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1. Oslo Elveforum 
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.  

2. Visjon 
Levende vassdrag fra Marka til Fjorden. 

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

4. Hovedoppgaver 
Oslo Elveforum ser det som sin første hovedoppgave å støtte opp om Oslo kommunes, 
nabokommunenes 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 frem 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. Vi vil 
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.  

Vi samarbeider med Oslo kommune, med barn og unge i skolealder, og med befolkningen for 
øvrig.  

Oslo Elveforum arbeider for at Oslo skal ha en arealplanlegging som setter levende vassdrag 
og biologisk mangfold foran den kommersielle utbyggingen. Våre arbeidsområder er helt 
sentrale elementer for at planleggere, grunneiere og politikere i større grad skal prioritere 
naturens levevilkår i det urbane miljøet. Det dreier seg om befolkningens behov for levende 
miljø og levende vassdrag i sine nærområder.  

Vårt engasjement springer ut av vår kjærlighet til byens elver. Vi bidrar med frivillighet og med 
høy fagkunnskap. Vi er opptatt av kunnskapsutveksling med kommunenes politiske og faglige 
enheter. Vi styrker kunnskapsgrunnlaget ved nær kontakt med undervisnings- og 
forskningsmiljøer. Vi trekker til oss relevant kompetanse som finnes blant Oslos befolkning. Vi 
driver med folkeopplysning – god vassdragsbasert kunnskap er det beste grunnlaget for at Oslo 
skal ha levende vassdrag fra Marka til Fjorden.  

Vi prioriterer fire arbeidsområder: bekkeåpning, forvaltning av den blågrønne strukturen, 
tilgjengelighet og mobilisering.  
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4.1 Bekkeåpning (Ida, Sidsel og Are) 

Bakgrunn 

«Byøkologisk program 2011–2026» slår fast at kommunen skal drive et systematisk arbeid for å 
gjenåpne rørlagte elve- og bekkestrekninger, og at gjenåpnet trasé om mulig skal følge 
vassdragets historiske løp (punkt 5.3.1). Gjenåpning av lukkede elver og bekker er viktig for 
biologisk mangfold og for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør. 
Gjenåpning av vassdrag er også positivt for estetiske og opplevelsesmessige kvaliteter, og gjør 
Oslo til en attraktiv, blågrønn by. 

Kommuneplanen av 2015 – «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn» – tydeliggjør at ikke bare 
dagens blågrønne struktur, men også elve- og bekkepartier som ennå ikke er åpnet, skal være 
premissgivere for byutviklingen, dvs. strukturerende elementer i arbeidet med å utvikle 
blågrønne korridorer i byggesonen. I § 13.3 i kommuneplanen heter det at den byggefrie sonen 
bør være minimum 20 m fra vannkant for (de ti viktigste vassdragenes) hovedløp og minimum 
12 m fra vannkant for sideløp. 

I styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo» heter det at 
kommunens mål er «å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger». Ved 
prioriteringen av gjenåpningsprosjektene legger kommunen vekt på at prosjektene er godt 
tilpasset klimaendringene, at de bidrar til et bedre vannmiljø og en styrket byøkologi, og at de 
gir økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse. Gjenåpning av elver og bekker med 
sammenhengende turveier/turtraseer langs vassdragene skal innby til bynært friluftsliv med 
gode opplevelser av fysisk, psykisk og estetisk art. 

Ved prioritering mellom ulike prosjekter legges det også vekt på at gjenåpningen bedrer 
forholdene for fisk; at lengre kanaliserte løp kan brytes opp av mer naturlige partier med 
dammer eller kulper; at gjenåpningen bedrer overvannshåndteringen eller er et ledd i 
separeringen av avløpsnettet slik at tilførselen av overvann og bekkevann til avløpsnettet 
reduseres; at gjenåpningen i hovedsak kan skje i elvas eller bekkens historiske løp slik at 
erosjon, sedimentasjon og flom kan være med å forme elve- eller bekkeløpet; og at sideløp kan 
være tilfluktssted og kilde for reetablering av flora og fauna i hovedløpet ved utslipp i hovedløp. 
At gjenåpningsmuligheten kan gå tapt dersom et prosjekt skyves ut i tid, er også viktig ved 
prioritering av prosjekter. 

Ved årsskiftet 2015/2016 var fortsatt 26 % av hovedløpene til Oslos ti viktigste vassdrag lukket 
og hele 76 % av sideløpene/småbekkene. 

