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En kortversjon

Forord

Prosjektet har hatt en styringsgruppe med representanter for Klima- og miljødepartementet (KLD),
Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oslo kommune. De har sørget for
god veiledning og prioriteringer underveis.
NIVA har samarbeidet tett med en prosjektgruppe med representanter fra Bymiljøetaten (BYM),
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Plan- og bygningsetaten (PBE) og Vann- og avløpsetaten
(VAV) i Oslo kommune.
Prosjektgruppen har sikret bred, tverretatlig medvirkning. Dens samlede kunnskap og engasjement
har vært en forutsetning for kunnskapssammenstillingen og prioriterte tiltak forankret på tvers av
etater. En viktig motor for det sterke kommunale engasjementet har vært den politiske plattformen
for byrådssamarbeid i Oslo kommune som inneholder et punkt om å utarbeide en handlingsplan for
realisering av Alnaelva miljøpark.
En referansegruppe ble også etablert med representanter fra Bydelene Stovner, Grorud, Alna og
Gamle Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen Region Øst, Bane NOR, Alnaelvas
Venner, Oslo Elveforum, Sabima, Naturvernforbundet, og Nord Næringsforening. Også disse har på
ulike måter bidratt fruktbart inn med kunnskap og perspektiver.
Vi vil benytte muligheten her til å takke:
Styringsgruppa: Tor Simon Pedersen (KLD), Alexandra Röttorp (NVE), Anders Iversen
(Miljødirektoratet), Gro Koppen (Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune),
Kjetil Lønborg Jensen, Lise Sørensen (Miljødirektoratet) og Morten Stickler (NVE).
Prosjektgruppa: Arne Bergsgard (PBE), Jan Olav Nybo (BYM), Steinar Sidselrud (EBY),
Tharan Fergus (VAV), Thomas André Ruud (BYM) og Toril Giske (VAV).
Referansegruppa: Celine Motzfeldt Loades (Naturvernforbundet Oslo Akershus), Halvor Voldstad
(Bydel Alna), Jens Olafsen Melbye (Bydel Stovner), Johan Hval (Oslo og Omland Friluftsråd), Jostein
Berger Meisdalen (Bane NOR), Kjersti Wike Kronvall (Statens Vegvesen), Marianne Ekerold Netland
(Bydel Gamle Oslo), Ole Jørgen Pettersen (Bydel Grorud), Ola Bettum (Nord Næringsforening v/ INBY),
Silje Hansen (Sabima), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Viken), Vidar Berget (Alnaelvas
Venner) og Ulf Fredriksen (Oslo Elveforum).

Foto: Marianne Gjørv

Prosjektet Kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie for Alna er et oppdrag utført av NIVA for
Miljødirektoratet i perioden september 2019 til juni 2020. Dette heftet er en kortere og popularisert
versjon av prosjektets hovedrapport. Utover hovedrapportens forfattere Ingrid Nesheim, Therese
Fosholt Moe, Sissel Ranneklev, Ingvild Skumlien Furuseth har også Sindre Langaas bidratt inn i
kortversjonen. Rebecca Borge, Allkopi Netprint, har utformet kortversjonen på profesjonelt vis.
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Introduksjon
Rast langs med elva i Grorudparken.
Foto: Marianne Gjørv

Tiltak for å bedre vannmiljøet og gjenåpning av bekker
er en del av Oslo kommunes arbeid for oppfølging av
vannforskriften, og i tråd med strategier for å redusere
flom- og overvannsskader (Kommunedelplan for Alna
miljøpark, Oslo kommune, 2013; Byøkologisk program
2011-2016, Oslo kommune, 2011). Bystyret vedtok
i behandlingen av kommunedelplan Alna Miljøpark at
Alna skal opp i dagen fra marka og ned til fjorden.
Kommunedelplanen ser Alna som drivkraft i framtidsrettet byutvikling. Videre har den som mål «et vassdrag
og et turveisystem der Alna og turveinettet langs
hovedstrengen er ryggraden, og der sidebekker og
tverrforbindelser danner resten av skjelettet i grønnstrukturen i byområdet». Kommunedelplanen sier også
at hver gang det bygges ut på strekningen, skal det
legges til rette for at Alna skal opp i dagen igjen.

Alna har ca. 186 500 mennesker bosatt i sitt nedbørsfelt
i Groruddalen. For disse har elva med grøntstruktur
stor verdi for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse.
Samtidig er Alna forurenset og lange strekninger er
lukket.
Lukking av elver og bekker var vanlig i Oslo frem
til 1980-tallet som et tiltak for å redusere stank fra
avløpsvann og for å tilgjengeliggjøre arealer for
industri, veier og boliger. I tillegg ble flere av byens
søppelfyllinger i lagt i nærheten av Alna. Nedre del,
fra Enebakkveien ved Kværnerbyen, ble lagt i kulvert
og tunnel i 1922, og på 1960, 70 og 80-tallet ble
elva ved Hølaløkka, Alnabru og Alfaset lukket av
staten for å gjøre plass til vei og jernbane. I tillegg
er rundt 80 % av Alnas sidebekker lukket. Mens
miljøsituasjonen i Akerselva har bedret seg som følge
av tiltak, sliter vannlevende planter og dyregrupper i
Alna med å etablere seg og konsentrasjoner av flere
miljøfarlige stoffer er høye. I dag renner forurenset vann
gjennom vassdraget og ut fra tunnel ved Kongshavn i
Oslofjorden.
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Utarbeidelsen en tett forankret prosess
Et viktig premiss for arbeidet med kunnskapssammenstillingen og mulighetsstudien er at den
skal bygge videre på kommunedelplanen for Alna
miljøpark (KDP 18, Oslo kommune, 2013), med
tilhørende mål og føringer, som ble vedtatt av Oslo
bystyre 06.03.2013.
Kommunedelplanens hovedmål og delmål
inkluderer:
• Tilrettelegge for gjenåpning og miljøoppgradering
av Alna og viktige sidevassdrag fra Alnsjøen til
fjorden innen 2020.
·· Alna miljøpark skal bidra til å styrke byens
blågrønne struktur og gi befolkningen gode
muligheter for rekreasjon.
·· Alna miljøpark skal sikre biologisk
mangfold og god vannkvalitet.
Alna miljøpark skal legge til rette for urban utvikling.

Kunnskapssammenstillingen er viktig fordi vi tidligere
har hatt fragmentert kunnskap om miljøtilstand, ulike
sektormål, og få arenaer på tvers for informasjonsdeling
og diskusjon.
Formålet med mulighetsstudien er å levere forslag
til tiltak i tråd med vedtatte statlige og kommunale
strategier, og i tråd med lokale behov. Bred forankring er
især viktig for å identifisere realiserbare tiltak for å øke
sannsynligheten for gjennomføring av tiltak. Formålet
med referansegruppa har vært å sikre inkludering av
lokalkunnskap og at ulike interesser og perspektiver er
tatt i betraktning i arbeidet med mulighetsstudien.

Svartdalsparken.
Foto: Marianne Gjørv.

Styringsgruppa har bestått av representanter fra
Klima- og miljødepartementet (KLD), Miljødirektoratet,
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Oslo
kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel
(MOS).
Prosjektgruppa har bestått av representanter for
Vann- og avløpsetaten (VAV), Bymiljøetaten (BYM),
Plan- og bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og
byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune.
Referansegruppa har inkludert andre statlige aktører
som Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen
Region Øst, Bane NOR og bydelene Stovner, Grorud,
Alna og Gamle Oslo, samt interesseorganisasjoner
som Alnaelvas Venner, Oslo Elveforum, Sabima og
Naturvernforbundet.

Hølaløkka i Grorudparken.
Foto: Marianne Gjørv.
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Om Alna
- naturgrunnlag og miljøtilstand
Alna er ca. 15 km lang og renner i den nordøstlige
delen av Oslo og ut i Oslofjorden ved Kongshavn. Elva
er lite regulert og vannføringen er naturlig med store
variasjoner gjennom året. Nedbørfeltet er på ca. 65 km².
To tredeler ligger i Oslos byggesone og det resterende
utgjør marka. Hele 35 % er tette flater som bygninger,
veier og parkeringsplasser, noe som har stor effekt på
avrenning i området. Basert på befolkningstetthet utgjør
Alna, med sine ca. 186 500 mennesker, et av Norges
største nedbørfelt.
Fra Alnsjøen renner Alna gjennom boligområdene
Ammerud og Grorud, hvor elva får tilførsel fra
Aurevannsbekken og fra Steinbruvannsbekken. På
Grorud, ved Leirfosssen, deles Alna, og en delstrøm
renner i åpent løp til Hølaløkka og til overvannskulvert
ved Stanseveien. Hoveddelen av elva er ført i tunell og
kulvert fra Leirfossen og til nedsiden av Østre Aker vei
ved Brubakkveien.
Fossumbekken har utspring fra Tokerudbekken
lengst nord i Groruddalen. Tokerudbekken renner
fra Gjelleråsen sørover gjennom Vestli og Rommen

6 elva Om
Alna
Langs med
i Svartdalsparken.
Foto: Marianne Gjørv.

og får tilførsel fra flere bekker som renner inn fra
begge dalsider, fra Romsåssiden, og fra Høybråten
og Haugenstua. Flere av sidebekkene renner til dels
i rør. På folkemunne endrer Tokerudbekken navn
til Fossumbekken fra området der Julsbergbekken
renner inn, like ved Østre Aker vei ved Haugenstua.
Fossumbekken renner i åpent løp gjennom en ravinedal.
Fra Furuset renner Gransbekken inn i Fossumbekken
før Grorud stasjonsområde. Fossumbekken møter Alna
i Nylandsparken (Alnaparken), der elva kommer ut av
kulvert på sydsiden av jernbanen ved Brubakkveien.
Nylandsparken har hagemarkskog og gråor-heggeskog
og er klassifisert som et nasjonalt viktig naturområde.
Elva går her delvis i naturlige slynger og er omgitt av
gammelt kulturlandskap.
Rett sør for Nylandsparken, ved Kalbakkveien, føres
elva i rør under Alnabruterminalen til Alfaset. Gjennom
Alfaset ved Tittutgrenda renner elva i åpent løp ned
til kulvert under E6. I området Nyland/Alnaparken og
Alnabruterminalen er det flere historiske bekkeløp
i rør. På sørsiden av E6 meandrerer elva gjennom
et nasjonalt viktig naturområde med elveskog og
sumpvegetasjon, Breivoll - Smalvollområdet. Alna
renner ut av naturområdet ved Tvetenveien på Bryn.
Tilgjengeligheten til Alna gjennom Brynspassasjen er
relativt liten, da jernbane, lagerarealer, parkingsplasser
og bygninger dekker mesteparten av området.
Tvetenbekken og Østensjøbekken er sidebekker til
Alna på Bryn. Sør for Bryn, ved Etterstad renner Alna
gjennom Svartdalsparken. Svartdalsparken består
av et frodig elveskogslandskap med elverørkratt og
strandsump, gråor-, aske- og alm-lindeskog, og har
nasjonal verdi. I dette området finnes Brynsfossen og
Nygårdsfossen. Over Nygårdsfossen er det etablert
hengebru for turtrasé. Svartdalsbekken er en sidebekk i
området.

