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Innledning
Elverusken startet i Akerselva i
2017, og har siden blitt utvidet til
Alnaelva. Ryddeaksjonens mål er å
få opp avfall fra elvene, så det ikke
ender i Oslofjorden.
Årlig ryddeaksjon

Aksjonen utføres i samarbeid med studenter fra
NMBU i Ås, Oslo Brann- og redningsetat (OBRE),
Alnaelvas Venner, Oslo Elveforum, Vann- og
avløpsetaten, Ruskenpatruljen, Bymiljøetaten,
Buskerud dykkerservice og Bymiljøetatens
entreprenører for Alnaelva-området; Agaia. Grorud
skole stilte også med to klasser som var med og
ryddet.
Øvre del av Alnaelva, fra Grorudparken til Hølaløkka,
blir ryddet etter en ny metode; avfall blir samlet inn,
sortert, kategorisert, telt, veid og dokumentert.
Bakgrunn
Rusken er Oslo kommunes tiltak for en ren,
ryddig og trivelig by. Bakgrunnen for initiativet til
Elverusken er knyttet opp mot det internasjonale
engasjementet mot forurensning av plast i havet
som for alvor oppstod i 2017, etter at flere
dødssyke hvaler ble funnet med magesekken full
av plast. Ruskensekretariatet tok derfor et initiativ
til etableringen av et lokalt tiltak mot forsøpling i
elv, der målet har vært å samle inn og dokumentere
forsøpling i byens mest urbane elv, Akerselva.
Etter tre år med rydding hver vår i Akerselva, utvidet
vi Elverusken til å også omfatte Alnaelva. Dette er en
den andre ryddeaksjonen vi gjør her.
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Ruskengeneral Jenny Krohn med skrap og
større gjenstander funnet rundt Groruddammen

«Det dukker alltid opp noe vi ikke
har funnet tidligere. I år fant vi et
brannslukningsapparat!»
- Ruskengeneral Jenny Krohn

2. Alnaelva
Alnaelva har mye å by på - av både
naturmangfold og industrihistorie.
Alnaelva er Oslos lengste elv, med en strekning på
cirka 14 kilometer. Elva strekker seg fra Alnsjøen
i Lillomarka og har tilsig fra Breisjøen igjennom
Breisjøelva, Tokerudbekken, Østensjøvannet og
Steinbruvannet.
Helt siden år 1000 var Alnaelva med på å danne
utgangspunktet for bymessig bebyggelse i Oslo. Elva
hadde en viktig betydning ved at den ble brukt som
industrigrunnlag og drikkevannskilde.
Etter industrialiseringen på 1800-tallet ble elva i
stor grad forurenset, en situasjon som også påvirker
boligfortetting i senere tid.
De siste 60 – 70 årene har grøntområder rundt
Alnaelva vokst, med store vekst av trær, busker og
karplanter. Det har også ført til at elva har et rikt
plante- og dyreliv, hvor det finnes både grevlinger,
rådyr, bevere og innsekter, og over 50 ulike
fuglearter.
Grøntarealet har også blitt utviklet til et turområde
hvor folk kan gå fine og opplevelsesrike turer i Oslo.
Dette har ført til økt antall besøkende, men dessverre
også økt forsøpling i området.

4

Alnaelva har fantastisk natur,
men menneskene legger igjen spor her.

2.1
Kulturminner og
forsøpling i Alnaelva
Alnaelva har en rik industrihistorie,
og spor av denne kan man finne
langs elva. Noen av gjenstandene
som ved første øyekast ser ut som
forsøpling, kan ha historisk verdi.
Langs Alna er det flere gamle nedgravde
søppelfyllinger. Det er også mye søppel utenom.
Det kan virke som om det er et urinstinkt fra en
forhistorisk tid der alt som ble kastet i elver for alle
praktiske formål var «borte». Med undring kan man se
at folk som ikke gidder å dra til Haraldrud har presset
seg fram gjennom tette kratt for å kaste en gammel
sofa i elva.
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Man kan finne rester av gammel industri langs
Alnaelva, som har en meget lang industrihistorie med
tekstilfabrikker, bomullsfabrikker og i sin tid en av
landets største industribedrifter; Kværner brug.
Under Rusken-aksjonen ved Groruddammen kom vi
over et gammelt turbinrør som en gang har gått fra
dammen ned til Shoddyfabrikken.
Kulturminner blir borte
Et annet eksempel er fra Svartdalen, også et område
med lang industrihistorie. Her lå det til forholdsvis
nylig både vagge og vaggevogn (brukt til transport av
leire i teglverksindustrien) langs elva.
Alnaelvas venner hadde et ønske om at disse kunne
blitt plassert på en fot av murstein (området er
også fullt av gammel, kassert murstein) og være
historiefortellende elementer langs stien. I 2019
forsvant dessverre disse uten at vi har funnet ut av
hvem som fjernet dem.
På bildet under kan man se vagge og vaggevogn.
Vaggen lå oppe i vaggevogna som gikk fra
utgravingsstedet til teglverket i kabelbane. Når den
var fremme kunne vaggen tippes for å tømme ut leiren.