Mål 

Oslo Elveforum vil arbeide for 

 at lukkede elve- og bekkestrekninger og gjengrodde dammer blir åpnet 

 at det etableres grønne parkdrag med turveier og stier langs elver, bekker og dammer 

Oppgaver av varig karakter 

 Oppdatere og videreutvikle BLÅ LISTE (både kartdel og tekstdel) som samler kunnskap om 

lukkede og åpne vannløp i Oslo, herunder kunnskap om bekke- og elvetraseene før lukking 

(historiske traseer) 

 Følge opp og påskynde arbeidet med gjenåpningsprosjektene på kommunens prioriterte liste 

for gjenåpning av elver og bekker, og arbeide for at nye elve- og bekkestrekninger kommer 

inn på kommunens liste 
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 Komme med innspill og merknader til kommune(del)planer, reguleringsplaner, byggeplaner, 

VPOR-er, KU-er, KVU-er og utbyggingsavtaler som berører byens blågrønne infrastruktur, 

herunder holde et våkent øye med utbyggingsplaner langs åpne og lukkede elve- og 

bekkestrekninger 

Oppgaver i 2016 

 Drøfte i SaFoVa hvordan Oslo Elveforum kan komme tidligere inn i utredningsprosesser og 

planprosesser som berører åpne og lukkede elve- og bekkestrekninger 

 Utarbeide en veileder som elvegruppene kan støtte seg på når de skal skrive uttalelser om 

plansaker, KU-er, KVU-er og utbyggingsavtaler 

 Avklare arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Oslo Elveforum og kommunen i forbindelse 

med oppdatering og videreutvikling av BLÅ LISTE, og bidra til at BLÅ LISTE (både kartdel og 

tekstdel) ajourføres og blir mer omfattende 

 Forsøke å få kommunen til å legge inn en egen rubrikk for BLÅ LISTE (kartdelen med traseer 

for elver og bekker) på PBEs offentlig tilgjengelige plankart/reguleringskart for hele Oslo 

 Arbeide for at informasjon fra Oslo Elveforums bekkeregister kan fås opp i en dialogboks ved 

å peke på et hovedløp eller et sideløp på BLÅ LISTEs interaktive kart 

 Avklare Oslo Elveforums rolle i forbindelse med den årlige revisjonen av det kommunale 

styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo», dvs. både av 

styringsdokumentets prinsipper for gjenåpning og av kommunens liste over prioriterte 

gjenåpningsprosjekter 

 Arbeide for at gjenåpning av Alna nedenfor Kværnerbyen og gjenåpning av Hovinbekken 

nedenfor Klosterenga legges inn som prioriterte prosjekter på kommunens liste 

 Arbeide for at spørsmålet om gjenåpning av nedre del av Torshovbekken og Akersbekken 

utredes i forbindelse med KVU Grünerløkka  

 Følge opp KVU Oslo-navet – Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og 

gjennom Oslo 

 Følge opp KU-en for kollektivknutepunktet Oslo S, herunder sikre at Akerselva gjenåpnes fra 

Biskop Gunnerus’ gate til nordsiden av sporområdet på Oslo, og at det etableres 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 

 Forsøke å stoppe Oslo Plazas utvidelsesplaner innenfor 20-metersbeltet langs Akerselva 

 Arbeide for å stanse forslaget om en tung utnyttelse av eiendommen Treschows gate 16, og 

sikre et bredt byggefritt belte langs Akerselva 

 Arbeide for å få til et makeskifte mellom Enebakkveien 69 (Jøtultomta) og tilstøtende 

friområde mot sørøst slik at Kværnerfossen kan gjenåpnes i et bredere parkdrag 

 Arbeide for gode løsninger for Lysakerelva og dens bredder i forbindelse med realiseringen 

av Fornebubanen 

 Følge opp arbeidet med gjenåpning av Mærradalsbekken i Hovseterdalen 

 Arbeide for å rehabilitere Bjørnebodammen (Nedre Smedstaddam) før den gror helt igjen 

