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Akerselva du gamle du grå --?
Akerselvas miljøhistorie de siste 100 år –
fra rynke til smil takket være, - ja, hva da?
AkerselvaAkademiet 26. februar 2019

Haakon Thaulow, tidl. NIVA
5

- du gamle du grå - -Akerselva, du gamle og grå! Akerselva, deg holder jeg på.
Selv om Donau er aldri så blå, kan den i skjønnhet aldri deg nå.
Slike farver visst aldri man så, som hvor du munner ut på skrå,
i den yndige duftende vrå mellom Nyland og H.A.H.

William Dybwad Centralteatret, 1906
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Frits Thaulow - 7
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Det var engang - I

Christiania – Oslo

1800:
1880:
1900:
2019:

Akerselva –
industrialismens
vugge i Norge

8000
100 000
200 000
680 000
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Forfatter
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Det var engang - II

Ca 1900:
Oppover mot
Hausmanns
bru
1895:
Gårdeiere
klager over
«sanitære
misligheter»

10

3

27.02.2019

Det var engang III -

Nordisk svømmestevne
Pipervika 1921

Svømmestevne for skoleelever
Filipstad 1913
(Oslo Bymuseum)
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Det var engang - IV

Berge, Ledang, Magnusson and Bjerkeng

12

12

4

27.02.2019

Det er engang - -

-

27. februar 2019

Forfatter
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Storlaks 2017: 6,8kg
<.

Hvordan skjedde
det ?
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Laksefiske til 1860-årene – elvemuslinger

Eutrofiering

Årsak til negativ utvikling langs Akerselva:
- gode havneforhold
- industri
- fosser
- kraftproduksjon
- industriutslipp
Forurensning
- Kloakk /hestemøkk
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Vannforsyning
1733
Inntak
Wøyenvolllen
– uthulte
furustokker
Tiltak for
bedre vann inntaket
flyttes
oppover elva
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Tørrlagt elv ved Kjelsaas Brug: 1908
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Kampen om vannet i elva- - «luktesaken»
vannforvaltning av kvalitet og kvantitet
Kommunen :
vannforsyning

Brugseierforeningen stengte lukene ved
Oset/Maridalsvannet i søn- og helligdager – forurensning og lukt !!!
Stevning – avtale inngått 1913/14

Akerselvens
Brugseierforening: –
Drift av vannhjul og turbiner

Baron Wedel Jarlsberg:
Tømmerfløting i Nordmarka
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1856 - bedriftstyper
Sagbruk
Kornmøller
Spiker- og valseverk
Bomullspinnerier
Papirfabrikk
Mekanisk verksteder
Teglverk
Seilduksfabrikk
Spinneri
Barke- og klædestampe(?)
Veveri
Tekstilfabrikk
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Forurensninger – støtutslipp og kontinuerlige - Sagflis
Kjemiske stoffer, baser, syrer , klor
Vaskemidler- basiske
Sink – fra galvanisering av spiker
Glødeskall – blygrå skall
Organisk stoff –

Sagbruk/tresliperier
Tekstilfabrikker, farging. Bleking
Vaskeprosesser
Spigerverket i Nydalen
Spigerverket i Nydalen
Papirfabrikker , tresliperier,
sagbruk

Organisk stoff og næringssalter
bakterier/virus

Kloakk, hestemøkk
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Utslipp og inngrep - Oppløselighet i tid og rom
Km

100 m
Lokalt og
akutt.

Tidsbegrenset
aktivitet i
nedbørfelt

”Noen tømmer
ut noe”

”graving”

Kontinuerlig,
preger
vassdraget.
”Sidebekk,
rørutslipp,
sig”

10 m
Dager

uker

måneder

år
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Brukerinteresser forringes –bekker lukkes
• Ubrukelig som drikkevannskilde
• Fisken forsvinner
• Bading og rekreasjon
• Store variasjoner av forurensninger i tid og rom i hovedvassdraget
• Sidebekker- uutholdelig stank – drivkraften for bekkelukninger!
- helsefarlig stank – luftbåren smitte» (miasmeteorien) –
sig/avrenning fra kirkegårder: stoffer fra «Ligernes Dekomposisjon «
22
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Heidekkers
badehus – Nedre
Foss 1845-1880?
fordel «styrtebad»
-vs sjøbad
Vannkvalitet,
uhumskheter,
kjemiske
utslipp/farger,
hestemøkk,
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Forfatter Sigurd Hoel på tur langs elva i 20 årene :