15 km lange Alna og andre elver i Oslo.
Kilde: VAV (2020).
I rør

Åpen

Sør for Svartdalsparken, rett før Enebakkveien og ovenfor
Kværnerbyen, føres Alna i kulvert og i tunnel gjennom
fjellet og ut i fjorden ved Kongshavn. Kommunedelplanen
for Alna miljøpark presiserer målet om å gjenåpne
Alna langs Dyvekes vei og videre til vannspeilet langs
Middelalderparken, og herfra ut i fjorden.

Forurensningskilder
Kildene til forurensninger i Alna er mange og ulike.
Utfordringene langs Alna inkluderer avrenning fra
tette flater, veier, bilverksteder, vaskehaller, oljetanker,
hestehold, golfbaner, idrettsanlegg og dessuten diffuse
utslipp og punktutslipp fra avløpsvann, småindustri,
avfallsfyllinger og forurenset grunn (bl.a. eldre industri).
I perioden 2011 – 2017 har det blitt kildesporet over
hundre små og store overvannsledninger som renner
ut i Alna. Dette er feilkoblinger og lekkasjer som
ble rapportert inn for videre pålegg om utbedring
til private ledningseiere. Vann- og avløpsetatens
vannkvalitetsmålinger og kildesporing danner grunnlag
for mindre og større rehabiliteringstiltak på avløpsnettet
og pågår kontinuerlig.
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Gundersen m.fl., 2019

Eiendoms- og byfornyelsesetaten overvåker vannkvalitet og forurenset grunn i forbindelse med gamle
søppelfyllinger:
• Rommendeponiet, en gammel kommunal søppelfylling, Tokerudbekken er lagt i kulvert rundt
deponiet.
• Kjelsrudfyllingene i elveskråningen på sørsiden av
Alna før innløpet av elva under Alnabruterminalen.
• Stubberudfyllingen, et eldre kommunalt deponi på
Stubberud i en ravinedal i nærheten av Trosterudbekken.
Oslos elver bidrar med betydelige tilførsler av
miljøfarlige stoffer til Oslofjorden. Alna er en av
bidragsyterne, og har meget høye konsentrasjoner av
mange ulike metaller. Allikevel er tilførslene til fjorden
generelt mindre enn fra for eksempel Lysakerelva og
Akerselva, ettersom vannføringen i Alna er betydelig
lavere1.
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Da vannforskriften2,3 ble gjort ble gjort gjeldene
i Norge fikk forvaltningen konkrete og målbare
miljømål for vannmiljøet. I vannforskriften
er miljømålet god økologisk og kjemisk
tilstand. Med god økologisk tilstand menes
at økosystemet er tilnærmet intakt, og dyr
og planter i vannmiljøet er lite påvirket av
menneskelige aktiviteter. Når et vannmiljø
har god kjemisk tilstand, er konsentrasjoner
av miljøfarlige stoffer (ofte kalt miljøgifter) så
lave at de ikke er giftige for vannlevende dyr.
I vannforskriften er det i tillegg utarbeidet
metoder som beskriver hvordan overvåking
skal utføres, hvilke parametere som skal
måles og hvordan innsamlet informasjon skal
rapporteres. Økologisk tilstand rapporteres i fem
tilstandsklasser fra «Svært god» til «Svært dårlig,
og fisk og bunndyr benyttes ofte til å fastslå
økologisk tilstand i en elv.
Et viktig prinsipp i vannforskriften er at det
skal gjennomføres tiltak dersom undersøkelser
viser at miljømålet ikke oppnås. Da Alna ikke
oppnår god økologisk og kjemisk tilstand i flere
områder må det iverksettes tiltak i henhold til
vannforskriften. Et unntak fra denne reglene
gjelder f.eks. i vassdrag som har fysiske inngrep
fra vannkraft, transport eller urbanisering, her
gis den mindre strenge miljømål for parameterne
som bestemmer økologisk tilstand. Da Alna er
en typisk urban elv, er flere delstrekninger gitt
mindre strengere miljømål.
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Økologisk tilstand i Alna 2017
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Økologisk tilstand i Alna for 2017 med bunndyr (ASPT, middelverdi vår og høst)
og fisk som kvalitetselementer (Basert på Thaulow og Persson, 2018).

Prøvetakingsstasjonene for bunndyr og fisk i Alna
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Prøvetakingsstasjon

Oversikt over de seks prøvetakingsstasjonene for bunndyr og fisk i Alna
(Thaulow og Persson, 2018), stasjonene prøvetas for vannkjemi på rullerende
basis. Kartgrunnlag: Kartverket.

De viktigste i dag er Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann og Overvåking av miljøtilstand i vann versjon 1.5.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Kilder og kunnskapsmangler
Informasjonsinnhentingen har inkludert søk på nettet,
søk i rapporter og andre publiserte dokumenter,
epostutveksling, og personlige møter / intervjuer for
ekspertkompetanse og kvalitetssikring. Etatene i
prosjektgruppa, og bydelsadministrasjonen har aktivt
bidratt til kvalitetssikring av informasjon i rapporten.
Vi vil også særlig nevne Alnaelvas Venner som en
viktig bidragsyter til informasjon underveis i arbeidet
med kunnskapssammenstillingen.
Det er behov for bedre kunnskap om kilder til de ulike
forurensende stoffene i Alna. Dette bør innhentes før
større tiltak gjennomføres. For mange av stoffene er
tilførsler fra tette flater en viktig kilde.
Informasjon om fisk, bunndyr og planter fra sidebekkene er også mer eller mindre fraværende, og det
er stor spredning i hyppigheten og den geografiske
utbredelsen av prøvetaking for de ulike plante- og
dyregruppene. Det er i liten grad gjennomført
evaluering av gjennomførte tiltak og effekten på
forbedret vannkvalitet. Disse punktene er det viktig
å ta tak i fremover.

Befolkningstetthet langs Alna.

Hegre og barn møtes i Grorudparken.
Foto: Marianne Gjørv
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Tiltak
Når vi restaurerer et økosystem gjør vi ulike tiltak som
bidrar til at naturen kan hente seg inn igjen, gjerne etter
å ha blitt skadet eller ødelagt. Restaurering blandes ofte
med andre begreper, som rehabilitering, naturbaserte
løsninger eller blå-grønne løsninger. Disse betyr mer
eller mindre det samme, og det er en glidende overgang
mellom dem, samt i graden av «naturlighet» blant
urbane økosystemer. I byområder er sjelden målet å gå
tilbake til 100 % «naturlighet», ettersom dette vil gå på
bekostning av ulike samfunnsbehov. Ved iverksetting av
tiltak er det da viktig å være klar over at de mer naturlige
økosystemene er ofte mer robuste og lettere selv kan
hente seg inn igjen etter en knekk, mens konstruerte
økosystemer oftest krever jevnlig vedlikehold. Dette kan
sammenliknes med parker, som trenger vedlikehold,
mens skogen klarer seg selv.
Lukkede bekker og elver er blant de kraftigste
påvirkningene på våre vassdrag. Å lukke en elv eller
elvestrekning fjerner nødvendigvis rekreasjonsverdien
av elva i disse områdene, men har også mange andre
konsekvenser. Feilkoblinger og innlekk til lukkede bekker
og overvannsystem (overvann som ledes bort i rør) kan
tilføre avløpsvann og vann fra forurensede områder til
lukkede bekker og vassdrag uten at dette oppdages.

Der man har fellessystem (som leder overvann og
avløpsvann bort i samme rør) kan kapasiteten til røret
overstiges ved store nedbørmengder og stor avrenning.
Dette kan føre til at avløpsvann kommer ut i vassdragene
ved store nedbørmengder. Det kan løses ved å ha et
såkalt overløp til vassdrag, eller et overvannssystem
som siden går ut til vassdraget. Ved mye nedbør kan
også innløpet til lukkede bekker gå tett og føre til
oversvømmelser og flomskader.
Kulvert og rør kan også fungere som vandringshindre
for fisk og andre vannlevende organismer, og det er
generelt dårlig livsgrunnlag inne i rørene. Manglende
sollys reduserer vannets evne til selvrensing, hvor sollys
ellers både bidrar til plantevekst som kan rense vannet,
dreper bakterier og kan bryte ned uønskede kjemiske
stoffer som er vanlige i urbane områder. For å bedre
den økologiske tilstanden og vannkvaliteten, samt
motvirke flomskader, samtidig som innbyggerne får
tilgang til turområder ved sitt lokale vassdrag, benytter
derfor Oslo kommune bekkeåpning som et av sine
restaureringstiltak.

I urbane områder finner vi blå-grønne økosystemer i ulike grader av «naturlighet», fra de helt naturlige økosystemene til naturbaserte
løsninger som etterlikner naturen. Kilde: ReciproCITY / NIVA.

Naturlige urbane
Restaurerte urbane
blå-grønne økosystemer blå-grønne økosystemer

Selvopprettholdt
Beskytte, konservere
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Gjenoppbygge, forbedre

Rehabiliterte urbane
blå-grønne økosystemer

Levende urbane løsninger

Vedlikeholde
Skape, imitere

Forebygge, underholde

Tiltakskategorier

Uansett tiltak er det viktig å diskutere hva som er
hensikten med inngrepet, ettersom ulike tiltak har ulike
fordeler og ulemper.

Tiltakskategorier basert på hvilken del av elvesystemet
tiltakene påvirker. Grovt sett kan de deles inn i tiltak som
påvirker tilførsler til elva (f.eks. vil kantvegetasjon både
redusere tilførsler av partikler og stoffer bundet i vannet, og
de vil tilføre viktige kilder til næring og skjul) og tiltak i selve
elva (f.eks. fjerning av kunstige terskler).

Elvebredden og grønnstruktur
Kantsonen, flomsletta og utveksling
land-vann.

Det er viktig å vurdere:
1.

2.

3.
4.
5.

Hvorfor ønsker vi å gjøre tiltak – altså hva ønsker vi
å oppnå? Her er det også lurt å definere SMARTe4
suksesskriterier slik at det er mulig å måle effekten
av tiltakene.
Hvem ønsker vi å gjøre tiltak for? Er det miljøet,
lokalbefolkningen, dem som bor nedstrøms
og mottar vannet eller samfunnet generelt (for
eksempel reduserte kostnader ved flom)?
Tid - hvor raskt ønsker vi en bedring?
Plass – kan vi gjøre noe i nedbørfeltet, flomsletta,
kantsonen eller kun i selve elva?
Økonomi – hva er budsjettrammen?

Når disse spørsmålene er besvart er det på tide å se på
hva som kan gjøres, altså hvilke(t) tiltak som er mest
egnet. Da må vi se på ulike typer tiltak, og disse kan
deles inn på ulike måter. Vi har her valgt å dele inn i
tiltakskategorier etter hvilken del av elvesystemet tiltaket
påvirker.