 Sikre og påskynde arbeidet med å gjenåpne Gaustadbekken i Gaustadbekkdalen sør og 

nord 

 Utrede om Godliabekken kan tilbakeføres til Østensjøvannet, og eventuelt gjennomføre dette 

samtidig med åpning av nedre del av bekkeløpet 

 Avklare med VAV om overvannet som er ført under banetraseen for Østensjøbanen kan 

tilføres Østensjøvannet via bekker og/eller kommunens overvannsnett etter rehabiliteringen 

av Østensjøbanen (eventuelt delåpne overvannsbekker) 
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 Arbeide for igangsetting av forprosjekt for åpning av Bølerbekken fra rundkjøringen ved Store 

ringvei / Østmarkveien til Bøler kirke, og rensepark i nedre del av Bølerbekken 

 Arbeide for igangsetting av forprosjekt for åpning av Rustadbekken 

 Arbeide for igangsetting av forprosjekt for anlegg av rensepark i Smedbergbekken 

 Forsøke å stoppe utbyggingsplanene på Hauketo innenfor 20-metersbeltet langs Ljanselva 

Oppgaver etter 2016 

 Arbeide for at BYM reetablerer hageanlegget ved Bjølsenfossen (med gangvei langs 

Akerselva) i tråd med vedtatt regulering til friområde / spesialområde bevaring av 2010 

 Arbeide for å gjenåpne Akerselva fra Vaterlandsparken til Biskop Gunnerus’ gate 

 Arbeide for å gjenåpne Alna så nær den nye godsterminalen på Alnabru som mulig i 

forbindelse med anleggsarbeidet for godsterminalen  

 Følge opp planene om bekkeåpning i forbindelse med at steinbruddet på Huken skal 

nedlegges i 2019 

 Arbeide for at alle gjenåpningsprosjektene i KDP Alna miljøpark blir gjennomført 

 Arbeide for å unngå elvenær fortetning ved Mølle- og Fåbrodammene i forbindelse med 

Lysakerbyens utvikling 

 Arbeide for at allmennheten skal få tilgang til Mærradalsbekken på strekningen fra 

Ullernchauséen til Drammensveien gjennom avtaler med eierne av villahagene som bekken 

renner gjennom 

 Arbeide for å gjenåpne Frognerelva på strekningen Frøen–Frognerparken i forbindelse med 

byggingen av Fornebubanen og Majorstulokket 

 Følge opp arbeidet med å gjenåpne Hovinbekken på Jordal og Klosterenga 

 Arbeide for å få gjenåpnet mest mulig av Refstadbekken og for å få anlagt en naturlig 

utformet dam i Hovinparken 

 Arbeide for å åpne Østensjøbekken ved blokkene til Bryn atrium, del av bekketraseen 

mellom Rognerudbrua og Mølledammen 

 Arbeide for å gjenåpne Manglerudbekken mellom kunstgressbanen på Manglerud og 

turveien (Manglerudbakken) 

 Arbeide for å gjenåpne Østensjøbekken fra Østensjøvannet til turveien/brua  

 Arbeide for å gjenåpne det gamle utløpet av Ljanselva, med vann fra Lusetjernbekken, på 

strekningen fra Herregårdskrysset ut til fjorden ved Fiskevollen 

 Arbeide for å gjenåpne Pilbekken fra Ekebergveien ved Ljabru stasjon til Ljanselva ved 

krysset Ljabruveien/Kronveien, og hvis mulig også langs Ljabrutrikkens trasé fra 

Sæterkrysset til Ljabru stasjon 

 Forsøke å få opparbeidet turvei fra krysset Ljabruveien/Kronveien på deler av den gamle 

«Ljabrochausseen», videre ned under dagens jernbane og ned til Liadalen på gammelt 

vegløp til fossen og der Husflidskolen en gang lå 

 Følge opp Verneplan S-3986 for Ljanselva i soner der utbyggere har interesser 

  



  

Side 8 6/22/2016 

4.2 Forvaltning av den blågrønne strukturen (John 
og Vidar) 

Bakgrunn 

Begrepet Vassdragsforvaltning er beskrevet i vannressurslovens kapittel 2 Alminnelige regler 
om vassdrag. Dette er et mer omfattende begrep enn Vannforvaltning, som er beskrevet i 
vannforskriften. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, 
som Norge har valgt å slutte seg til gjennom EØS-avtalen. 

Vassdragsforvaltning omfatter forvaltning av fisk, kulturminner, arealer, friluftsliv, natur- og 
landskap, jord- og skogbruk knyttet til vassdrag, samt dammer, reguleringer og lukking og 
åpning av bekker. Vassdragsforvaltning inkluderer vannforvaltning, som skal sikre beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende 
miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. 

Vassdragsforvaltning er knyttet til en rekke lover: vassdragsloven, vassdragsreguleringsloven, 
industrikonsesjonsloven (ikke aktuelt for vassdragene i Indre Oslofjord, da de er vernet mot 
kraftutbygging), kulturminneloven, forurensningsloven, lov om laksefisk og innlandsfisk m.v., 
plan og bygningsloven, granneloven, skogbruksloven, jordloven, naturmangfoldsloven, 
markaloven og friluftslivloven. 