Men den slags er enkelt å forholde seg til når man skal
rydde. Verre er det når gjenstander dukker opp som
kanskje slettes ikke burde kategoriseres som skrot,
men derimot verdifulle kulturminner.

Alnaelvas kulturminner har historisk verdi, og bør
bevares. Men først må vi kanskje bli enige om hva som
er kulturminner, og hva som er forsøpling.

Rester av industri med historisk verdi

Tekst av Vidar Berget,
styreleder i Alnaelvas venner

3. Gjennomføring av
aksjonen
Elverusken ble gjennomført i øvre
del av Alnaelva onsdag
22. september klokken 09-15.
Aksjonen ble åpnet av Ruskengeneral Jenny Krohn.
Alle deltakerne deltok i åpningen og ble presentert.
Byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav
var også tilstede og holdt en motiverende tale om
viktigheten av å ta vare på naturen, og at denne
ryddingen bidrar godt til det.
Grorud skole stilte opp med cirka 60 elever fordelt
på to klasser og ulike tidspunkt. Klassene ble egen
kohort og fikk oppdelt eget område for å rydde, noe
som var hensiktsmessig for ryddeaksjonen.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav
holdt åpningstale til deltakerne

Andre frivillige hadde selv ansvar for å holde
avstand langs strekningen mellom Grorudparken
og Hølaløkka. Samtidig fikk et mannskap fra Agaia
ansvar for å rydde det langs elva som de frivillige
ikke kunne ta.
Dykkerne fra Buskerud Dykkerservice dykket og
undersøkte dammen i Grorudparken. Det som ble
funnet på tatt opp på land.
Ryddeaksjonen ble avsluttet klokken 13:00, de
frivillige hadde da ryddet i 4 timer med pauser.
De neste timene gikk til sortering, telling og
dokumentering av avfall i de ulike kategoriene vi tar
i bruk. Plastteamet og studentforeningen fra Ås fikk
ansvaret for å sortere, telle og dokumentere det
innsamlede avfallet. Agaia og Ruskenpatruljen fikk
ansvar for å kjøre bort avfallet.

To klasser fra Grorud skole deltok i ryddingen og fant mye
søppel i skogen rundt Groruddammen
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3.1 Mål og metode
• Mål

Elverusken er initiert med hensikt om å sette fokus på
forsøpling i Oslos elver, og redusere forsøplingen. Det er
også et mål å øke bevisstheten og ansvarsfølelsen til sitt
eget nærmiljlø.
Å samle inn avfall langs Alnaelva er viktig for å unngå
at det havner i elva. Der vil det enten synke til bunns,
eller drive videre ut i Oslofjorden. Elverusken er dermed
en betydningsfull ryddeaksjon for å forhindre marin
forsøpling, et satsingsområde for Oslo kommune.

• Metode

I år har Rusken begynt å kartlegge avfallet med en ny
metodikk, som ble utviklet sammen med Hold Norge Rent
og Salt, og gjennomføres av kollegaer i Bymiljøetatens
Plastteam i Miljødivisjonen.
Metodikken som tidligere ble brukt, har vært basert på
to kategorier:
1) Plast
2) Øvrig avfall
Disse kategoriene har kun blitt veid.
Gjennom veiing av avfallet har plastavfall utgjort en liten
del av aksjonen på grunn av sin lave vekt sammenlignet
med øvrig avfall. Det har også gitt oss lite informasjon
om hva slags søppel man faktisk finner under aksjonene,
og hvilke av fraksjonene som mest problematisk.
Metoden for registrering av innsamlet avfall ble derfor
videreutviklet, og vi har nå mer kunnskap om kilder og
årsaker bak forsøplingen i elva.
Den nye metodikken går ut på å telle antall gjenstander
i ulike avfallskategorier, samt veie totalvekt av avfallet
fra både elvebunn og elvelangs. Denne metoden gir
oss bedre forståelse for hvilke kategorier som er de
hyppigste, og et sammenligningsgrunnlag med andre
elveryddinger.
Skjema for ryddeaksjon kan du se på side 11, med
oversikt over alle funn i hver kategori.
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Alt søppelet funnet langs elvekanten blir samlet og sortert

3.2 Resultater
Den nye metodikken med å kategorisere og telle
antall funn ble for første gang anvendt under
Elverusken i Akerselva våren 2021. Nå tok vi den
også i bruk under rydding av Alnaelva. Det gir
oss et grunnlag for å sammenligne de to elvene,
med et forbehold om at vi ikke rydder elvene
samtidig og antall ryddere, samt vær, varierer.
Det er likevel noen kategorier det er interessant
å sammenligne.
I Alnaelva har vi funnet en del flere leker og
drikkeflasker som ikke inneholder alkoholholdig
drikke enn hva vi fant i Akerselva. Det ble også
funnet mye isopor, poser og papiridentifiserbare
plastbiter/gjenstander. Akerselva hadde derimot
flere funn av drikkeflasker og bokser med
alkoholholdig drikke.