SMART: Spesifikke, Målbare, Achievable (dvs. realistiske/oppnåelige),
Relevante og Tidsspesifikke.
4

Vannkvalitet
Avrenning av forurensede
stoffer til elva

Vannmengde og flom
Vannkvantitet, vannføringsdynamikk
og sedimenttransport

Elvas utforming
Dybde, bredde, struktur
og substrat

Barrierer og vandringshindre
Langsgående forbindelse
(connectivity)

Gjenåpning
Mer overgripende og dekker mange
av de andre kategoriene

Alnaelvas sluk 11
i Hølaløkka.
Foto: Marianne Gjørv

Delområdene
Her presenteres kunnskapssammenstillingen og mulighetsstudien for delområdene langs Alna. Informasjon
om landskap, naturmiljø og rekreasjon er hentet fra
lokalkunnskap, mens kunnskap om påvirkningsfaktorer,
kjemisk og økologisk tilstand er basert på vitenskapelig
dokumentasjon. Oversikten over verdier og påvirkninger
og utfordringer langs Alna viser en klar sammenheng
mellom påvirkninger og utfordringer for kjemisk og
økologisk tilstand. Men vi ser også at det finnes viktige
natur, rekreasjon og kulturverdier der økologisk tilstand
er dårlig.
Avgrensningen av delområdene er spesifisert i kommunedelplan nr. 18 for Alna miljøpark fra 2013. Delområdene presenteres i rekkefølge der delområde 1, 2 og 3
dekker omfatter Alna fra Alnsjøen i Lillomarka og videre
gjennom Ammerud og Grorud. Delområdene 4 og 5
dekker Tokerudbekken/Fossumbekken med sidebekker
og boligområdene Vestli, Rommen, Romsås, Høybråten,
Haugenstua og Furuset. Fossumbekken møter Alna i
delområde 5, hvor Alna renner gjennom Nylandsparken.
Delområde 6 referer til Alnabruterminalen og Tittut-grenda. Videre renner Alna gjennom Breivollen og Smalvollen
i delområde 7, i nærheten av Hovin, Tveita og Teisen.
Deretter renner elva gjennom Bryn og så Etterstad og
Svartdalen i delområde 8 og 9. Rett ovenfor Kværnerbyen, i delområde 10, blir Alna ført inn i en fjelltunnel og
ender ut i fjorden ved Kongshavn.»
Strategier for bedre miljøtilstand
Som strategi for å forbedre vannkvaliteten i Alna foreslås
det å iverksette tiltak mot forurensningskilder basert på
kildesporing i hver av Alnas delområder. Eksempler på
forurensningskilder er diffus forurensning fra tette flater
og forurenset grunn, og punktutslipp fra private avløp,
industri, avløpsvann, overvann fra vei og fra boligområder.
Det anbefales å redusere forurensningskilden ved å
stoppe punktkilder og avskjære eller fjerne forurensede
masser. Samtidig kan det være relevant å vurdere rensing
av forurenset vann som løsning frem til forurensningskildene i et område er tilstrekkelig redusert. Det er viktig
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5
6

Kommunen følger opp byutviklingsområder
gjennom områderegulering etter Plan- og
bygningsloven, og utvikling av såkalte VPOR og
VPKL5. Bekkeåpningsprosjekter utredes enten
i forkant av disse prosessene eller parallelt for
å sikre at det blir avsatt nok og riktig areal, og
som grunnlag for rekkefølgebestemmelser i
reguleringsplaner.

at hver sektor, både statlige og kommunale, tar ansvar for
«sine» forurensningskilder.
Byutviklingsprosjekter er identifisert som en viktig
strategi for å minske forurensning. Ved byutvikling kan
det stilles krav til bedre overvannshåndtering, færre tette
flater, og gjenåpning av bekker, og det bør stilles miljøkrav
i forbindelse med massehåndtering og avrenning. Gjenåpning av bekker realiseres gjerne først ved ny byutvikling, fordi utviklingsprosjekter kan frigi tidligere båndlagt
eller bebygget areal til bekk og elv, og bidra til finansiering av tiltak gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. For å sikre mer grønnstruktur er det i
mange tilfeller nødvendig for kommunen å gjennomføre
erverv av arealer6. Denne prosessen tar lang tid, opptil
flere tiår fra man begynner å planlegge i et område til
tiltak slik som gjenåpning av bekk og elv blir realisert.
Vurderinger av tiltak må ta i betraktning effekter for
vannkvalitet, økologisk tilstand, flom og overvann, og
rekreasjon og kulturmiljøverdier i nærmiljøet. Det presiseres
at prosjektet tok utgangspunkt i planer for vassdraget og
områdene rundt for å foreslå realiserbare tiltak.
Det har vært viktig å øke realiserbarheten av tiltak
gjennom å vise koblingen til reguleringsplaner og planprosesser i vassdraget.

VPOR: Veiledende planer for det offentlige rom; VPKL: Veiledende planer for kabler og ledninger.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune.

1

2

4

3
5
6
7
10

9

8

Oversikt over de ulike delområdene som gjengitt fra Kommunedelplanen (KDP 18, 2013).
Delområde 1 Ammerud: Alnas hovedløp.
Sidebekkene: Aurevannsbekken, Steinbruvannsbekken

Delområde 8 Bryn: Alna hovedløp, sidebekkene:
Tvetenbekken, Østensjøbekken

Delområde 2 Grorudparken: Alnas hovedløp

Delområde 9 Etterstad – Svartdalen: Alna hovedløp,
sidebekk: Svartdalsbekken

Delområde 3 Grorud stasjonsområde: Alnas hovedløp
Delområde 4 Tokerudbekken: Delområdet er inndelt i
delstrekningene, Tokerudbekken øverst åpent løp, strekning
i rør Rommensletta, Fossumbekken åpent løp, sidebekkene:
Bånnkallbekken, Sveivabekken, Svarttjernbekken,
Romsåsbekken, Julsbergbekken, Gransbekken.
Delområde 5 Nylandsparken (Alnaparken): Fossumbekken,
Alnas hovedløp; sidebekkene Nylandsbekken, Furusetbekken,
Lindebergbekken.
Delområde 6 Alfaset – Alnabru (terminalområdet):
Delområdet er inndelt i delstrekningene, Alna øvre del i rør,
Alna åpent løp sør for terminalen, sidebekkene Veitvetbekken
med sidebekker – Sandås-, Rødtvet-, Bredtvet-, Nedre Veitvet-,
Alfaset- og Bjerkebekken.
Delområde 7 Breivollen – Smalvollen: Alna hovedløp,
sidebekkene: Trosterudbekken (Haugerudbekken,
Sølvdalsbekken, Stubberudbekken og Dedichenbekken),
Haraldrudbekken.

Delområde 10 Kværner -Lodalen: (Alna er i rør i delområdet)
Delområdet er inndelt i delstrekningene: Kværner og Jøtultomta, sporområdet i Lodalen og Middelalderparken

Rekkefølgebestemmelser er viktig for å redusere
forurensning til vassdrag, og for gjenåpning av
bekker i forbindelse med byutviklingsprosjekter.
Rekkefølgebestemmelser blir identifisert av
forslagsstiller til reguleringsplan, vurdert og
godkjent av Plan- og bygningsetaten og fulgt
opp av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved
utbyggingsavtaler.

Delområdene
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Kommunedelplanen delområde 1

Ammerud
Alna renner fra Alnsjøen gjennom Lillomarka og ned til Ammerud
småhusbebyggelse.

Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Alna renner i et skogsområde før elva når
småhusområdet på Ammerud. Det er en smal stripe
kantvegetasjon som har en viktig funksjon for økologisk
tilstand i elva. Gårdstunet på Nordre Mellom Ammerud
gård ligger i nærheten av elva og det finnes spor
etter små kverner i området. Ved Ammerudgrenda
får Alna tilførsel fra Aurevannsbekken som renner fra
Breisjøen og forbi Huken pukkverk som er nedlagt.
Lenger sør får Alna tilførsel fra Steinbruvannsbekken.
Aurevannsbekken bidrar med noe forurensning, ellers er
det relativt få påvirkninger i området.
Det er opparbeidet turvei med lyssetting, en
«trygghetsbelysning» fra Lillomarka og gjennom hele
området.
Aurevannsbekken renner for det meste i åpent løp, men
i rør forbi og nedenfor pukkverket. Det er planer om
gjenåpning av Aurevannsbekken.
Steinbruvannsbekken renner åpent ned til Alna fra
Badedammen, en populær badeplass i Groruddalen om
sommeren.
Det er noen historiske bekkeløp uten navn i området.
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Tiltaksalternativer
For å redusere tilførsel av forurensning er det foreslått
å håndtere overvann lokalt, rense veivann og stoppe
feilkoblinger. Det er viktig med vedlikehold av sedimentbassenget ved Huken pukkverk. Det foreslås å gjenåpne
bekken langs Ammerudveien, og hindre videre
forringelse av kantsoner i området.
Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
•

Ammerudveien 300 Detaljregulering av natur,
kultur og idrettsområde ved Huken. Oslo kommune
ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har
omregulert området for etterbruk av Huken asfaltog pukkverk. Omreguleringen ble behandlet og
vedtatt av bystyret i desember 2019. Kommunen
har planer om gjenåpning av Aurevannsbekken.

Ammerud
Kilder til forurensninger
Aurevannsbekken med forurensninger
fra Huken pukkverk. Avrenning fra vei og
tetteflater. Feilkoblinger i avløpsnettet og fra
forurenset grunn.
Fysisk påvirkning
Alna renner hovedsakelig i åpent løp, elva
renner i
kulvert under og i rør langs Ammerudveien.
Kjemisk tilstand
Ukjent tilstand. Antagelig god oppstrøms
pukkverk.
Økologisk tilstand
Moderat økologisk tilstand for både bunndyr
og fisk.
Natur og rekreasjonsverdier
Gråor-heggeskog. Edelkreps registrert. Turvei.

Øverst: Alnsjøen. Foto: Marianne Gjørv.
Nederst: Alna gjennom boligområdet på Ammerud.
Foto: Ingvild Skumlien Furuseth

Kulturmiljø og historisk industri
Huken pukkverk. Kvernstua, Alunvang
og Huken gård.
Kapittel
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Kommunedelplanen delområde 2

Grorudparken
Alna renner i dagen i parkområdet som har rekreasjonsfasiliteter ved
Groruddammen, fin turvei og elvekantskog.

Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Grorudparken er et opparbeidet parkområde med
gjennomgående turvei og belysning. I parken ligger
Groruddammen som ble anlagt i 1871 for å skaffe
kraft til Shoddy-fabrikken. Nå er området rehabilitert
med rekreasjonsfasiliteter og muligheter for å bade.
Undergangen ved Trondheimsveien har fått navnet
katedralen og kan brukes som scene. Nedenfor
Groruddammen er det frodig gråor-heggeskog,
hagemark- og edelløvskog.
Kalbakkbrua er en gammel fredet steinbru fra ca. 1790
som tidligere var en del av gamle Trondheimsveien.
Mellom Grorudveien og idrettsplassen i området ligger
to gamle industriarbeiderboliger fra 1870.
Tiltaksalternativer
For å redusere tilførsel av forurensning er det foreslått
å håndtere overvann lokalt, vurdere ytterligere rensing
av veivann og ha god overvåkning av områder med
forurenset grunn. I forbindelse med avrenning fra
Grorud idrettspark ned mot Groruddammen bør det
vurderes å tilrettelegge for infiltrasjon i regnbed.
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Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
•

•

Grorudparken er et parkområde langs Alna
på strekningen fra Grorud senter til Hølaløkka.
Parkområdet ble etablert gjennom Groruddalssatsingen i et samarbeid mellom Vann- og
avløpsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Bydel Grorud i perioden
2012–2014.
Grorud flerbrukshus og idrettspark bygges nå.
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre og
Bymiljøetaten vil drifte anleggene. Se reguleringsbestemmelser for Grorudveien 7 Grorud idrettspark
GNR 94, BNR 16 229 og 230 (vedtatt 2011).

Grorudparken
Kilder til forurensninger
Punktutslipp fra avløpsvann og fra feilkoblinger
i avløpsnettet. Avrenning fra vei og tette flater.
Diffuse utslipp fra forurenset grunn.
Fysisk påvirkning
Groruddammen er regulert, ellers få påvirkninger.
Kjemisk tilstand
Ukjent tilstand, antagelig ikke god.
Økologisk tilstand
Moderat økologisk tilstand for bunndyr og fisk.
Natur og rekreasjonsverdier
Hagemarkskog, edelløvskog, rikt artsmangfold.
Opparbeidet turvei.

Øverst: Groruddammen. Nederst: Kalbakkbrua
fra ca. 1790 (venstre) og Alna nedstrøms
Groruddammen (høyre). Foto: Marianne Gjørv.

Kulturmiljø og historisk industri
Grorudparken etablert via Groruddalssatsningen,
Kalbakken bru fra 1790. Grorud prestegård.
Kapittel
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Kommunedelplanen delområde 3

Grorud stasjonsområde
Området omfatter Hølaløkka vannpark, en gjenåpnet bekketrase og et
område for rekreasjon fra 2004. Alna renner for det meste i rør gjennom
dette delområdet.
Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Mesteparten av Alna renner fra Leirfossen, et fossefall
på om lag 15 meter, i rør sydover til Brubakkveien
der Alna møter Fossumbekken. En mindre del renner
i åpent løp fra Leirfossen til Hølaløkka og deretter i
rør fra Stanseveien. Hølaløkka vannpark er et område
opparbeidet med benker, plenarealer, trær og busker.
Det er plantet sumpplanter og laget kantsoner
for rensing av forurenset overvann fra trafikk- og
industriområder. Før Alna ble lagt i rør i 1970-årene,
ble vannet fra Leirfossen brukt til energi for fabrikken til
Grorud Textil.

Tiltaksalternativer
For å redusere tilførsel av forurensning er det viktig med
kildesporing i området, samt stoppe punktkilder. Kjemisk
og økologisk tilstand i området er ukjent. Det er foreslått
å gjenåpne Alna i eget løp nedstrøms Hølaløkka i tråd
med VPOR for området rundt Grorud stasjon.

Det er i området gamle arbeiderboliger tilknyttet
historiske fabrikkanlegg. Stasjonsbygningen på Grorud
stasjon er fra 1862.

•

Området inkluderer mange tette og bebyggete flater.
Østre Aker vei og jernbanen gir sterke begrensninger
for gjenåpning av Alna og for utvikling av turtrase til
Nylandsparken (Alnaparken). Det er mulig å gå langs
gangveier og fortau fra Hølaløkka forbi stasjonsområdet
til Fossumbekken i Nylandsparken, men turveien er lite
skiltet og ikke opparbeidet.
Vestbybekken er en historisk bekk i rør i området som
renner inn i Alna.
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Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
•

Hølaløkka vannpark ble åpnet høsten 2004.
Strekningen fra Leirfossen til Hølaløkka var det første
stedet der Alna ble gjenåpnet som del av et større
program for å gjenåpne elver og bekker i Oslo.
Plan- og bygningsetaten har siden 2002
gjennomført flere utredninger og planarbeider for
gjenåpning av Alna og utvikling av knutepunkt på
Grorud stasjon. Nå leder Plan- og bygningsetaten
en kommunal arbeidsgruppe med Vann- og
avløpsetaten og Bymiljøetaten for et planprogram
med VPOR for området rundt Grorud stasjon.

Grorud stasjonsområde
Kilder til forurensninger
Punktutslipp fra avløpsvann, avrenning fra
vei og tette flater, og fra forurenset grunn.
Fysisk påvirkning
I rør fra Leirfossen til Brubakkveien.
Restvannføring kun til Hølaløkka.
Kjemisk tilstand
Ikke god.
Økologisk tilstand
Ukjent tilstand der elva renner i åpent løp.
Elva er hovedsakelig i rør i delområdet.
Natur og rekreasjonsverdier
Leirfossen. Edelløvskog, sumvegetasjon
ved Hølaløkka. Tursti.
Kulturmiljø og historisk industri
Hølaløkka opparbeidet vannpark. Grorud
stasjonsbygning fra 1862. Shoddyfabrikken
planlagt som kulturhus.
Øverst: Leirfossen. Nederst: Hølaløkka i Grorudparken.
Foto: Marianne Gjørv.

Kapittel
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Kommunedelplanen delområde 4

Tokerudbekken
I nord går Tokerudbekken i åpent løp og her er det gråor-heggeskog med
høyt artsmangfold. Det ligger en gammel søppelfylling under Rommensletta og her går bekken i rør.

Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Tokerudbekken har utspring fra Tokerudtjern og
drenerer Gjelleråsområdet. Delområdet er variert og
inkluderer strekninger med høy naturverdi, men også
områder med store utfordringer for å nå målet om
god økologisk tilstand. Tokerudbekken går i rør under
Rommensletta og kommer opp i dagen etter kryssing
under Østre Aker vei. Tokerudbekken endrer her navn
til Fossumbekken. Det er tilrettelagt turvei langs større
deler av hovedløpet og området har flere idrettsanlegg.
Delområdet inkluderer boligområdene Vestli, Rommen,
Stovner, Høybråten, Romsås, Haugenstua og Furuset.
Sidebekker:
• Bånkallbekken renner vest for Tokerudbekken.
Bekken renner ved Bånkall gård i et område
med gammelt kulturlandskap. Bånkall gård er et
møtested i dalen og et endepunkt for naturstien
Bånkall-Romsås. Bekken mottar avrenning fra
Franzefoss som produserer pukk og grus.
• Skillebekken, Golfbanebekken, Skolebekken og
Sveivabekken er bekker som delvis renner i rør fra
vest med utløp i Tokerudbekken.
• Julsbergbekken har utspring ved Høybråten i øst.
Ca. 400 meter av bekken er gjenåpnet, ellers renner
bekken i rør til Tokerudbekken/Fossumbekken.
• Svarttjernbekken renner fra vest og har utspring fra
Svarttjern, et skogsvann som brukes til bading på
Romsås.
• Gransbekken renner fra Østmarka forbi
Høybråten kirkegård. Bakåsbekken en sidebekk til
Gransbekken, er prioritert for gjenåpning.
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Tiltaksalternativer
Det er mange sidebekker som har utslipp til Tokerudbekken i området. Særlig bidrar Bånkallbekken med
forurensing. Gjenåpning av sidebekker er viktig
for å adressere vannkvalitet slik at kildesporing og
infiltrasjon for vannrensing lettere kan gjennomføres.
En bred kantsone langs Golfbanebekken er viktig for å
redusere avrenning med næringsstoffer fra Groruddalen
golfbane. Bekker i åpent løp gir grunnlag for biologisk
mangfold, og økt bekkemiljø gir økt opplevelsesverdi
lokalt.
Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
•

•

•

•

Julsbergbekken renner fra Høybråten, gjennom
Haugenstua til Tokerudbekken/Fossumbekkken.
En delstrekning på 200 meter ble gjenåpnet i
2011. Den gjenåpnede bekken føres gjennom
våtmarksområder for rensing av vann.
Planprogram med Veiledende plan for offentlige
rom for Nedre Rommen, Plan- og bygningsetaten
har utarbeidet og oversendt planprogrammet til
politisk behandling.
KVU for gjenåpning av Tokerudbekken er under
utarbeidelse av Bymiljøetaten. Eiendoms- og
byfornyelsesetaten iverksetter, i samarbeid med
Bydel Stovner og Bymiljøetaten nødvendige tiltak
for overvannshåndtering for å hindre at overvann
drenerer inn i deponiet og forårsaker forurenset
sigevann.
Områderegulering Furuset (PBE). Teknisk
mulighetsstudie, forprosjekt for Bakåsbekken er
gjennomført.

Tokerudbekken
Kilder til forurensninger
Avrenning fra golfbanen, forurensning fra
steinbrudd «Franzefoss» og risiko for avrenning
fra gammel søppelfylling under Rommensletta.
Fysisk påvirkning
Lengre strekning under Rommensletta i rør.
Kjemisk tilstand
Flere sidebekker i ukjent tilstand, ellers ikke god
tilstand.
Økologisk tilstand
Ukjent tilstand.
Natur og rekreasjonsverdier
Gråor-heggeskog, rødlistede sopparter,
golfbane, frisbeegolf og turveisystem.

Øverst: Tokerudbekken oppstrøms åpent løp. Foto: Egil Bendiksen
Nederst: Tokerudbekken /Fossumbekkens utløp i kulvert nedenfor
Rommensletta. Foto: Ingrid Nesheim

Kulturmiljøverdier
Bånkall gård, Rockefabrikk og Rommen scene.
Kapittel
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Kommunedelplanen delområde 5

Nylandsparken (Alnaparken)
Nydalsparken har hagemarkskog og gråor-heggeskog og er parkmessig
opparbeidet. Elva renner delvis i naturlige slynger og er omgitt av et
gammelt kulturlandskap med rester av gamle gårdstun.
Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Fossumbekken renner i nordre delen av Nydalsparken,
og ved Brubakkveien renner den sammen med Alna
som her kommer ut fra rør. Parken har en bjørkelund,
gråor-heggeskog, strandsump, og en dam med funn av
salamander. Området er klassifisert som et nasjonalt
viktig naturområde. Det er et gammelt kulturlandskap
med rester av gamle gårdstun. Noen områder er
parkmessig opparbeidet med sandvolleyballbane,
fotballbane og grillplass. Det er flott sammenhengende
turvei gjennom området.

Tiltaksalternativer
For å redusere tilførsel av forurensning er det viktig å
hindre diffus avrenning fra Kjelsrudfyllingene og fra
annen forurenset grunn i området. Reguleringsplanen
foreslår sedimentasjonsbasseng i tilknytning til Kjelsrud.
Det bør vurderers om det forekommer avrenning
fra ridesenteret og fra annen menneskelig aktivitet
i parkområdet ned til Alna. Det er er forslag om å
gjenåpne sidebekker i områder med småhusbebyggelse.

