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Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

GJENNOMFØRING AV KUNNSKAPSPROSJEKT «BYROM 
OG BOMILJØ PÅ TØYEN OG GRØNLAND».  
 

Tøyen har fått flere oppgraderte byrom som Sørli Lekeplass, Tøyen Torg og Snippenparken.  

Områdeløftet har blitt utvidet til å også gjelde Grønland, og byromsutvikling er en del av strategien 

for å bedre bomiljøene i området. Byrådet for Byutvikling og Områdeløft Tøyen og Grønland ønsker 

derfor mer kunnskap om hvordan man har lykkes med å skape gode byrom og lekeplasser.  De 

ønsker også å bruke erfaringene fra områdeløft i utviklingen av andre byrom og bomiljøer.  Totalt 10 

byrom, parker og lekeplasser er inkludert i dette kunnskapsprosjektet i tillegg til at barn og unges 

bomiljøer i området blir belyst.  Totalt har områdeløftet, ifølge programplanen, som mål å skape  

«tryggere, lysere og mer vedlikeholdte arealer som bidrar til gode møteplasser 

og at området blir et bedre sted å vokse opp».   

Observasjoner  

Vi gjennomførte ca. 10 timer strukturerte observasjoner for hvert av de 10 byrommene, til sammen 

over 100 timer med observasjoner.  6 timer ble brukt til tellinger og registreringer av brukere og 

aktiviteter.  Den resterende tiden ble brukt til å samle inn og registrere informasjon om 

landskapsforhold, kjennetegn, fasiliteter og informasjon om omliggende miljø.  

Noen av byrommene vi har observert på Tøyen og Grønland har planlagte tiltak knyttet til seg som er 

ment å gjøre plassene mer attraktive.  Både Olafiagangen, Rudolf Nilsens Plass og Klosterenga skal 

oppgraderes, og etter-observasjon kan gjøres på et senere tidspunkt og belyse om man oppnår de 

effekter man ønsker seg, enten det gjelder mer bruk av plassen, nye brukergrupper, høyere kvalitet, 

møteroms-effekt eller annet.  I Vaterlandsparken er det ikke besluttet strukturelle endringer, men 

sesongaktivisering. «Sommer på Vaterland» er omfattet som en tilleggsobservasjon.  

Samtaler med barn og unge 

Det har tidligere vært gjennomført stedsanalyser (NIBR) og flere medvirkningsprosesser i området.  

En nabolagskartlegging (opplevd bomiljø/bokvalitet) ble derfor ikke gjennomført i dette prosjektet. 

Men siden barn og unge har spesielt fokus i dette kunnskapsprosjektet så har vi involvert dem 

gjennom et samarbeid med JOY fritidsklubb og noen av sameiene i området.  Det er gjennomført 

dybdesamtaler og workshops der det også ble brukt inspirasjonsmateriell i form av skissetegninger, 

fotos, smileys og idékort som fikk frem innsikt om bomiljøet generelt og byrommene spesielt.  Alle de 

10 byrommene i prosjektet har blitt diskutert, men det er brukt mest tid på de byrommene som er 

tenkt oppgradert.  



 

 
 

Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Rudolf Nilsens Plass (RNP) byromskartlegging 
 

Rudolf Nilsens Plass er først og fremst et parkområde 

med en liten lekeplass, plener, benker og plantekasser 

som grenser til Vahls Gate og Vahl Skole.  Ved RNP er det 

tett med boliger i nabolaget og kort vei til T-bane, Tøyen 

Torg og Grønland Torg.  Parkområdet er ment for 

rekreasjon og den brukes som gjennomgangstrasé 

mellom Vahls Gate og Tøyen.  Plassen har også en 

fotballbane og ballbinge som brukes både av Vahl Skole, 

fritidsklubben som holder til i skolelokalene og Tøyen 

Sportsklubb.  Fotballbanen blir anlagt som skøytebane 

om vinteren og Frigo har utleie av utstyr i klubbhuset 

som ligger i parken.  

Rudolf Nilsens Plass skal vesentlig oppgraderes og det er 

utarbeidet en prosjektplan der også barna på skolen og 

naboene har blitt konsultert.  Mange av barna vi snakket 

med har blitt forespeilet at det skal skje noe på plassen 

og venter utålmodig på dette.  

Totalt sett scorer Rudolf Nilsens Plass litt over snitt for de 10 byrommene vi har sett på i området. 

Plassen har både et parkområde for rekreasjon og store ballplasser for fysisk aktivitet.  Den er 

tilgjengelig for både skolebarn og naboer og mange passerer plassen. Parken er en grønn lunge, men 

litt utydelig programmert og kunne vært bedre vedlikeholdt. Fotballbanen er tatt godt vare på.   