«Nedenfor Nybroen er Akerselvens vand ikke lenger vand, men velling.
Over vellingen gaar endu en række broer, den faar seg endu tilsat en række krydderier fra nye
tilsig , tjener som havn for hundreder av smaabaater, og gaar omsider mishandlet og stillferdig
ut i fjorden ved Nylands verksted»
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Kloakker kom på 1840-tallet
• 1840-tallet. kloakker i
hovedgater; stein/tre. Billig.
«Flerbrukskanaler»
• 7,5 km til 1853; deretter
sirkulære/eggformede
• 64 km 1844-1879
• Klosettavfall ikke tillatt !!
27. februar 2019

Forfatter
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«Kristiania
Kloaksystem
1899»
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«VANNKLOSETTKAMPEN» 1890-1910
Byforskrifter: Forbudt å tømme klosettavfall til elver og fjord eller til kloakkene !
Oppsamling (nattmannen) deponering (Stensparken/Fagerborg kirke)
Senere «pudrett» laget og solgt som gjødsel
Vannforsyning i rør øket presset for å få installert WC – England foregangsland
Ti-år med opphetede diskusjoner !!
Argumenter mot:
Kostnader – nye installasjoner
Kaldt klima – rør på utsiden av hus
Vannforurensning – elver og havneområder

Berge, Ledang, Magnusson and Bjerkeng
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1890 - tallet
• 1890-tallet:
Dispensasjoner til å installere WC hvis oppsamlingstanker/septiktanker.
Hoteller, banker, private på vestkanten osv.
• 1893-Kommisjon: Fremdeles nei til WC; kostnader og klima !
• 1897:Renovasjonsetat etableres i Oslo
• 1899-Kommisjon:
« Bøttesystemet kan ikke brukes for større byer. Byer som har nådd en viss
størrelse vil måtte transportere avfallet vekk. Introduksjon av WC i våre
større byer er bare et spørsmål om tid»
Berge, Ledang, Magnusson and Bjerkeng
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Grand Hotel – «the Hotel in Oslo »
installerte WC i 1897 – fikk dispensasjon

Oppsamlingstanker i
kjelleren !

27. februar 2019

Forfatter
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1899 – kommisjonen initierte undersøkelser
av vannkvalitet i Akerselva og havneområdet
• Massiv forurensning !
Store slambaner utenfor kloakkutløpene
• Alle typer avfall – 3700 hester – hestemøkk !
• Nedbrytning av organiske materiale – metangass (ungdomssport å
tenne på disse – fyrverkeri ved is !)
• Ekstremt høyt innhold av bakterier- mulig negative helseeffekter
påpekt – luftveien ?
• Mekanisk rensing anbefalt
• Den første avløpsplan for Oslo initiert !!
Berge, Ledang, Magnusson and Bjerkeng
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Sluttkampene om WC:
• Eksperter (ingeniører og leger) i favør av WC- men mange mente
bare bedrestilte i Oslo vest kunne bruke WC!
• Renovasjonsetaten var i mot, nylig var store investeringer gjort i
«bøttesystemet»
• Private selskaper involvert i bøttesystemet mot, men
rørleggerforeningen var for!
• Kolerautbrudd i St. Petersburg 1908 – helseriski ved bøttesystemet –
• Sommerstreik blant renovasjonsarbeidere 1899 – de hadde sterke
kort på hånden - - .
Berge, Ledang, Magnusson and Bjerkeng

31

31

Renovasjonsarbeidere
i streik mai 1899 - -

27. februar 2019

Forfatter
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WC installeres – eksplosiv vekst og
forurensninger
• 1910: 1270
1910 bestemte byen:
«kloakk også fra WC kunne ledes til
offentlig kloakk med rensing eller
via private septiktanker»
• 1925: 15 000I
• 1928: Oslo fjerner krav til
renseanlegg eller septiktank for
WC!!
• 1948: 82 000, men 8000 uten
rensing
27. februar 2019

Forfatter
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Flere RA ; men for lite for sent, for lav
prioritet ---• 1931: Skarpsno: Biologisk 60 000 p. (Vestkanten)
• 1933/1943: Festningen: Mekanisk 200 000 p.
•
•
•
•

1964: Bekkelaget (Oslo øst) 240 000 p.
1974: Lysaker mekanisk
1931-1974: Slamdumping i fjorden
1982 :VEAS

«Etter 2. verdenskrig ble prioritet gitt til boligbygging og annen
infrastruktur. Avløpsinvesteringer ble liggende etter: for lite, for sent,
overbelastning, manglende oppgradering osv»
Berge, Ledang, Magnusson and Bjerkeng
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Renseanlegg og tuneller.

