
Miljøforeningen Akerselvas Venner 

ÅRSMELDING FOR 2016 
 
 

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) er blitt styrket organisatorisk i løpet av 2016.  

 
Valg og representasjon 

På årsmøtet 23. mai 2016 ble Are Eriksen valgt som leder. Per Østvold, Gard Espeland, Tore Severin 
Netland og Leif Samuelsen ble valgt som styremedlemmer, med Thore Randolf Karlsen og Kjell Egil 
Sterten som første og andre vara til styret. Klaus Bryn ble valgt som revisor. Årsmøtet besluttet at 
styret enten selv fungerer som valgkomite eller utpeker en egen valgkomite til å forberede valgene til  
neste årsmøte. Styret konstituerte seg med Per Østvold som nestleder, Gard Espeland som kasserer 
og Leif Samuelsen som sekretær. Siden august har Kjersti Hovden deltatt på styrets møter. 
 
Leif Samuelsen har i 2016 representert MAV i Oslo og Omland Friluftsråd, mens Are Eriksen har vært 
rådgiver for Oslo Elveforum. Per Østvold avløste Gard Espeland som MAVs varamedlem i Oslo 
Elveforums styre etter Oslo Elveforums årsmøte i mai 2016. 

 
Medlemskontakt og medlemskontingent 

MAV har fått på plass en ny og fyldig hjemmeside – www.akerselvasvenner.no – som oppdateres 
fortløpende. Kontakten med medlemmer og andre er bedret gjennom aktiv tilstedeværelse på 
twitter og facebook. For første gang på flere år krevde MAV i september 2016 inn kontingent fra 
medlemmene, kr 100 for enkeltmedlemmer og kr 300 for borettslag, sameier og andre. For alle som 
betalte kontingent høsten 2016, gjelder medlemskapet også for 2017. Ved årsskiftet 2016/2017 
hadde MAV 100 betalende medlemmer, derav 96 enkeltmedlemmer. 

 
Styrets virksomhet 

I 2016 er det blitt avholdt sju styremøter, hvorav seks etter årsmøtet. 
 
MAV har uttalt seg om alle planforslag som berører miljøet i og rundt Akerselva. Hovedtyngden av 
arbeidet i 2016 har vært viet elvepartiene fra Treschows bru til Bentsebrua og fra Vaterlandsparken 
til Bjørvika, samt spørsmålet om gjenåpning av Akerselvas to største sidebekker, Torshovbekken og 
Akersbekken. Vi har også uttalt oss om planene for Frysja, Gullhaug Torg 2 A, Sannergata 1–3, 
Brenneriveien 11 og Storgata 55. 
 
Treschows bru – Bentsebrua. I møte med byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen 24. juni anbefalte 
vi byrådet å opparbeide en sammenhengende gangvei mellom bebyggelsen i Treschows gate 2–8 og 
Akerselva, samt gangforbindelser over elva og gangsti langs Bjølsenjuvet. Vi ba kommunen erverve 
eiendommen Treschows gate 16 for skoleformål og opparbeide et bredt friområde langs elva, dvs. 
forkaste forslaget om boliger. MAV arrangerte et godt besøkt, åpent møte om Treschows gate 2–8 

http://www.akerselvasvenner.no/


og 16 den 27. oktober. I ettertid har både Utdanningsetaten og Undervisningsbygg stilt seg positive 
til regulering til skoleformål. Vi har gått imot planene for Sandakerveien 52 om å bygge innenfor  
20-metersbeltet langs Akerselva. Planforslaget vil bli lagt ut til nytt offentlig ettersyn i 2017 med all 
bygningsmasse plassert minst 20 m fra elva. Vi har protestert mot at planene om påbygg i tre etasjer 
på Bentsebrugata 13 F-J behandles som byggesak. Forslaget er i strid med § 13.3 i kommuneplanen. 
 
Vaterlandsparken – Bjørvika. I møter med byrådssekretæren for miljø og samferdsel 8. mars, Plan- 
og bygningsetaten 7. juni og byråden for byutvikling 24. juni viste vi til § 13.3 og ba om at det ikke 
tillates ny bebyggelse i 20-metersbeltet langs elva for eiendommene Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza) 
og Biskop Gunnerus’ gate 14 B. Vi ba om at det sikres i rekkefølgebestemmelser at Akerselva åpnes 
langs eiendommene, og at det sikres i utbyggingsavtaler og bestemmelser at det etableres 
gangkulvert under jernbanens sporområde langs vestsiden av Akerselvas tvillingkulvert i forbindelse 
med utbyggingen av Oslo S. Vi ba byrådet arbeide for at Nylandsveien rives, og at atkomsten til en 
eventuell bussterminal over sporområdet legges mellom Thon Hotel Opera og Oslo Atrium. Vi ba 
videre byrådet arbeide for å rive Galleri Oslo slik at Akerselva kan gjenåpnes på hele strekningen fra 
Vaterlandsparken til nordsiden av sporområdet. 
 
Torshovbekken og Akersbekken. Vi har bedt om at KVU Grünerløkka utreder alternative traseer for 
Torshovbekkens gjenåpning gjennom Bydel Grünerløkka og Akersbekkens gjenåpning fra Alexander 
Kiellands plass til utløpet i Akerselva. Vi har reist spørsmålet om gjenåpning av Torshovbekken også i 
forbindelse med planforslag for Thorvald Meyers gate, Seilduksgata 30 og Hans Nielsen Hauges gate 
43 og 50. I samarbeid med VAV fikk vi sommeren 2016 lagt inn bekketraseene fra 1860 på kartet over 
historiske elver og bekker i byen (Blå liste). 
 
For å minnes MAVs leder de siste årene, Thrond Berge Larsen, som gikk bort 27. september 2015, 
arrangerte MAV 31. mai 2016 en elvevandring med Gard Espeland som turfører.  
 
Kjell Egil Sterten ga høsten 2016 ut boka Akerselvas bruer og fosser. 

 
MAVs økonomi 

MAV har i 2016 hatt kr 11 340 i inntekter, det alt vesentlige i form av medlemskontingent, mens 
utgiftene har vært kr 20 400, noe som har gitt et underskudd på kr 9 060 i 2016. Egenkapitalen er 
etter dette redusert fra kr 43 773 ved årsskiftet 2015/2016 til kr 34 713 ved årsskiftet 2016/2017. 
 
 
 
 
 
 