Brukerinteressene i vassdrag er grunneiere, fiskere, allmenheten, plante- og dyrelivet i og nær 
vann, utbyggere, industri, næringsliv og boliger, infrastrukturinteresser og kulturminneinteresser.  

Elvegruppene spiller en sentral rolle i kampen mot forsøpling av vassdragene. Erfaringer fra og 
gjensidig rapportering til hverandre – gjerne gjennom Oslo Elveforum – vil anspore til at man får 
virkningsfulle tiltak for gjennomføring av kartleggings-, informasjons- og dugnadsarbeid. 

Mål 

Oslo Elveforum vil arbeide for 

 at det lages strategiplaner for tilsyn, skjøtsel og utbedringsarbeid av det blågrønne miljøet 

langs hvert vassdrag 

 at ideelle organisasjoner, inkludert Oslo Elveforums aktuelle elvegrupper, får en formell rolle i 

strategiplanprosess, i prioriteringene innenfor hvert vassdrag 

 at Oslo Elveforums aktuelle elvegrupper knyttes nærmere tiltaksplanlegging og -utførelse i 

regi av vannforskriften 

 at Oslo Elveforum likestilles med Oslo og Omland Friluftsråd i saker som gjelder turveier 

langs vassdrag 

Oppgaver av varig karakter 

 Følge med på – og melde fra til kommunen (v/BYM) om – muligheter i og konsekvenser av 

utbyggingsplaner for turveier og vassdrag. 

 Føre og oppdatere lister over skjøtsel og utbedringsbehov langs hvert vassdrag. 

 Være parat til å bistå etater ved befaring og med råd og kunnskaper i spørsmål om tilsyn og 

skjøtsel 

 Samle kunnskaper om miljøet langs vassdragene: natur- og kulturhistorisk, bruksmønstrer 

o.l. 
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Oppgaver i 2016 

 Lage mal med spørsmål som en forvaltningsstrategi for et enkelt vassdrag bør dekke, for 

senere strategiarbeid og som diskusjonsdokument i kontakt med BYM/VAV. 

Oppgaver etter 2016 

 Hjelpe samtlige elvegrupper med å lage forvaltningsstrategier for sine vassdrag 

 Presentere strategidokumentene for etaten(e) 
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4.3 Tilgjengelighet (Leif og Frithjof) 

Bakgrunn 

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. 

Prosjektet har to hovedaspekter, et elveovergripende og et elvespesifikt. Noen oppgaver må 
gjøres av Oslo Elveforum sentralt og noen av den enkelte elvegruppe. Det er viktig med 
samarbeid og arbeidsdeling mellom de to nivåene når prosjektet skal gjennomføres, og det er 
nødvendig med god kontakt mellom disse underveis. Alle beslutningsnivåer må allikevel kunne 
benytte de mulighetene som kan oppstå i planer utarbeidet i PBE eller private planer som 
utlyses.  

Det er viktig å drive politisk arbeid overfor bydelene og overfor byråd, komitéer og bystyret, ikke 
minst hva bevilgninger angår. 

Handlingsplanen har tre beslutningsnivåer: Elvegruppe -> Turstigruppen -> OEs styringsgruppe 
(endelig vedtak). Beslutningsnivå for viktige stadier i prosjektet må fastsettes.  

Mål 

Oslo Elveforum vil være en aktiv pådriver og deltaker for skilting med informasjon om historie og 
natur – der folk vandrer langs Oslos elver og bekker. For å oppnå dette mål skal Oslo Elveforum 
være en aktiv pådriver og deltaker. 

Oslo Elveforum vil at elver og bekker gjøres tilgjengelige for byens innbyggere ved forsiktig 
rydding, opparbeidelse og vedlikehold av turveier. 

Oslo Elveforum vil at elver og bekker gjøres tilgjengelige for byens innbyggere ved forsiktig 
rydding, opparbeidelse og vedlikehold av turstier. 

Hensynet til biologisk mangfold skal vurderes i alle turstiprosjekter. 

