
Forslag til Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen fra 
Grünerløkka SV: 
 
Bakgrunn: 
 
På nedre Grünerløkka rett nord for Ankerbrua, langs elvas østlige bredd er en skråning som i 
dag ikke brukes til noe. Området er på omlag 2,8 mål og er for bratt for ferdsel. Denne 
elvebredden er vestvendt, har sol hele ettermiddagen og kvelden og herfra er det utsikt over 
elva og parken ved DogA og kulturkirken Jacob. Her har byen muligheten til å anlegge en 
park med oppbygde terrasser - et lite “Toscana” på Grünerløkka. 
 
Park heller enn skråning 
Området er nå under bearbeidelse av Vannverket og etter avsluttet arbeid skal skråningen 
bringes tilbake til sin opprinnelige stand. Grünerløkka SV er bekymret for 
narkotikaomsetningen som foregår i området og vil heller at dette skal bli et 
rekreasjonsområde for byens innbyggere. Området ligger også svært sentralt med tanke på 
Vulkan- tomta og Brenneriveien og en park i tilknytning til disse områdene vil kunne være 
positivt og bidra til et variert bymiljø. Grünerløkka SV vil at Oslo kommune benytter 
anledning til å anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen 
tilbake slik den var før. 
 
Muligheter for parken 
Vannverket har i sitt arbeid satt spunt1 langs området for å støtte opp jordmassene mens de 
arbeider. Dette gjør at det oppstår en terrassering. Det er mulig å bygge videre på VAVs 
terrasser, for eksempel kan anleggsmasser fylles i gabioner2. Ved å terrassere hele området 
kan det gjøres tilgjengelig for byens innbyggere på en mye bedre måte enn om det bare er en 
skråning. 
 
Ved å terrassere kan vi få et flerbruksområde som involverer publikum ved å skape 
møteplasser og sosial utveksling. Områdene langs Akerselva på nedre Grünerløkka har lenge 
vært et belastet område med blant annet omsetning av narkotika. Å åpne opp områdene slik at 
de blir tatt i bruk av folk, kan gjøre at denne negative utviklingen i området snus.  
 
I dette området har vi mange muligheter til å skape en park med variert aktivitet og bruk av 
mange grupper. Mulige ideer er sitteplasser tilrettelagt for barnevogner og rullestoler, bålplass 
ved elva, flere små uhøytidelige sitteplasser der det er mulig å sitte og arbeide ute, bærbusker 
og frukttrær i skråninger, fuglekasser og beskyttede rugeplasser for ærfugler og ender. 
Mulighetene er mange og byen må gripe sjansen nå når vi har den. 
 
 
 
 
 
 

                                                        

1 Spunting: vil si å slå ned vegger i massene under gravearbeider hvor det graves loddrett ned i løs masse. 
2 Gabioner: steinfylte nettingkister som kan stables inntil- og oppå hverandre brukes til å bygge støttemurer. 
 



 
Forslag til vedtak: 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (OMK) i Grünerløkka bydel vil at Oslo Kommune 
utreder mulighetene for å anlegge en park med oppbygde terrasser i området langs østre bredd 
av Akerselva ved DogA og Kulturkirken Jakob. Parken bør anlegges i forbindelse med at 
området skal opparbeides etter at Vann og Avløpsetaten er ferdige med sine arbeider i 
området. 
 
OMK er bekymret for narkotikaomsetningen som foregår i området og vi vil heller at dette 
skal bli et rekreasjonsområde for byens innbyggere. Området ligger også svært sentralt med 
tanke på Vulkan- tomta og Brenneriveien og en park i tilknytning til disse områdene vil kunne 
være positivt og bidra til et variert bymiljø. OMK vil at Oslo kommune benytter anledning til 
å anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen tilbake slik 
den var før. 
 
Vedtaket oversendes Bymiljøetaten og Byutviklingskomiteen i Bystyret. 

 


