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MANGLENDE VEDLIKEHOLD AV REKKVERKET PÅ GRÜNERBRUA 

Grünerbrua er en viktig forbindelse over Akerselva for bilister og syklister/fotgjengere og 
forbinder Nordre gate med Møllerveien. For fotgjengere fungerer brua nærmest som en portal 
til Vulkan-området hvor det er etablert en rekke institusjoner og bedrifter som Dansens Hus 
og Mathallen. Nedre Foss park ble nylig åpnet, og i november vil Nedre Foss gård være ferdig 
utbedret etter brannen, og restaurantene vil bli gjenåpnet. Det planlegges omfattende 
utbygging av studentboliger, i regi av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, i 
Brenneriveien 11 som ligger inntil Grünerbrua på vestsiden. Brua vil dermed få en stadig 
viktigere funksjon på Grünerløkka. 

Dagens bru er fra 1953 og erstattet ei gammel trebru fra 1866 som hadde navnet Akers bru. 
Brua fikk montert et tidstypisk rekkverk av jern som ble malt i en gråfarge. Gjennom disse  
64 årene har rekkverket forfalt: 

• malingen flasser av, og rusten har fått overtaket  
• mot Brenneriveien er det et nettinggjerde som er i dårlig forfatning 
• rekkverket mot Dansens Hus er ikke skikkelig festet 
• øvre del av rekkverket i Møllerveien mangler mot nybygget på Vulkan 

 
Det er viktig at gjerdet på Grünerbrua, mot Brenneriveien og ved Dansens Hus er montert 
skikkelig slik at gjerdet gir god beskyttelse mot at barn faller ut i elva. 
 
Vi vedlegger noen fotografier av situasjonen langs brua: 

Bilde 1. Maling flasser av, og rusten overtar 
Bilde 2. Nettinggjerde mot Brenneriveien 
Bilde 3. Rekkverket mot Dansens Hus 
Bilde 4. Manglende rekkverk i Møllerveien mot Vulkan-området 

_____________________________________________________________ 

 



 
Brua i dette området er historisk viktig. Dette er den første brua over Akerselva som er omtalt 
i skriftlige fremstillinger, i kong Sverres saga. Under borgerkrigstiden fra 1130 og frem til 
1240 var det mange trefninger i dette området. Kong Sverre og birkebeinerne bekjempet 
baglerne i slaget ved Aggers bru i 1199. Bruene her har hatt mange navn som Frysju bru, 
Aggers bru, Møllerbrua, Fossbrua, Glads bru, Nedre Foss bru, og i senere tid Grünerbrua. 

Miljøforeningen Akerselvas Venner er en ideell organisasjon som blant annet arbeider for:  

• å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og 
fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva.  

• å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende 
parkbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på tvers av elva.  

• at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at 
viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs 
elva sikres.  

• å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker. 

 
Miljøforeningen Akerselvas Venner ber derfor om at Bymiljøetaten iverksetter tiltak for å 
utbedre rekkverket på Grünerbrua ved å: 

• fjerne rust, påføre ny maling og utbedre deler som er skadet 
• erstatte nettinggjerdet mot Brenneriveien med rekkverk av samme type 
• sørge for at alle deler av gjerdet er skikkelig montert 
• montere nytt gjerde i Møllerveien mot Vulkan-området 

 
Vi imøteser Bymiljøetatens tilbakemelding på vår henvendelse. 

 
Vennlig hilsen 
Miljøforeningen Akerselvas Venner 

Are Eriksen (sign.) 
leder 
 
 
 