Oppgaver av varig karakter 

 Ingen oppgaver 

Oppgaver i 2016 

Skilting  

 Utarbeide de endelige planene 

 Utarbeide økonomiske løsninger for oppsetting av skilt i de enkelte elvene 

 Produksjon og oppsetting 

 Produksjon og presentasjon av beskrivelser og guider på papir og nett 

Turveier 

 Finne frem til og lage en oversikt over ressurspersoner, samarbeidspartnere og -organer 

(sentralt og lokalt). Viktige kontakter er Bymiljøetaten, SaFoVa, OOF, F. Funder mfl., og 

borettslag, velforeninger, historielag og bydeler. 

 Utarbeide prioriteringsliste for etablering av turstier, samt tiltak for å få åpnet dem. 

 Utarbeide kostnadsoverslag og peke på mulige finansieringsmåter for hvert tiltak 

 Arrangere møte med ansvarlig offentlige organ/part, forelegge og drøfte turstiprosjektet. 
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Oppgaver etter 2016 

 Ingen oppgaver 
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4.4 Mobilisering (Trine, Julie og Vidar) 

Bakgrunn 

Med mobilisering mener vi å vekke interesse, engasjement og økt deltakelse/bemanning fra 
flere enn oss som allerede er engasjert i det frivillige elvearbeidet i byen. Vårt brede arbeid mot 
skoler og barn og unge gjennom skolenes elveadopsjonsordning er en hovedpilar i 
strategiplanen. I tillegg er byens øvrige befolkning en målgruppe for OE. 

Primært ønsker OE at det er adopsjonsordningen og elvegruppene som skal være synlige i 
offentligheten. Dette er fordi det er her vi kan skaffe flere frivillige til innsats for elvene, enten 
som venner, elvevoktere og/eller medlemmer. OE er instansen som samler alle trådene, men 
som ikke har størst behov for offentlig eksponering, blant annet fordi OE ikke har individuelle 
medlemmer, men består av elvegruppene og Østensjøvannets venner. 

Mål  

Skolebyråden i Oslo (for tiden Ap’s Tone Tellevik Dahl) og direktør for Utdanningsetaten (for 
tiden Astrid Søgnen) er våre allierte, for å få undervisning om lokale vann og vassdrag inn i 
læreplanen.  

 Alle skolene som har et vannmiljø i nærheten, skal ha adoptert sin strekning. 

Adopsjonsskolene er aktive, ordningen forpliktende, og vårt bidrag til det er skoleprosjektet 

Levende Vassdrags videreføring av utarbeidete opplegg for undervisning i og nær vann. 

 De enkelte elvegruppene skal være offentlig eksponert, i sosiale media, som Facebook og 

Instagram primært, og lokalaviser og tradisjonelle media sekundært. 

 Lage ny nettside av osloelveforum.no, basert på dagens versjon, og med nye funksjoner. 

Kurs i bruk av den nye nettsiden. 

 Alle grupper og foreninger røkter egen hjemmeside, enten sin egen, eller den de har via 

osloelveforum.no. De er også aktive i sosiale media, som Facebook og Instagram. 

 Økt rekruttering/bemanning til grupper/foreninger skjer primært via lokale aktiviteter, som 

elvevandringer, foredrag, lokale aksjoner når noe skjer. Den enkelte elvegruppe får hjelp og 

støtte fra erfaringene fra andre i OE til å rekruttere via et erfaringsnotat. 

 Gjennom adopsjonsordning og samarbeide med skolene legger vi til rette for fremtidig 

rekruttering. 

 Vi rekrutterer fra andre organisasjoner det er naturlig å samarbeide med. 

Oppgaver av varig karakter 

 Ingen oppgaver 

Oppgaver i 2016 

 Kjøpe opp aktuelle domenenavn nå. Som elveforum.no og norskelveforum.no, og større 

bekkenavn som sognsvannsbekken.no, gaustadbekken.no, makrellbekken.no osv. (Noen har 

gått tapt – akerselva.no tilhører Akerselva næringsforretning, hovinbekken.no et sameie på 

Ensjø, alna.no et rengjøringsfirma i Moss.) Hvis vi ikke er klare til å ta dem i bruk, kan de 

peke på (den aktuelle siden i) www.osloelveforum.no   

 Alle gruppene er aktive på Facebook. (Mangler på Facebook: Gjersjøelva, Ellingsrudelva) 

Kurs 2 i Facebook og Instagram holdes høsten 2016 

 Rekrutteringsmetoder vil være annerledes for medlemsorganisasjoner enn for 

arbeidsgrupper. Avklare om elvegruppene ønsker å bli medlemsorganisasjoner  

http://www.osloelveforum.no/
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 Gruppene lager lister over aktuelle samarbeidsorganisasjoner i sitt område – vel, historielag, 

skole, natur- og friluftsorganisasjoner 

 Prøveprosjekt med rekruttering av bedrifter langs Alna som støttemedlemmer 

 Lage erfaringsnotat for rekruttering til elvegruppene 

Oppgaver etter 2016 

 Lage ny nettside 

 Rekrutteringsseminar – utveksle erfaringer om hvilke metoder som virker. (Hvordan får 

Østensjøvannets venner det til?) 