Parken er ikke blant de mest bruke på Tøyen og Grønland.  159 personer brukte parken i de 6 timene 

vi telte. Sørli Lekeplass har 4 ganger så mange brukere selv om RNP er betydelig større. Begge 

plassene ligger inntil barneskole, men selve skolegårdene er ikke inkludert i noen av tellingene. Det 

er mange barneskolebarn som bruker RNP.  Det er mange flere gutter enn jenter og de oppholder 

seg alle på fotballbanen eller rundt ballplassen. Ingen av skolebarna bruker selve parkområdet.  Den 

lille lekeplassen er utdatert og knapt nok egnet for de aller minste barna og det finnes lite å gjøre for 

de som ikke spiller fotball.   

Rudolf Nilsens Plass vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  

 

Rudolf Nilsens Plass 10 byrom
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Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kvalitetsindikatorer for Rudolf Nilsens Plass
Totalt sett scorer Rudolf Nilsens Plass så vidt over gjennomsnittet for byrommene på Tøyen og 

Grønland på kvalitet.  Fotballbane, ballbane og ellers god plass til å være aktiv gjør at den utfordrer 

motorikk, selv om den utdaterte lille lekeplassen trekker ned.  Det kan også brukes på vinteren med 

skøytebane og Frigo sørger for gratis utlån av utstyr.  RNP brukes som møteplass for de som spiller 

fotball og for en del foreldre. Men plassen har også en del som kunne blitt forbedret.  Aktivitetene 

har ensidig fokus på ballspill, og særlig jentene vi snakket med ønsket seg andre aktiviteter på 

plassen.  Selv om det er mye gress og trær på plassen så har man ikke lagt opp til naturelementer 

som innbyr til lek og aktivitet.  RNP har potensiale til å bli enda bedre tilrettelagt for barn og unge, i 

tillegg har den gode parkvaliteter som kan gjøre den til en møteplass for familier i nabolaget.     

Stedstilpasset 
Grønn park omgitt av en del flotte historiske 
bygninger, men ellers uten spesielt særpreg.   
 
Tilgjengelig 
Sentralt med adkomst fra flere kanter og rett 
ved siden av barneskole.  
 
Naturelementer 
Grønn park, trær og dyrkekasser, men ingen 
steiner å klatre på, stokker eller terreng. 
 
Flerbruk 
Skøyter på vinteren og ballspill elllers. 
Fotballbanen kan også brukes på kvelden og  
Parken innbyr til rekreasjon og piknik. 
 
Møteplass 
Møteplass for de som spiller fotball og noen 
foreldre møtes også. Men fungerer ikke som 
samlingssted for naboer på tvers av alder og 
kjønn. 

 
For store og små 
Lekeplass for barn. Mest for de som spiller 
fotball og mange jenter, unge og unge voksne 
uteblir. Noe bruk til lyssky aktiviteter. 
 
Utfordrer motorikk 
Fotball, ballbinge, skøytebane og god plass på 
plen og ved ballbinge. Lekeplass er utdatert. 
 
Vedlikeholdt 
Ikke særlig søppel eller hærverk, men litt slitt 
og utdatert. Fotballbane bra vedlikeholdt. 
 
Kan utvikles 
Kan legge til funksjoner aktiviteter utover 
fotball. Trenger mer tilbud til jentene. 
 
Universelt utformet 
Lett tilgjengelig, men ingen spesielle tilbud

Stedstilpasset

Tilgjengelighet

Naturelementer

Flerbruk

Møteplass

For store og små

Utfordrer motorikk

Vedlikeholdt

Kan utvikles

Universelt utformet

Rudolf Nilsens Plass 10 byrom



 

 
 

Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Landskapsutforming på Rudolf Nilsens Plass 

Plassen har gode grøntområder og mange store trær i parken.  Trær og vegetasjon i store deler av 
parken gir inntrykk av en «moden» og frodig park og sørger for skygge, men det finnes også åpnere 
og mer solfylte områder og plantekasser.  Området med ballbaner er solfylt og åpne uten vegetasjon.   
 
Parken har en del trafikkstøy i de delene som grenser mot trafikkerte Vahls Gate, men vegetasjon 
demper noe så det oppleves ikke plagsomt.  Ellers grenser parken mot den roligere Heimdalsgata og 
mot flotte, historiske bygninger. Parken oppleves som hyggelig, men noe nedslitt.  På tross av 
tydelige ganglinjer, piknikområde, lekeplass og «møteplass» ved skulptur så virker parken noe 
uprogrammert med ulike soner som har lite kontakt med hverandre.    
 
Vegetasjon 
Variert vegetasjon. Store trær, busker som 
romdeler og mye gress.  Parsellkasser med 
spiselige vekster. 
 
Dekke 
Asfalterte gangstier, gressplen, noe brosten 
som definerer gangveier og benker. Sand i 
lekepark, kunstgress på fotballbaner. 
 
