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SAK 36/13 ANMODNING OM UTTALELSE BRUGATA 19 – UTEAREAL MOT 
AKERSELVA 
Saksnr. 201301565 
 
Sammendrag: 
Ansvarlig søker er SJ Arkitekter AS.  
 
Tiltakshaver ønsker å kunne benytte arealet mellom Brugata 19 og Akerselva som uteareal for 
kantina i Brugata 19. Søker opplyser at arealet mellom Brugata 19 og Akerselva er blitt mindre og 
har fått en større helning mot elva, etter arbeidet med Midgardsormen. Tiltakshaver ønsker å 
oppgradere området så det blir flatt og belagt med brostein, betongstein eller liknende.  
 
Deler av arealet tilhører Brugata 19 (gnr./bnr. 208/82) og deler tilhører gategrunnen i Brugata 
(gnr./bnr. 999/1) og deler tilhører elva. Bymiljøetaten disponerer det offentlige arealet. Søker 
ønsker Bydel Grünerløkkas syn på tiltaket.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

• Bydel Grünerløkka ønsker at det skal anlegges en gangvei langs Akerselvas vestbredd. 
Bydelen er derfor positiv til at tiltakshaver ser på muligheten av å etablere deler av denne 
gangveien. 

• Dersom oppgraderingen av utearealet kun blir rett utenfor kantina i Brugata 19 ønsker 
bydelen at grunnarbeidene og opparbeidingen har en kvalitet og karakter som enkelt kan 
bli en del av en fremtidig gangvei.  

• Det er en forutsetning at det som settes ut av bord og stoler ikke blir permanent og ikke er 
til hinder for ferdsel langs elva.  

• Bydelen ønsker at stengslene langs elva skal fjernes (eller åpnes) så snart det er mulig.  
• Bydelen ønsker at det skal legges til rette for fortøying av båter langs elva, og er positiv til 

om dette også blir innlemmet i planene. 
• Bydelen ønsker at det så langt det er mulig legges til rette for universell utforming. 
• Utforming for øvrig, hva gjelder størrelse og materialbruk, overlater bydelen til 

Bymiljøetaten 