I søndre del ligger Kjelsrudfyllingene 1 og 2 i en gjenfylt
ravinedal ned mot Alna. Fyllingene inneholder farlig
avfall og utgjør en risiko for forurensing. Eiendomsog byfornyelsesetaten har tiltaksrettet overvåking av
vannkvalitet og sedimenter i dette området.

•

Vesletjernbekken og Nylandsbekken representerer for
det meste historisk bekkeløp fra vest.
Furusetbekken renner fra Østmarka ned til Alna, fra
Furuset renner den for det meste i rør før utløp i Alna.
Lindebergbekken renner i åpent løp gjennom et boligområde før den føres i kulvert under Lindebergveien og
videre i rør.
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Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer i
delområdet:

•

Lindebergbekken blir gjenåpnet ved Lindeberg
sykehjem, nedenfor Lindebergveien (pågår);
detaljregulering er utarbeidet og vedtatt.
Kjelsrudfeltet: Område reguleringsplan for
Kjelsrudfeltet Sakstittel: «Kjelsrud – Strømsveien
314 med flere».

Nylandsparken
(Alnaparken)
Kilder til forurensninger
Fra avløpsvann, avrenning fra vei og tette flater,
forurenset grunn, fra Kjelsrudfyllingene og
andre eldre fyllinger.
Fysisk påvirkning
Flere sidebekker i rør.
Kjemisk tilstand
Ukjent tilstand, antagelig ikke god.
Økologisk tilstand
Ukjent tilstand, og områder med dårlig svært
dårlig økologisk tilstand.
Natur og rekreasjonsverdier
Hagemark, grå-orhegeskog, bjørkelund, turvei.
Kulturmiljøverdier
Kulturlandskap, funn fra steinalder, Kaggen
gård, ridesenter, fotballbane og grillplass.
Øverst og nederst: Fine turveier i
Alnaparken. Foto: Marianne Gjørv.

Kapittel
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Alfaset – Alnabru
Alnabruterminalen er et nasjonalt knutepunkt for godstransport og utgjør
en lang barriere for tverrgående ferdsel. Delområdet representerer et brudd
i turveien fra Nylandsparken til Smalvoll - Breivollområdet.
Landskap, naturmiljø og rekreasjon Alna renner i
rør i området med godstransport, samlastterminal,
jernbane og Bring. Fra Alnas utløp av kulvert ved
Terminalveien og sørover til Vollaveien er det en
kantsone langs elva med gråor-heggeskog av regional
verdi. Som turgåer er det er vanskelig å finne frem fra
Nylandsparkområdet gjennom Alnabruterminalen til
Smalvoll- Breivollområdet.
Flere av sidebekkene kan antagelig regnes som
historiske bekkeløp.
Veitvetbekken (inkludert sidebekkene, Sandåsbekken
og Rødtvetbekken) har sitt utspring i Lillomarka.
Veitvetbekken er foreslått prioritert for gjenåpning, men
Planprogram med veiledende plan for offentlig rom for
Rødtvet avviste gjenåpning.
Bredtvetbekken har utspring i området sør for
Bredtvet fengsel. Deler av bekken renner i åpent løp i
grøntområde.
Nedre Veitvetbekk renner i rør hele løpet, bekken føres
sammen i samme rør som Veitvetbekken ved Østre
Aker vei. Øvre del av bekken renner i rør i grønt område,
deretter under tetteflater og sporområdet.
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Øvre Linderudbekk har utspring ved Linderud gård og
renner ned til Alna. Bekken går i rør ovenfor Østre Aker
vei og renner ut i Alna (i rør) under terminalen på Alnabru.
Linderudbekken og Vollebekk renner i rør hele
bekkeløpet, under tette flater og sporområdet.
Tiltaksalternativer
Alna og sidebekker er for det meste i rør i dette området. Det er liten kunnskap om kjemisk tilstand, men
denne er antatt ikke god. Det er viktig med kildesporing i området for å få vite mer om tilførsler. Det er
forslag om å gjenåpne sidebekkstrekninger i områder
med småhusbebyggelse. Et viktig tiltak er å etablere
sammenhengende turvei gjennom området i tråd med
reguleringsplanen.
Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
•

Det er en statlig regulert turvei gjennom Alnabruområdet. Den regulerte turveien er viktig for å
knytte forbindelse mellom Nylandsparken og
naturområdet i Smalvoll-Breivollområdet.

Alfaset – Alnabru
Kilder til forurensninger
Punktutslipp fra avløpsvann og avrenning fra
vei
og andre tette flater. Antagelig bidrar
sidebekker i rør med forurenset vann. Diffus
avrenning fra forurenset grunn.
Fysisk påvirkning
Hovedløp samt sidebekker for det meste i rør.
Kjemisk tilstand
Ukjent tilstand, antagelig ikke god.
Økologisk tilstand (SMFV)
I rør.
Natur og rekreasjonsverdier
Få verdier, og brudd i turvei.
Nedre del, gråor-heggeskog.
Kulturmiljøverdier og historisk industri
Få verdier registrert i området.
Øverst: Mot Alnabruterminalen fra E6 og kunstig vannspeil
ved Bring. Nederst: Alna ved Tittutgrenda og E6 der Alna
renner i kulvert. Foto: Marianne Gjørv.

Kapittel
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Breivoll – Smalvoll
Alna meandrerer over en større elveslette med elveskogvegetasjon og
med sumpvegetasjon. Våtmarksområdet virker dempende på flomtopper i
nedenforliggende løp.
Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Unikt naturområde av nasjonalverdi. Hele arealet har
tidligere vært benyttet til landbruksformål. Store deler
av strandsumpen lå opprinnelig under Smalvoll gård,
en tidligere husmannsplass under Tveten gård. Breivoll
var tidligere en gård i området. Vegetasjonsøkologisk,
geomorfologisk og landskap representerer verneverdier,
og området inkluderer rødlistearter.
Etter kulverten under E6 er det en viktig turvei langs
Alna. Det er ingen turveiforbindelser på tvers i området.
Området representerer et nærområde til boligområdene
på Hovin, Tveita og Teisen.
Trosterudbekken med sidebekkene Haugerudbekken,
Sølvdalsbekken, Dedickenbekken, Stubberudbekken
renner ut i Alna fra øst. Bekken har sitt utspring i
Østmarka og har stor vannføring. Den er hovedsakelig
i rør.
Haraldrudbekken er en historisk bekk til Alna fra vest.
Tiltaksalternativer
I området er det diffus avrenning fra næringsområder,
E6 og fra Stubberudfyllingen. Tiltak innebærer
opprydning av forurenset grunn og stoppe punktkilder
fra tilgrensende industri. Et annet viktig tiltak er å
tilgjengeliggjøre turområdet fra inngangsporten i nord
ved E6, samt gjenåpning av Trosterudbekken.
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Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
• Områderegulering for Stubberudfeltet. Plan- og
bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten
samarbeider om en områderegulering for
næringsområdet på Stubberud. Under deler av feltet
ligger en ca. 130 dekar kommunal avfallsfylling.
Fyllingen var i drift mellom 1947 og 1963.
• Veiledende plan for offentlig rom Breivoll ble vedtatt
11.5.2016. VPOR gir grunnlag for rekkefølgekrav
i oppfølgende reguleringsplaner og privat/offentlig
samarbeid og utbyggingsavtaler.
• Kommunedelplanen: Det er viktig å opprettholde og
sikre naturverdiene i Breivoll-Smalvollenområdet.
Det foreslås en forsiktig tilrettelegging for ferdsel og
opphold.

Breivoll – Smalvoll
Kilder til forurensninger
Punktutslipp fra avløpsvann. Trosterudbekken.
Avrenning fra vei og tette flater, forurenset
grunn, eldre fyllinger og bedrifter. Sedimentene
har et av de høyeste konsentrasjoner av PCB7
og dioksinlignende PCB i ferskvann i Norge.
Fysisk påvirkning
Få påvirkninger i hovedløp.
Kjemisk tilstand
Ikke god tilstand.
Økologisk tilstand
Svært dårlig tilstand for fisk og bunndyr.
Natur og rekreasjonsverdier
Nasjonal verdi med strandsump og elveskog.
Flott turvei.
Kulturmiljøverdier
Tveten gård, nevnt i kilder fra år 1400
og gammelt kulturlandskap.
Øverst og nederst: Unikt våtmarksområde.
Foto: Marianne Gjørv.

Kapittel
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Bryn
Bryn delområde karakteriseres av store infrastrukturanlegg, jernbane,
lagerarealer, parkingsplasser og bygninger opptar mye plass i området.

Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Det er ikke opparbeidet gangforbindelse langs Alna
i Brynpassasjen og det er få og små gjenværende
grøntarealer i området. Langs nordsiden av Alna utgjør
et 5 til 10 meter bredt grøntareal viktig kantvegetasjon
langs elva.
Området har mye gammel kultur og industri.
Brynsfossen ble tatt i bruk til drift av mølle og sag på
1860-tallet. Elva er steinsatt i store deler. Murer, bru og
kabelgata inne på stasjonsområdet er bevaringsverdige.
Gårdene Tveten og Nordre Skøyen på åsen sørøst for
Bryn er oppført som historiske hageanlegg.
Tvetenbekken renner åpen i en grønn korridor og turvei
fra Østmarka og via Trasop skole. Bekken er i lagt i
rør langs Tvetenveien før den munner ut i en foss ved
Smalvollveien.
Østensjøbekken ble demmet opp på midten av
1960-tallet for å redusere flomproblemene i søndre del
av vannet. Bekken føres i rør til Alna.
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Tiltaksalternativer
Tiltak for å redusere tilførsel av forurensning innebærer
å rense og bedre drift av renseanlegg for veivann
og stoppe punktkilder fra industri langs området. Et
annet viktig tiltak er å øke trafikksikkerheten langs
Smalvollveien. Det bør etableres turvei gjennom
Brynspassasjen. Det er viktig å øke bredden på
vegetasjonskantsonen. Tvetenbekken er foreslått
for gjenåpning. Gjenåpning av Østensjøbekken bør
vurderes i forbindelse med Sporveiens planer om
oppgraderings av T-banen i området.
Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
• Rammeplan for videre knutepunktutvikling på Bryn
(2007) identifiserer en ambisjon for utvikling av Bryn
mot et flerfunksjonelt byområde med et betydelig
innslag av boliger.
• Veiledende plan for offentlig rom for Bryn (2014)
viser tiltak for området til blandet nærings- og
boligområde, med lokale service og fellesfunksjoner.
Bryn utgjør en del av Hovinbyen som utpekes som et
nytt satsingsområde i Oslos byutvikling.
• Østensjøveien - Bryn kollektivknutepunkt Planinitiativ for reguleringsplan - Utvikling
av kollektivterminal. Bryn skal utvikles som
kollektivknutepunkt øst i Oslo for å avlaste sentrum.
Det er forventet av byggingen vil pågå i 2020-2021.