Berge, Ledang, Magnusson, Bjerkeng
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Større nyere tiltak for renere Akerselv (ref Terje Wold, Oslo VAV)

(VAV-Terje Wold)

Tidsperiode-år

Aktør

Utslipp/tiltak

19241983/85
1971

Kommunen VAV

Avskjærende ledninger ferdig 1980-85 stor aktivitet

Kommunen VAV

Siste store avskjærende kloakk til Bekkelaget – Sandaker
Kværner – avløp oppstrøms Treschows bru til RA

1985

Kommunen VAV

Tunnelsystem Bryn -VEAS

1989

Spigerverket

Valseverket nedlagt

1989

Kommunen VAV

Fjerning av glødeskall i elva –

199?

Spigerverket

Stopp utslipp galvanisering

2014

Kommunen VAV

Midgardsormen
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Midgardsormen
Åpen grøft
Mikrotunnel
Styrt boring

Rørtrykking

Fjellsprengning

Rør/bunnledning
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Midgardsormen åpnes

27.02.2019

Forfatternavn
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Vannkvalitet merkbart
bedre ca. 1980
April 1981 satt ut 4000
merkede laksesmolt i
nedre elv – noen kom
igjen !!

39

Aftenposten
mandag 21. november
1983
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Større nyere utslipp med fiskedød - - (VAV- Terje Wold)
Dato

Bedrift

Utslipp

16.12 1981

Spikerverket

Saltsyre 150 l 36 %

Mars 1981

Idun fabrikker

Fermenteringsveske 20 tonn i overløp

13.12 1983

Lilleborg

Fettstoff

24.10 1986

Lilleborg

7 tonn alkalisk maskinoppvaskmiddel

7.12 1986

Riving av bygg

Murpuss m.m riving Grûnerløkka

31.09.1989

Spigerverket

Vaskemidler (nonyl-fenoler) fra renseanlegget.Skum

10.01 1988

Nydalen comp.

16 000 l olje

09.01 1988

Idun fabrikker

9 tonn fosforsyre over en helg

29.07 1990

Spigerverket

Fra renseanlegg – slamflukt

15.10 1990

Spigerverket

19 tonn kons. saltsyre fra beisekar

02.03.2013

Oslo VAV

6000 liter klor fra Oset vannbehandlingsanlegg
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EUs vanndirektiv stiller nye krav

innlemmet i EØS-avtalen fra 1. mai 2009

God økologisk
tilstand innen 2021

God økologisk tilstand er ”akseptable avvik fra naturtilstanden” for:

• de biologiske elementene
• de fysisk-kjemiske og
• de hydromorfologiske støtteparameterne
(Klassifisering av miljøtilstand i vann,
02:2013)
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Akerselva og EU Vanndirektivet
10
1976-77
1982-83

9

1989-90
1996

8

2001

ASPT

Miljømål:

2010

7
6

 God økologisk tilstand
Intakt økosystem
 Selvreproduserende bestander

5
4
3
2
1
AKR1

AKR2

AKR3

AKR4

AKR5

Måloppnåelse:
 Stabilt god vannkvalitet
 Langsiktighet i forvaltningen

God fiskeelv der det fram til 1860 ble drevet laksefiske.
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1976

TID

 1977 fisk begrenset til øverste stasjon

1990

Akerselva

 Svært lav diversitet av bunndyr i midtre
og nedre deler
 Etter 1989-90 ingen ytterligere økning i
diversitet
 Snarere en reduksjon i økologisk status
 Ingen ytterligere økning i fiske tetthet og
nedgang i fangst av laks

Andre aktiviteter
langs elver som
påvirker habitat
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En visjon for Akerselva ..
• Carl Jeppesen – Ordfører 1917 -1919
• Åpningen av Sannerbrua 1 september
1917 kl 1200:

« elven fra at være en heslig rynke i byens ansikt
måtte forvandles til et smilebaand»
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Parkprosjektet – mot Akerselva Miljøpark
• Parkprosjektet – startet på 1920 tallet stort på 1900 tallet – arealer
kjøpt opp og planer og reguleringsplaner laget ,men det gikk seint !

• Renere elv og parkutvikling støttet hverandre; gjensidig avhengighet!

47

27. februar 2019

Forfatter
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Fisk i Akerselva- takk til Åge Brabrand og
Svein Jakob Saltveit
og reetablering etter
Naturhistorisk museum , UiO
fiskedød
Svein Jakob Saltveit
- og takk til Oslo VAV v/Terje
Wold

Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske (LFI)

49

,- og takk for at dere
så og hørte på !
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