 Fagmøte/seminar om flomsituasjon/styrtregn 
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5. Arbeidsmetoder (Styret) 

5.1 Organisering (Frithjof) 

Bakgrunn 

Oslo Elveforum er utviklet til et arbeidsredskap for elvegruppene, som virker til det beste for 
Oslos blågrønne struktur. 

For noen av vassdragene ivaretas arbeidet av medlemsorganisasjoner: Lysakervassdragets 
Venner, Miljøforeningen Akerselvas Venner, Alnaelvas Venner og Østensjøvannets Venner.  

De øvrige har arbeidsgrupper med en kjerne av aktive: Mærradalsbekken, Hoffselva med 
Makrellbekken, Frognerelva, Hovinbekken, Ljanselva og grensevassdragene Gjersjøelva mot 
Oppegård og Ellingsrudelva mot Lørenskog. 

Elvegruppene driver sitt arbeid i kontakt med et lokalt nettverk av vel, historielag, natur- og 
miljøvernforeninger mfl. 

Mål  

 I vedtekts form definere begrepene styre, styringsgruppe, årsmøte/ generalforsamling, 

forummøte og fagmøte med hensyntagen til Oslo Elveforums beste tradisjoner. 

 Opplegg for hvordan vi uttaler oss om reguleringsplaner 

 Lage oversikt over hvem vi vil samarbeide med – byens ordfører, byrådene for miljø og 

samferdsel, byråden for byutvikling, SaFoVa, Byutviklingskomiteen, miljø- og 

samferdselskomiteen, bydelene og etatsjefene m/nære medarbeidere 

 Arrangere fagseminarer som tar for seg våre satsingsområder 

 Medarbeidersamtaler med lønnede medarbeidere (Rune og Trine) uavhengig av om de er 

ansatte eller har en samarbeidsavtale (Rune og Trine) for eventuelle justeringer en eller 

begge parter ønsker 

Oppgaver i 2016 

 Gjennomføre ovennevnte vedtektsendringer 

 Lage opplegg for hvordan vi uttaler oss om reguleringsplaner 

 Begynne på de øvrige punktene 

5.2 Innflytelse 
 Lage oversikt over utvalg og grupper som Oslo Elveforum bør være tilstede i, og hvem vi vil 

samarbeide med (byens ordfører, byråd for miljø og samferdsel og byråden for byutvikling, 

Byutviklingskomiteen og Miljø og samferdselskomiteen) 

 Vi ønsker et godt samarbeid med etatsjefene, slik at våre synspunkter blir tatt hensyn til. Vi 

drar nytte av etatenes kunnskap i vårt arbeid – og de av vår kompetanse. Hvem vil vi få i 

tale, og hvordan skal dette gjøres? 

 Utarbeide veiledning om hvordan elvegruppene arbeider og rekrutterer 

 Veiledning for hvordan vi uttaler oss i reguleringsplaner. 

 Arrangere fagseminarer som tar for seg våre satsingsområder 
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5.3 Samarbeid 
 Vi samarbeider med vellene gjennom vår kontakt med KUV og vellenes kontakter med sine 

velforeninger 

 Vi samarbeider med bydelene, med OFA, NOA, OOF OG SABIMA, med historielagene og 

seniorsentrene 

 Vi vil samarbeide med etater og industribedrifter for å opprette beredskapsfond for 

øyeblikkelig tiltak mot skadevirkninger fra utslipp i byens vassdrag, samt tiltak for 

rehabilitering av ødelagte vassdrag. 

 Vi må ha en levende og oppdatert hjemmeside 

5.4 Økonomi 
Oslo Elveforum skal ha en økonomi som sikrer at organisasjonens mål til enhver tid kan 
gjennomføres. For å få dette til vil vi: 

 arbeide for at vi får årlige bidrag fra Oslo kommune 

 utvikle prosjekter som vi søker støtte til 

 utarbeide oversikt over steder vi kan søke om prosjektmidler til (som legater, 

Sparebankstiftelsen) 