Bryn
Kilder til forurensninger
Avrenning fra vei og tette flater og fra
forurenset grunn. Tvetenbekken og
Østensjøbekken bidrar antagelig med
forurenset vann.
Fysisk påvirkning
Elva er steinsatt, renner i åpent løp og til dels
synlig under veisystemer.
Kjemisk tilstand
Ukjent tilstand, antagelig ikke god.
Økologisk tilstand
Svært dårlig tilstand.
Natur og rekreasjonsverdier
Få verdier, brudd i turvei og dårlig
trafikksikkerhet.

Øverst: På Bryn må turgåere og trafikk dele vei.
Nederst: Alna renner langs med Bryn stasjon.
Foto: Marianne Gjørv.

Kulturmiljøverdier og historisk industri
Gammel industri, historiske bygninger, Bryn
stasjonsbygning. Tveten gård.
Kapittel
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Etterstad – Svartdalen
Alna renner kraftfullt i et område med frodig elveskog og strandsump.
Svartdalsparken er mye brukt til tur og rekreasjon av mange forskjellige
brukergrupper.
Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Svartdalsparken inkluderer naturområder med nasjonal
og regional verdi. Ved Etterstad slynger Alna seg
gjennom et frodig elveskogslandskap med elverørkratt
og strandsump. Det er partier med edelløvskog og det
er en sone av gråor-askeskog i overgangen mot tørrere
skråninger dominert av alm-lindeskog. Det er rikelig
med død ved og flere rødlistede sopparter i området.
Det er to fosser i området. Brynsfossen under
spinneribygningen til Joh. Petersens tekstilfabrikk,
og Nygårdsfossen. Det har vært industri ved
Nygårdsfossen i flere hundre år. Nygaard fabrikker er
fra 1906 og oppført på gamle steinfundamenter fra en
tidligere mølle. To jernbanebruer fra 1900 går over Alna
ovenfor Nygård og har kulturhistorisk verdi.
Det er opparbeidet turvei langs Alna gjennom hele
delområdet inkludert brutrase over Nygårdsfossen.
På vestsiden av Alna ved Nygårdsfossen, i
Arnljot Gellines vei 35 er Kroloftet kulturhus med
kunskhåndtverk, kafe, galleri, eventlokale i ferd med å
etableres.
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Svartdalsbekken går i hovedsak i rør fra blokkbebyggelsen ved Manglerud øverst i Svartdalen ned til
utløpet i Alna. I henhold til kommunedelplan for Alna
miljøpark, vurderes bekkeåpning som «relativt enkelt å
gjennomføre».
Tiltaksalternativer
For å redusere tilførsel av forurensning er det foreslått
å rense veivann i området og utbedre feilkoblinger.
Det er behov for kildesporing i området rundt
Svartdalsbekken. Et sedimentasjonsbasseng for rensing
av Svartdalsbekken før utløp i Alna. Bydelsutvalget har
etterspurt bedre belysning i Svartdalsparken.
Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
• Svartdalsparken ble parkmessig opparbeidet på
1930-tallet, og rehabilitert i 1993. I årene 20092011 ble turstien gjennom parken forlenget med
hengebruer og plankebruer festet i fjellsiden, slik at
det er sammenhengende sti hele veien opp til Bryn.

Etterstad –
Svartdalsparken
Kilder til forurensninger
Kilder oppstrøms bidrar med forurenset
vann inn i området. Svartdalsbekken bidrar
sannsynligvis også med forurenset vann.
Fysisk påvirkning
Liten påvirkning.
Kjemisk tilstand
Ikke god.
Økologisk tilstand
Dårlig til svært dårlig tilstand.
Natur og rekreasjonsverdier
Elveskog, elverørkratt og standsump av
nasjonal verdi. Mye brukt turområde.

Øverst: Svartdalsparken blir gjerne omtalt som et frodig
regnskogsområde. Nederst: Trasé langs med fjellet helt opp
til Bryn. Foto: Marianne Gjørv.

Kulturmiljøverdier og historisk industri
Nygård fabrikker fra 1906, gamle jernbane
bruer. Kroloftet kulturhus. Parkmessig
opparbeidet.
Kapittel
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Kværner -Lodalen
Alna rant gjennom området og ned til fjorden frem til 1922 da ble Alna ført
i tunnell fra Enebakkveien inn i fjellet og ut i fjorden ved Kongshavn.

Landskap, naturmiljø og rekreasjon
Hele området er sterkt påvirket av menneskelig
aktivitet og virksomhet. Øvre del omfatter Kværnerbyen
boligområde i bydel Gamle Oslo på Kværner Brugs
gamle tomt. Det er også bygget et vannspeil som blir
tømt vinterstid. Ved ferdigstillingen av Kværnertoppen
og Kværnerdammen er det planlagt 1626 boliger
i Kværnerbyen. Det ligger noen bevaringsverdige
bygninger fra tiden med Kværnerindustrier. Det er ingen
naturområderester igjen i dette området.
Delstrakningen i Lodalen er karakterisert av jernbanen
med sporområdet og vognhaller knyttet til NSBs
virksomhet. Den trange situasjonen mellom jernbanens
arealer og Dyvekes vei er en utfordring for fremføring av
Alna i dette området.
Delstrekningen Middelalderparken har kvaliteter
som gamle ruiner, grøntareal og vannspeil. Området
inkluderer også et kunstig vannspeil som blir tømt om
vinteren. Langs søndre delen av vannspeilet er det vokst
opp en næringsrik vegetasjonstype kalt rikstarrsump.
Middelalderbyen er fredet etter kulturminneloven. Det
er ingen turvei gjennom området, kun bruddstykker,
turveielementer.
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Tiltaksalternativer
For å redusere tilførsel av forurensning er det foreslått
å etablere kantvegetasjon for infiltrasjon, rense veivann
og stoppe feilkoblinger. Ved Middelalderparken kan
det etableres regnbed og lommevåtmark. Et viktig
større tiltak som innebærer samarbeid mellom stat og
kommune er å føre Alna i åpent løp ned til fjorden ved
Middelalderparken. Gjenåpning vil innebære regulert
vannføring og dybden på kanalen i Kværnerbyen må
økes. Det foreslås å etablere nytt løp øst for jernbanen
og ned til fjorden i samarbeid med Statens Vegvesen,
BaneNor, med kirkegårdsmyndigheter og med
byantikvaren.
Gjennomførte utviklingsprosjekter og planer
i delområdet
• Kommunedelplanen for Alna miljøpark foreslår
gjenåpning av Alna fra Enebakkveien til fjorden.
En regulert del av Alna vil således renne i
eksisterende kulvert gjennom Jøtultomta, i åpent
løp og grovt sett i det historiske elveløpet gjennom
Kværnerbyen og ut i fjorden ved vannspeilet i
Middelalderparken.

Kværner - Lodalen
Kilder til forurensninger
Kilder oppstrøms bidrar med forurenset vann
inn i området. Langs opprinnelig løp er det
avrenning fra vei og jernbane, og fra forurenset
grunn.
Fysisk påvirkning
Elv i fjelltunnel.
Kjemisk tilstand
Ukjent tilstand i fjelltunnel.
Økologisk tilstand
Ikke relevant.
Natur og rekreasjonsverdier
Vannspeil, område med rikstarr og parkområde.

Øverst: Jernbanen tar opp stor plass i området.
Nederst: Vannspeilet i Middelalderparken.
Foto: Marianne Gjørv.

Kulturmiljø og historisk industri
Middelalderparken, historiske bygninger.
Kirkegård.
Kapittel
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Anbefalte tiltak for
kort, medium og langt
tidsperspektiv
En bedret miljøtilstand for Alna i tråd med
målsetningene i Kommunedelplan for Alna miljøpark
fra 2013- og i kommuneplaner 2015 og 2018 krever
omfattende tiltak. Alna har potensiale til å bidra med
verdier til byens befolkning og samfunnet for øvrig som
forsvarer prioritering av ressurser for å nå målene:
• styrke byens blågrønne struktur
• gi befolkningen gode muligheter for rekreasjon
• sikre biologisk mangfold og god vannkvalitet

dårlig vannkvalitet fra avløpsvann, forurenset grunn og
sedimenter er kostbart, men bør iverksettes om bedre
miljøtilstand for Alna skal oppnås. Omfanget av disse
utfordringene, og koblinger til statlige aktører tilsier
at ansvarsforhold for opprydning og for å nå målene
også må ligge på nasjonalt nivå. Koordinering internt
i kommunen og mellom kommune og stat er viktig for
effektiv og god tiltaksgjennomføring og bør omtales i
handlingsplaner.

Det understrekes at gjennomføring av tiltak for
bedret miljøtilstand i Alna er i tråd med internasjonale
forpliktelser, og statlige, regionale og kommunale
forpliktelser. Alna har større områder med til dels urørt
vassdragsnatur, elveskog og sumpvegetasjon som er
unikt i Europeisk storbysammenheng. Dette er områder
med rikt biologisk mangfold og mange rødlistearter.
Vassdraget har naturområder å vise byens befolkning
som mange aldri ellers vil få sett. Området inkluderer
gammelt kulturlandskap fra tidligere gårdsbruk, og
elva med sidebekker bidrar lokalt til et rikere bomiljø
for mange. I et mulighetsperspektiv er det viktig å sikre
bevaring av disse unike områdene for lokalmiljø, Oslo
by, og for tilreisende til byen.

Tabellen som følger viser prioriterte tiltaksforslag
utarbeidet i tett samarbeid med BYM, EBY, PBE og VAV
for kort, medium og langt tidsperspektiv. Forslagene er
også diskutert med bydelene langs vassdraget, Stovner,
Grorud, Alna og Gamle Oslo, og med Bane NOR og
SVV. En dialogbasert prosess ble benyttet for å å øke
sannsynligheten for å foreslå realiserbare tiltak.

Samtidig er flere av Alnas delstrekninger i rør. Mange
steder er det forbygninger på langs og på tvers av
både hovedløp og sidebekker, og viktig infrastruktur
som for eksempel terminalområdet på Alna gjør det
komplisert å nå målet om full gjenåpning. Videre
omfatter nedbørfeltet forurenset grunn, tette flater
som vei, bygninger og industri. I elvas nedre del,
nedstrøms kulvert ved E6 viser målinger særdeles
høye konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i sediment,
vann og fisk. Utslipp av disse stoffene fra overløp,
bedrifter og vei anses som viktige og ytterligere
tilførsler må minimeres. Opprydding for å redusere
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Tiltaksgjennomføring vurderes som en planprosess, der
første trinn, kort tidsperiode innebærer kartlegging og
vurdering, mens tiltaksgjennomføringen skjer i neste
tidsperiode, medium tidsperspektiv. For mer kompliserte
og krevende tiltaksmuligheter foreslås iverksetting
først innenfor lang tidsperiode. Tiltakene er i tråd med
målene, om et godt turstinett, bedret vannkvalitet og
bevaring av biologisk mangfold. Tiltak om gjenåpning er
basert på en liste over mulige bekkeåpningsprosjekter
i Oslo kommune merket av på temakartet T7 til
Kommuneplanen 2015-2030.
Det er identifisert tiltak som kan gjennomføres på
kort sikt (i inneværende økonomiplanperiode for Oslo
kommune, 2020-2023), på medium sikt (i påfølgende
fireårsperiode, 2024-2027) og på lang sikt (fra 2028 og
utover). Til denne tiltaksperioden som ikke er avgrenset
i tid foreslås tiltak koblet til områdeutvikling, og mer
kompliserte gjenåpningsprosjekter.

