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Alna – unikt vassdrag i storby

Naturmangfold, naturtyper nasjonal og regional verdi, 

«urørt» elvesump, elveskog, gammelt kulturlandskap
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Norges viktigste (?) urbane vassdrag med 
nesten 190 000 innbygger i sitt 
nedbørsfelt. 



Prosjektet kan ansees å være en videreføring av

Alnaelvaprosjekt 1: En kunnskapssyntese og 
mulighetsstudie (2019-2020).

10.09.2020

Prosjektene er kort presentert på 
https://www.niva.no/en/projectweb/alnaelvaprosjektet
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https://www.niva.no/en/projectweb/alnaelvaprosjektet


Samordning av mange aktører for å nå mål: 
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• Biologisk mangfold,  gjenåpning og fjerne vandringshindre  

• God vannkvalitet (forurenset grunn, diffus avrenning, punkt forurensning 

• Blågrønn infrastruktur for tur og gjennomfart,  og for overvannshåndtering

• Rekreasjonsmuligheter for opplevelser og for god helse  



Forslag til organiseringsmodell vil 
ta utgangspunkt i norske, og andre erfaringer
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Groruddalssatsingen I (2007-2016), 

og II (2017 -2026)

1987 –

1991

Thames River trust  (fra 

2003 )



Forslag til organiseringsmodell vil 
ta utgangspunkt i norske, og andre erfaringer
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Forslaget vil baseres på dialog med statlige og kommunale aktører, 

og med privat og frivillig sektor.

Organiseringsmodellen bør omfatte:  

• Statlig nivå flere ulike departementer og virksomheter

• Kommunalt nivå ulike byrådsavdelinger og etater

• Tett kobling til bydeler og lokale aktører 
Kobling til tiltaksplan for  

Oslofjorden 



Organisering som sikrer involvering av, 
offentlig sektor, og frivillig og privat sektor

- For proaktivt, frivillig 
miljøutviklingsarbeid fra private 
grunneiere / utviklere /næringsliv.

- For sikre identifisering av arealbruk 
og verdier, og utfordringer.

- For identifisering av synergier og for 
bedre samordning mellom aktører.

10.09.2020Ingrid Nesheim 8

Mål om forsterket involvering og samarbeid med frivillige organisasjoner 

som Alnaelvas venner, Oslo Elveforum, Naturvernforbundet Oslo og 

Akershus, Oslo og Omegn Friuftsråd



Prosjektet vil skal presentere forslag 
finansieringskilder
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Finansiering for organisering som omfatter sekretariat,

og for faktiske midler for tiltak.

Hvordan en organisasjonsmodell med sekretariat kan bidra til å 

øke ressurstilgangen for tiltaks- og involveringsarbeid.



Takk for oppmerksomheten!
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https://www.niva.no/en/projectweb/Alnaelvaprosjektet
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