Kollegaer fra Natur og forurensing i Miljødivisjonen, Bymiljøetaten,
bidro godt med rydding. Her er Hans Kristian Daviknes,
Katrine Andresen og Ole Korbøl med noen av funnene.

Det vi fant mindre av i Alnaelva sammenlignet
med Akerselva var sneiper, glassbiter og papp.
Denne sammenligningen kan si litt om ulike vaner
rundt elva. Vi ryddet Akerselva i mai hvor mange
hadde brukt Nedre Foss sitt grøntområde til
grilling og opphold i parken, som kan være en
naturlig forklaring på mengden sneiper og glass
som kan stamme fra flasker.
I år fant vi store mengder industrielt skrap i
skogen rundt Groruddammen. Dette industrielle
avfallet har vi ikke i Akerselva, men vi fant noen
mindre mengder skrap som bålpanne i Akerselva,
Det stammer sannsynligvis fra et serveringssted
langs elva.
En gledelig nyhet
Det aller mest gledelige er at selve
Groruddammen hadde få funn. Dykkerne fra i fjor
fant både handlevogner og flere sykler. I år ble
det gjort funn av en sparkesykkel, et metallrør
og et sykkelhjul. Med dette som resultat vil vi
se på andre vann i Alnaelva hvor dykkerne kan
undersøke neste år.
Studenter fra NMBU i Ås teller alt avfall,

Se s. 10-11 for fullstendig oversikt over antall
funn i hver kategori.
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sammen med Plastteamet i Miljødivisjonen, Bymiljøetaten.

Oversiktsbilde over sortering

Det er 28 kategorier for de
ulike funnene, som legges i
bokser eller avfallssekker.

Alt sorteres,
ned til hver minste lille bit.

9

Rusken inviterer barn fra nærområdet til å være med
under ryddeaksjonen. To klasser fra Grorud var i år
med og ryddet.
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Elevene fra Grorud skole fant mye
søppel i skogen rundt Grorudparken

Hårspray og lighter funnet
i skogen rundt Grorudparken
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3.3 Antall funn kategorisert
Tall og vekt
22. sept 2021

Vekt søppel
elvelangs: 53,1 kg

KATEGORIER

Vekt søppel
elvebunn: 390 kg

Antall funn
elvelangs:

Mat og drikke:
Drikkeflasker og bokser - alkohol

21

Drikkeflasker og bokser - brus, vann, energidrikk, o.l

42

Engangsprodukter til bespisning (kopper, bestikk, o.l)

58

Annen mat- og drikkeemballasje

328

Poser:
Handleposer
Søppelsekker og andre sekker
Andre poser (NB! Ikke matemballasje)

28
8
30

Sanitæravfall:
Bomullspinner (q-tips)

2

Emballasje til sanitærprodukter

19

Andre sanitærprodukter

43

Munnbind

45

Annet smitteutstyr

1

Tobakk:
Sneiper

441

Snus

141

Røykpakker og annen tobakksemballasje
(inkl. lighter)

67

Snusbokser

31

Rusrelatert:
Sprøyter og sprøytespisser
Annet brukerrelatert
(sprøyteinnpakninger, små zip-lockposer)
12

1
85

KATEGORIER:

Antall funn
elvelangs:

Fritid:
Leker og sportutstyr

31

Sko, klær og andre tekstiler

21

Sparkesykler, sykler og handlevogn

4

El-sparkesykler

1

Diverse:
Elektronikk
Glassbiter
Industrielt skrap

117
7

Isopor (Nb! Ikke matemballasje)

288

Papp/papir

110

Annet*

241

Papiridentifiserbare plastbiter/
gjenstander**

501

* ting man vet hva er, men lite funn f. eks
penn
** biter eller gjenstander man ikke vet hva
er, alle materialer

Avfall funnet i elva ble ikke sortert av
rydderne. Det avfallet utgjorde 390 kg
og bestod i stor grad av industrimetall.
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3

4. Omtaler av aksjonen
Ryddeaksjonen fikk førstesiden i
Grorudalens Avis.
Aksjonen ble også delt på
Bymiljøetatens Facebook-side,
samt Ruskens kanaler. I sosiale
medier har vi nådd 37.000
personer via BYM sine kanaler.
Ruskens egen Facebook post
nådde 7000 personer og
engasjerte 1000 av disse. Det er
et tall som gir engasjement på
14 %, svært høyt for en fremmet
post på Facebook.
Klikk på bildene for å se
innholdet.
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Foto: Mikael Luksepp
www.rusken.no
instagram.com/rusken_oslo
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