Julsbergbekken. Foto:
Ingrid Nesheim
Kapittel
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Grønnstruktur og turstier
Tiltaksmål

Myndigheter

Tiltak kort sikt

Tiltak medium sikt

Tiltak lang sikt

(2020- 2023 inneværende planperiode)

(2024 – 2027 neste planperiode)

(2028 -> utover neste planperiode)

Opprydning av
søppel

BYM

• Intensifiere søppelrydding tidlig vår.
• Gjennomføre jevnlig Ruskenaksjoner.
• Kontinuerlig fjerning større søppelelementer.
• Informasjonsmateriell til grunneiere
langs Alna om ansvar for opprydning av søppel.
• Vurdere smårutet rist og oppsamlingsnett for oppsamling av plast.

• Gjennomføre rapporteringsrutiner på
søppelrydding; rydding etc.
• Etablere finere rist og oppsamlingsnett og rutiner for å fjerne søppel.

• Fortsette tiltaksgjennomføring og
rapporteringsrutiner.

Bedre tursti
(grønnstruktur,
trafikksikkerhet)

BYM
BYM

• Oppgradere tursti v/Tokerudbekken
• Vurdere beitedyr Nylandsparken,
Smalvoll og Breivollområdet.
• Arbeid m. å etablere manglende
tursti mellom Nedre Kalbakkvei og E6
i samarbeid med statlige grunneiere
og aktører.
• Identifisere behov og utarbeide plan
for rehabilitering av eksisterende
turveier langs Alna.
• Kartlegge behov for erverv av arealer
for bedre grønnstruktur og turvei;
herunder vurdere erverv av arealer
ved Brynpassasjen.
• Vurdere tiltak for å øke trafikksikkerhet
Smalvollveien-Tvetenbrua.

• Videreføring av beitedyr i Nylandsparken og Smalvoll, Breivollområdet.
• Etablere tursti mellom Nedre Kalbakkvei
og E6 i henhold til vedtatt reguleringsplan.
• Erverve eiendom og etablere grønnstruktur ved Brynpassasjen.
• Etablere manglende turveistrekning
fra Breivollveien (sør for E6) til eksisterende turvei rett syd for Trosterudbekken.
• Gjennomføre tiltak for bedre trafikksikkerhet langs SmalvollveienTvetenveien.

• Videreføring av beitedyr i Nylandsparken og Smalvoll, Breivollområdet.
• Fortsette erverv av areal for bedre
grønnstruktur i henhold til plan første
fase.
• Gjennomføre identifiserte behov for
rehabilitering av turveier langs Alna.

• Skilting - fra Hølaløkkaområdet og
til Alna/Nydalsparken (delområde
Grorud stasjonsområde).

• Fra Nydalsparken v. Kalbakkveien
over Alnabruterminalen og inn til
Breivoll (i sammenheng oppgradering
av tursti.
• Fra Breivoll / Smallvoll via Tvetenveien
til Svartdalsparken (Brynpassasjen).
• Identifisere behov for skilting for å øke
tilgjengelighet på tvers.
• Brynpassasjen: innføre belysning for å
øke sikkerhet og synligjøre turtrasé.

• Fullføre evt. gjenværende skiltingstiltak fra «første tiltaksperiode»;
gjennomføre skilting.
• Vedlikehold av skilt.
• Etablering av informasjonsskilt om
natur og kulturhistorie.
• Fortsette etablering av tursti & skilt.

BYM, EBY, PBE
BYM
BYM, EBY
EBY, BYM

BYM

Bedre skilting
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BYM

BYM Bymiljøetaten
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og tidsperspektiv
byfornyelsesetaten • PBE Plan- og bygningsetaten
SVV Statens Vegvesen Region Øst • FMOV Fylkesmannen i Oslo og Viken • VAV Vann- og avløpsetaten

Redusere tilførsel av forurensning
Tiltaksmål
Forurensning fra
tette flater

Myndigheter
BYM
BYM, PBE
BYM, SVV

Tiltak kort sikt

Tiltak medium sikt

Tiltak lang sikt

(2020- 2023 inneværende planperiode)

(2024 – 2027 neste planperiode)

(2028 -> utover neste planperiode)

• Kartlegge avrenning fra boligområder
og utarbeide plan for åpne overvannsløsninger i eksisterende boligområder.
• Vurdere strengere regelverk rundt
håndteringen av overvann.
• Vurdere ytterligere behov for rensing
av veivann med prioritert plan for
gjennomføring av rensetiltak .

• Gjennomføre lokal overvannshåndtering
for eksisterende boligområder i tråd
med plan.
• Implementere strengere regelverk
rundt håndteringen av overvann.
• Rapportere på gjennomførte rensetiltak; overvannshåndtering etc.;
gjennomføre tiltaksrettet overvåkning.

• Videreføre lokal overvannshåndtering
for eksisterende boligområder i tråd
med plan.
• Implementere strengere regelverk
rundt håndteringen av overvann.
• Rapportere på gjennomførte rensetiltak; overvannshåndtering etc.

Sandfang

BYM, SVV

• Sjekke behov for utskiftning av kommunale sandfang for å rense veivann.
• Hyppigere tømming av sandfang.
• Effektivisere sandfangsystemet med
implementering av nye renseløsninger.

• Effektivisere sandfangsystemet og
implementere nye renseløsninger;
gjennomføre tiltaksrettet overvåkning.
• Rapportere hyppig tømming sandfang.

• Implementere nye og bedre renseløsninger.

Kildesporing
og hindre
punktkilder
og avrenning fra
forurenset grunn

BYM, FMOV,
EBY.

• Kildesporing av utløp fra industrieiendom med utløp til Alna langs:
Alnabru-Alfaset, Breivoll-Smallvollen,
og Bryn delområder - pålegg om rensing
til anleggs- og eiendomseiere.
• Utarbeide plan for å redusere avrenning
fra forurenset grunn og deponier.

• Kildesporing – overvåking – i industriområder med påfølgende pålegg om
rensing – og oppfølging pålegg (VAV);
tiltaksrettet overvåkning.
• Tiltak for å redusere avrenning fra
forurenset grunn og deponier i tråd m.
plan; tiltaksrettet overvåkning.

• Fortsette overvåking fra industrieiendommer.
• Tiltak for å redusere avrenning fra
forurenset grunn og deponier i tråd
med plan.

Forurenset vann
fra større utløp,
sidebekker

BYM
EBY

• Kartlegge forurensing i sidebekker i rør
(især Alfaset, Alnabru, – Veitvetbekken).
• Vurdere og utarbeide plan for rensetiltak
v. utløp for større bekker til Alna,
Trosterudbekken, Tvetenbekken etc.
• Gravefri rehabilitering av spillvanns-,
og AF-ledninger (f.eks. strømpekjøring).

• Gjennomføre rensing ved utløp fra
større sidebekker i tråd med plan fra
første fase; gjennomføre tiltaksrettet
overvåkning.
• Gravefri rehabilitering av spillvannsledninger og AF-ledninger.

• Gjennomføre rensing ved utløp fra
større sidebekker i tråd med plan fra
første fase; gjennomføre tiltaksrettet
overvåkning.
• Gravefri rehabilitering av spillvanns-,
og AF-ledninger.

• Etablering av energibrønner skal bli
søknadspliktig, vektlegge behandling av
anleggsvannet (FMOV).
• Sikre i plan- og byggesaksbehandl.
at overvannshåndteringer er iht. Oslo
kommunes tretrinnsstrategi
• Urenset overvann fra anlegg ikke til
resipient.

• Behandle søknader om energibrønner
og vurdere total belastning i området.
• Sikre i plan- og byggesaksbehandl.
at overvannshåndteringer er iht.
Oslo kommunes tretrinnsstrategi.
Dokumenteres at urenset overvann fra
anleggsfasen ikke føres til resipient.

• Sikre i plan- og byggesaksbehandl.
at overvannshåndteringer er iht.
Oslo kommunes tretrinnsstrategi.
Dokumenteres at urenset overvann
fra anleggsfasen ikke føres til
resipient.

(inkl. avrenning fra
gamle deponier)

EBY, FMOV,
Miljødirektoratet

BYM
VAV

Hindre forurensing
fra nyetablering
bygging etc.

FMOV
BYM, PBE

Anbefalte tiltak for kort, medium og langt tidsperspektiv

37

Gjenåpning
Tiltaksmål

Myndigheter

Gjenåpning

VAV, BYM, PBE,
EBY, Bydel
Gamle Oslo,
Byantikvaren,
Bane NOR, SSV

Tiltak kort sikt

Tiltak medium sikt

Tiltak lang sikt

(2020- 2023 inneværende planperiode)

(2024 – 2027 neste planperiode)

(2028 -> utover neste planperiode)

• Etablere diskusjonsgruppe for å
vurdere utredning for åpning av
Alna fra Kværnerbyen ned til fjorden
(koble inn Oslo kommune og KLD).
• Lindebergbekken - gjenåpning en
strekning ved
Lindeberg sykehjem pågår og skal bli
ferdigstilt 2020.

• Igangsette utredning for gjenåpning
av Alna ned til fjorden.
• Bakåsbekken (strekning Karihaugveien – Høybråtenveien) på Furuset
gjennomføres i forbindelse med rekkefølgebestemmelser i (2023-2024).

• Igangsette arbeid med gjenåpning av
Alna ned til fjorden.
• Gjenåpning av Alna forbi Grorud
stasjonsområde fra Hølaløkka til
Stanseveien – Brubakkveien (Planprogram m/VPOR Grorud stasjon).
• Tokerudbekken øvre del med sidebekken Sveivabekken og nytt løp
over Rommensletta med sidebekken
Svarttjernbekken (Planprogram med
VPOR for Nedre Rommen og KVU
for gjenåpning av Tokerudbekken).
• Aurevannsbekken på Huken
(Huken pukkverk – Hukenveien).

Barrierer, vandringshindre og elvas utforming
Tiltaksmål

Myndigheter

Tiltak kort sikt

Tiltak medium sikt

Tiltak lang sikt

(2020- 2023 inneværende planperiode)

(2024 – 2027 neste planperiode)

(2028 -> utover neste planperiode)

Kulvert

BYM

• Kartlegge kulverter som representerer barriere for fiskepassasje, og
identifisere plan for å fjerne hindringer,
etablere «baffles».

