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AVLYSNING AV PLASTRUSKEN DEL 2
Den andre Plastrusken-aksjonen i 2017 var planlagt å gjennomføres onsdag 13. september, men
avlyses grunnet konsekvenser etter ekstremvær. Mandag 11. september økte Vann- og
avløpsetaten (VAV) vannstanden i Akerselva – først til 5 kubikk, deretter til 10 kubikk, for å lede
store vannmengder ut i fjorden. Dagen etter, tirsdag 12. september, kom det adskillig større
mengder regn enn hva meteorologene på forhånd hadde spådd. Det medførte oversvømmelse flere
steder i Oslo, også i Akerselva.
Den mest ideelle vannstanden for å vade i Akerselva er 1,5 kubikk, altså 8,5 kubikk mindre enn
vannstand målt før den planlagte Plastrusken-aksjonen del 2. En befaring langs Akerselva tirsdag
12. september avslørte dessuten at vannet var svært grumsete. Dårlig sikt i vannet begrenser
muligheter for både dykkere og vadere til å observere og dermed hente opp avfallsgjenstander som
ligger i og langs elvebunnen.
Været som ble spådd i forveien av onsdag 13. september var markert som meget usikkert.
Usikkerheten er med på å sette den endelige spikeren i kisten for å kunne gjennomføre
Plastrusken-aksjon del 2.
Aksjonen ville vært den andre i rekken i løpet av 2017. Den første Plastrusken-aksjonen ble
gjennomført 21. juni fra Nedre Foss Park til Ankerbrua/Eventyrbrua. Opprinnelig var målet å
gjennomføre aksjonen fra Nedre Foss Park til Akerselvallmenningen ved Dronning Eufemias gate
i Bjørvika onsdag 13. september.
Rusken har et mål om å gjennomføre to Plastrusken-aksjoner i 2018. Begge vil gjennomføres i
samarbeid med Bymiljøetaten, Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), Miljøforeningen
Akerselvas Venner (MAV), samt Vann- og Avløpsetaten (VAV). I tillegg skal det i 2018 etableres
en kontrakt med et dykkerbyrå, hvor byrået skal brukes på alle fremtidige Rusken-aksjoner, i regi
av Ruskensekretariatet, som har behov for dykking.
Ruskensekretariatet starter planlegging av to Plastrusken-aksjoner i 2018 tidlig på nyåret ved å
innkalle til et møte med ovennevnte samarbeidspartnere.
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