skiltede turveier langs elvene, og breddene nennsomt ryddes. Barn og unges
kjennskap og bruk av vassdragene må fremmes, herunder skoleklassers «adopsjon» av
aktuelle strekninger.
Lysakerelva
Beskyttelse mot Lysakerbyens utvikling, særlig Fornebubanen og elvenær fortetning ved
Mølle- og Fåbrodammene. Elva må ha plass ellers blir det ingen laks eller sjøørret dersom
dagens planer blir realisert.
Mærradalsbekken med Voksenåsbekken og Voksenbekken
Gjenåpning av bekken gjennom Hovseterdalen. Bekken løftes opp på bakkenivå og gis en
naturlig utforming. Mellom Ring 3 (Ullernchausseen) og E18, før utløpet i Bestumkilen,
renner bekken gjennom villahager. Åpnes for allmenheten hvor mulig gjennom avtaler med
grunneiere. Behov for rydding langs turveien. Overgangene over bekken i den øvre delen
bør erstattes med broer og ikke rør. Bekken berøres av arbeidet med Fornebubanen.
Hoffselven med Makrellbekken og Holmenbekken
Rehabilitering av Bjørnebodammen (Nedre Smestaddam); haster før den gror helt igjen.
Etablering av turvei på nordøstsiden av Holmenbekken mellom Bjørnebodammen og
Smestaddammen.
Frognerelven med Sognsvannsbekken og Gaustadbekken
Gjenåpning av Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen syd og nord: fremdrift og sluttføring må
sikres. Gjenåpning av Frognerelven på strekningen Frøen–Frognerparken i forbindelse med
utbygging av Fornebubanen og «Majorstulokket».
Akerselva
En hovedoppgave er å bevare dalgangen og elva som en blågrønn lunge, herunder stoppe
byggeplanene for Treschows gate 16. Akerselva bør gjenåpnes fra Vaterlandsparken til
nordsiden av sporområdet på Oslo S (AHA til Bjørvika). Det bør etableres en gangkulvert
langs vestsiden av Akerselvkulvertene under sporområdet på Oslo S, med trapp og heis
både mot nord og sør og opp til alle plattformene på Oslo S. Finansiering bør sikres gjennom
utbyggingsavtaler. Hageanlegget ved Bjølsenfossen bør reetableres med gangvei langs elva.
Hovinbekken med Refstadbekken
Utløpsmulighetene (AHA til Bjørvika) er med dagens tette sporområde en åpning i den
historiske traseen ned mot et lite vannspeil ved Schweigaards gate 33 B. I den nye
Hovinbyen er mye av åpnet bekk på plass, men bekken må få følge av en turvei. Gjenåpning
av mest mulig av Refstadbekken og anlegg av en naturlig utformet dam i Hovinparken.
Arbeidet med å utbedre kloakkutslipp i bekken i Bjerkedalen park er i gang.
Alna med bielver og bekker
Gjenåpning av Alna fra Kværner til vannspeilet i Middelalderparken i et mest mulig naturlig
leie (AHA til Bjørvika). Etter anleggsperioden ved Nye godsterminalen må målet må være
åpen elv med turvei nærmest mulig. Følge opp planer om gjenåpning av bekken når
steinbruddet på Huken skal nedlegges i 2019. Arbeide for at alle tiltak foreslått i KDP Alna
Miljøpark blir gjennomført og at kommunedelplanen følges opp med en forvaltningsplan.
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Østensjøvannet
Eterfabrikktomten må ikke omreguleres til boligformål. Det må igangsettes forprosjekter for
åpning av Bøler- og Rustadbekken. Terskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet må
rehabiliteres. Lekeplassen må flyttes i h.h.t. forvaltningsplanen.
Ellingsrudelva
Ikke gi opp å få økt vannføringen i elva fra reservoaret i oppdemte Elvåga. Sammenfallende
interesse med Lørenskog kommune. Nennsom tilrettelegging av elvebredden både på Osloog Lørenskogsiden med fiskeplasser.
Ljanselva
Overvåke uregelmessig flom og tørke i forbindelse med nedtapping av Nøklevann vinter
2016 og vannforbruket ved snøproduksjon til Skullerud skianlegg. Forlengelse av turvei E9
fra Stenbråten via Leirskallen til motorveien. Følge opp skilting, slik at P-plassen ved
Sagstua forblir utfartsparkeringsplass. Fiskelivet observeres bl.a. med tanke på
faunapassasje ved Hauketo støttet av Energigjenvinningsetaten.
Gjersjøelva
Legge forholdene best til rette for laksefisk. Tiltak er gytegrus og bedre fremkommelighet for
fisk og fiskere/turgåere. OJFF har det administrative og forvaltningsmessige ansvar for
fiske/fiskeforvaltning. Dette i samarbeid med Gjersjøelvutvalget, grunneiere og
Fylkesmannen, Miljøavdelingen.
****************************************************
Oslo Elveforums strategiplakat
Oslo Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Oslos
elver og bekker. Vår oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens
vassdrag i byggesonen.
Visjon: Levende vassdrag fra marka til fjorden.
Formål: Vi arbeider for at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for
befolkningen.
Hovedoppgaver: Vi støtter opp om 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 frem rene og rensede vassdrag.
Vårt arbeid retter seg mot byens befolkning, særlig barn og unge, gjennom prosjektet
Blågrønn hovedstadsaksjon/Levende vassdrag.
Seks arbeidsområder
Forvaltningsplaner for Oslos vassdrag: Oslo Elveforum vil arbeide for at vi innen 2020 får
juridisk bindende forvaltningsplaner for alle levende vassdrag.
Bekkeåpning: Oslo Elveforum vil arbeide for at lukkede bekker blir åpnet.
Skilting: Der folk vandrer langs Oslos elver og bekker skal det være skiltet interessant
informasjon om historie og natur. For å oppnå dette mål skal Oslo Elveforum være en aktiv
pådriver og deltaker.
Turstier: Oslo Elveforum vil at elver og bekker gjøres tilgjengelig for byens innbyggere ved
forsiktig rydding, opparbeide og vedlikeholde turstier. Hensynet til biologisk mangfold skal
vurderes i alle turstiprosjekter.
Fisk i alle vassdrag: Oslo Elveforum vil arbeide for at oppvandring av sjøørret søkes
rehabilitert i samtlige elver, inkludert Hovinbekken og Alna, samt at menneskeskapte
vandringshindre skal så vidt mulig være eliminert innen 2020.
Kamp mot forsøpling: Oslo Elveforum vil arbeide for at vassdragene ryddes og holdes fri
for søppel.
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