• Fjerne kulverter, eventuelt etablere
«baffles» for å redusere hindring for
fiskevandring i tråd med plan.

• Fjerne kulverter, eventuelt etablere
«baffles» for å redusere hindring for
fiskevandring i tråd med plan.

Gytegrus

BYM

• Kartlegge behov for gytegrus, især
vurdere for sidebekker.

• Utsetting av gytegrus i tråd m plan.

• Utsetting av gytegrus i tråd m plan.

Flomdempende tiltak
Tiltaksmål

Myndigheter

Tiltak kort sikt

Tiltak medium sikt

Tiltak lang sikt

(2020- 2023 inneværende planperiode)

(2024 – 2027 neste planperiode)

(2028 -> utover neste planperiode)

Tiltak som forsinker, fordrøyer
vannføring

VAV, BYM,
EBY, PBE

• Bekke- gjenåpningsprosjekter
gjennomføres med grønnkantsone
– og der relevant med infiltrasjon.

• Bekke- gjenåpningsprosjekter
gjennomføres med grønnkantsone
– og der relevant med infiltrasjon.

• Bekke- gjenåpningsprosjekter
gjennomføres med grønnkantsone
– og der relevant med infiltrasjon.

Tiltak for å
redusere risiko
for flom

VAV, BYM, EBY,
PBE

• Kartlegge soner med risiko for
overvann og flom.

• Utredning av sikkerhet mot flom i
Kværnerbyen og Kværnerdalen

• Gjennomføre

BYM Bymiljøetaten • EBY Eiendoms- og byfornyelsesetaten • PBE Plan- og bygningsetaten
SVV Statens Vegvesen Region Øst • FMOV Fylkesmannen i Oslo og Viken • VAV Vann- og avløpsetaten
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Planer og strategier
Flere internasjonale, statlige, regionale, kommunale og lokale strategier og
planer er relevante i forbindelse med tiltaksvurdering i Alna.
Internasjonalt og nasjonalt nivå
På internasjonalt nivå er særlig Aichi-målene
for biologisk mangfold, FNs bærekraftsmål og
EUs Vanndirektiv relevant for arbeidet med
mulighetsstudien i Alna. Aichi-målene er en del av
FNs strategiske plan for biodiversitet 2011-2020.
Disse målene ble vedtatt under konvensjonen om
biologisk mangfold i 2010. Målene består av en visjon
mot 2050, samt hovedmål med delmål mot 2020.
FN vedtok 17 bærekraftsmål i 2015 for en
bærekraftig utvikling innen 2030. Bærekraftsmålene
spenner vidt, alt fra å utrydde fattigdom til å stoppe
klimaendringene. Særlig relevant er målene om
bærekraftig vannforvaltning, økosystemer og
artsmangfold på land, og om bærekraftige byer og
lokalsamfunn. Årene 2021-2030 har blitt utpekt som
FNs tiår for restaurering av økosystemer.
EØS-avtalen forplikter Norge til å gjennomføre EUs
rammedirektiv for vann. Vanndirektivet er derfor
innført i norsk lovgivning gjennom Vannforskriften
i 2006. Direktivet har som mål å sikre beskyttelse
og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og krever
utarbeidelse av regionale vannforvaltningsplaner
med tiltak for å sikre god økologisk og kjemisk
tilstand, eller bedre, i vannforekomstene.
Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende
tiltaksprogrammer fra første planperiode (20162021) skal revurderes og oppdateres (rulleres)
for planperioden 2022-2027. I den forbindelse
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gav Klima- og Miljødepartementet i 2019
Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering
av de regionale vannforvaltningsplanene.
Dokumentet stadfester kommunenes rolle i
vannforvaltningsarbeidet og viktigheten av
kommunens arealplanlegging.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023, utgitt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet i 2019, gir føringer
for regional og kommunal planlegging. Det forventes
det at fylkeskommunene og kommunene vurderer
arealbruken i og langs vassdrag i et helhetlig og
langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning fra 2018 er en
nasjonal, juridisk bindende, planretningslinje. Den har
blant annet som formål å bidra til at klimatilpasning
ivaretas i planlegging i henhold til Plan- og
bygningsloven. Elvebredder, i tillegg til våtmarker,
myrer og skog, beskrives som spesielt viktige å
ivareta og restaurere. Retningslinjen understreker
at planleggingen skal ta hensyn til behovet for åpne
vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og
forsvarlig overvannshåndtering.

Regionalt nivå
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Glomma 2016-2021 som følger av Vannforskriften
og EUs Vanndirektiv, fastsetter miljømål for
vannforekomster i regionen. Planen har fastsatt
miljømål og frister for Alna hvorav noen av
strekningene har fått utsatt frist for å nå miljømålet.
Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo er et
faglig innspill til Glomma regions forvaltningsplan.
Tiltaksanalysen gir en oversikt over miljøtilstandene
for vannforekomstene i området, og lister opp tiltak
som må gjøres for å nå vannforskriftens miljømål,
samt beskriver eventuelle utfordringer ved å nå
miljømålene.

Øverst: Alnaelva i Grorudparken. Midten: Svartdalsparken.
Nederst: Alnaparken. Foto: Marianne Gjørv.
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Foto: Marianne Gjørv.

Oslo kommune
Oslo kommune har en rekke overordnede planer
og strategier som gir føringer for forvaltningen av
vassdrag, kulturverdier, rekreasjon med mer.

Tittel

Vedtatt år

Formål

Byøkologisk program 2011-2026

2011

Beskriver hvordan Oslo kommune skal nå sin visjon om å bli et
bærekraftig bysamfunn med ren luft, rent vann og tilgang på gode
friområder.

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

2014

Overvannshåndtering ved hjelp av åpne og lokale løsninger som
bl.a. ivaretar miljøet og sikrer god økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomstene; og bruker overvann som ressurs.

Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune

2019: Tatt til
orientering

Prinsipper for gjenåpning av
elver og bekker i Oslo

2016: sendt til
orientering

Gir kriterier som viser hvordan kommunen skal prioritere lukkede bekker
og elver for gjenåpning, og hvordan disse skal gjenåpnes.

Hovedplan avløp og vannmiljø
2000-2015

2000

Hovedplan avløp og vannmiljø
2014-2030

2013

Vann- og avløpsetatens langsiktige strategi og hovedgrunnlag for
investeringer og beslutninger. Hovedplanene oppgir mål og tiltak for
overvannshåndtering og utslipp fra avløpsnettet.

Hovedplan avløp og vannmiljø
2020-2040

2020

Kommuneplan for Oslo
2018: Samfunnsdel med
byutviklingsstrategi

2019

Overordnet styringsdokumentet for Oslo kommune. Fokuserer på
vassdrag som blågrønne korridorer, og sammenhengende nettverk av
parker, vassdrag og turveier.

Kommuneplan 2015 – Oslo mot
2030: Juridisk arealdel

2015

Juridisk bindende styringsdokument for Oslo kommune. Arealformål
for bruk og vern av vassdrag som vil tilrettelegge for rekreasjon,
naturmangfold, klimatilpasning og god tilstand i vassdrag med mer.
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Oslo kommune lokalt nivå
Oslo kommune har utviklet en rekke stategiske
rammer for lokal byutvikling. Dette omfatter
kommunedelplaner, veiledende plan for offentlig

rom (VPOR) og områdereguleringer. VPOR er en
strategisk plan som legger føringer for arealbruk
tidlig i planprosessen. En områderegulering bidrar
områdeavklaringer for arealbruk.

Tittel

Vedtatt år

Formål

Helhetlig utviklingsplan for
Groruddalen

2006

Angir en visjon om blågrønn byutvikling og en målsetning om å
etablere Alna elvepark: åpne lukkede strekninger og tilbakeføre Alnas
historiske elveløp, opparbeide grønne tverrforbindelser i Groruddalen.

Kommunedelplan for Alna
Miljøpark (KDP nr. 18)

2013

Tilrettelegge for gjenåpning og miljøoppgradering av Alna og viktige
sidebekker innen 2020. Delmål som omhandler styrket blågrønn
struktur og rekreasjonsmuligheter, miljøkvaliteten til vassdraget, og
urban utvikling med aktiv bruk av vann.

Kommunedelplan Akerselva
Miljøpark (KDP nr. 4)

1990

Mål om rekreasjonsmuligheter, sammenhengende parkbelte,
naturverdier og bevare kulturhisitoriske bygningsmiljøer.

Stovner-Rommen: Veiledende
plan for offentlige rom

2016

Konkretiserer visjoner og ambisjonsnivå og er veilende for plan- og
byggesaksbehandling i området.

Planprogram med veiledende
plan for offentlige rom for Nedre
Rommen

2019: sendt
til politisk
behandling

Gir rammer for byutvikling på Nedre Rommen; Tokerudbekken og
Svarttjernbekken foreslås gjenåpnet i ulik grad i begge alternativer.

2016
Den fargerike byen ved Alna;
Veiledende plan for det
offentlige rom på Breivoll (VPOR)

Prinsipper og retningslinjer for de offentlige rommene i en helhetlig
utvikling og transformasjon for Breivollområdet.

Bryn: Veiledende plan for
offentlige rom

2018

Utbygging av offentlige rom og infrastrukturtiltak på Bryn; inkluderer
et konsept med Brynsalmenningen som en utluftingskorridor

Planprogram med veiledende
plan for offentlige rom for
Rødtvet

2019: sendt
til politisk
behandling

Rødtvetbekken, Sandåsbekken og Veitvetbekken inngår i området for
planen. Aktuelle tema er rydding av søppel, skjøtting av kantvegetasjon
og gjenåpning av lukkede bekkestrekk.

Områderegulering Kjelsrud

Sendt til offentlig
ettersyn i 2018.
Rev. utkast under
utarbeidelse.

Legger til rette for transformasjon av Kjelsrud fra industriområde
til et flerfunksjonelt byområde med arbeidsplasser og boliger. Ved
utbygging må dagens fyllinger fjernes. Planen gir bestemmelser som
skal sikre at dette ikke forurenser Alna.

Planprogram med VPOR for
Grorud stasjonsområde

Planforslaget
til politisk
behandling
høsten 2021.

Fokus på attraktivt kollektivknutepunkt. Planarbeidet skal konkretisere
hvordan den blågrønne forbindelsen og turveiforbindelsen langs
Alna skal løses. Innebærer utredning av gjnåpning av Alna gjennom
området.

Områdereguleringsplan for
Stubberud

Høring av
reguleringsplanen planlegges
høsten 2021.

Legge grunnlag for en mer miljøvennlig og arealeffektiv utvikling av
Stubberud. Som en del av planarbeidet undersøkes Stubberudfyllingen;
en viktig del av planarbeidet er å hindre at forurenset vann fra fyllingen
renner til Alna.
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NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø
NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten
grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert forsknings-,
utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes ved stor faglig
bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og utland. Faglig
tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig tilnærmingsmåte er
vårt grunnlag for å være en god rådgiver for forvaltning og samfunnsliv.
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