Lys, sol og sikt 
Stor park med gode solforhold på fotballbane 
og en del skygge i parkområde. Mange soner 
på plassen gjør den noe uoversiktlig, men også 
åpne områder. 
 
Innsyn 
Bygårder, skole og veier rundt plassen.  Synlig 
fra veiene, men noen bortgjemte soner.  

Adkomst 
Mange gangveier gjennom plassen, adkomst 
fra alle kanter, direkte overgang til Vahl Skole. 
 
Kveldsbelysning 
Lyskastere ved fotballbaner samt 
aktivitetshus, jevnt med lykter langs 
hovedgangveier. Ikke lys ved lekeplass og 
ballbinge. 
 
Fasader rundt plassen 
Historiske bygninger og blanding av bygårder 
rundt. Variert bebyggelse og noe avstand til 
bygg. Få bygårder er vendt mot plassen. 
 
Støy og trafikk  
Vahls Gate er mye trafikkert og sørger for litt 
støy, men ikke plagsomt mye. Noe dempet av 
vegetasjon.

 

V
eg

e
ta

sj
o

n

D
ek

ke

Ly
s,

 s
o

l o
g 

si
kt

In
n

sy
n

A
d

ko
m

st

K
ve

ld
sb

el
ys

n
in

g

Fa
sa

d
er

 r
u

n
d

t 
p

la
ss

e
n

.

St
ø

y 
o

g 
tr

af
ik

k
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Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Fasiliteter på Rudolf Nilsens Plass
RNP ligger sentralt ved Vahls Gate og Heimdalsgata, men gatene rundt plassen har ingen servering 

eller butikker.  Vahl Skole og fritidsklubben grenser inntil parken og Frigo har utlån av utstyr på 

plassen.  Parkområdet gir gode muligheter til rekreasjon med mange benker spredt rundt på plassen 

og bord og benker i piknikområdet under de store trærne ved Frigo i tillegg til plenområdet mot 

Vahls gate.  

Plassen er aktuell for ballspill og fysisk aktivitet ved at den har en fin fotballbane og ballbane. Det er 

en liten lekeplass i hjørnet av parken mot Heimdalsgata med noen få lekeapparater for de minste 

barna. Lekeplassen i parken fremstår som noe utdatert, men det er kort vei til den oppgraderte 

lekeplassen inne i selve skolegården. Skulpturen på plassen er det eneste kulturelle innslag. 

 
Lekeapparater 
Lekeplass med 2 små sklier, huske, vippe og 
sandkasse. Fremstår som noe utdatert og kun 
for de minste. Ny lekeplass inne i skolegården 
like ved. 
 
Ballplass  
Fotballbane og ballbinge for 
fotball/handball/basket. Skøyteis på vinteren. 
 
Treningsapparater  
Ingen treningsapparater utover ballbaner, 
men plass på gresset til å trene. 
 
Sitteplasser 
Mange benker, piknikområde med benker og 
bord under de store trærne. Sitteinstallasjon 
ved fotballbanene. 

 
Skulpturer, kulturelle innslag 
Skulptur på plassen og noe malte flater i 
dekke. 
 
Servering 
Ingen servering. 
 
Servicetilbud 
Frigo har opp hver dag, låner ut utstyr gratis. 
Skole og fritidsklubb bruker ballområdet. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Kort vei til Tøyen T-bane, Grønland og 

bussholdeplass.  
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Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Brukere av Rudolf Nilsens Plass
Parken er ikke blant de mest brukte på Tøyen og Grønland.  159 personer brukte parken i de 6 

timene vi telte.  Sørli Lekeplass har 4 ganger så mange brukere selv om RNP er betydelig større. 

Begge plassene ligger inntil barneskole, men selve skolegårdene er ikke inkludert i noen av 

tellingene. Vi telte i gjennomsnitt 81 personer som passerte på gangveiene gjennom parken, men i 

tidsrommet ca. 16-17 var det tydelig flere som passerte da parken brukes som snarvei for de som 

jobber i sentrum og bor på Tøyen.  

44% av de som bruker plassen er barn i barneskolealder og det er 3 ganger så mange gutter som 

jenter.   I samtaler med barna forteller da også jentene at de synes det for lite å gjøre for dem på 

plassen.  De er ikke like interessert i fotball som guttene er og skulle ønske seg andre aktiviteter.  

17% av brukerne er barn under 6 år mens 15% er foreldre.  Disse oppholder seg enten på den lille 

lekeplassen i parken eller på plassen ved ballbingen.  De som er på lekeplassen har vesentlig kortere 

opphold enn de som er på ballbanen.  Det er den del mødre som har tatt med yngre søsken for å se 

på guttene som spiller fotball og prate med andre foreldre.   

Plassen blir nesten ikke brukt av tenåringer eller unge voksne i 20-årene, men det er en del voksne 

som bruker benkene, lufter hunden eller møtes for en prat ved statuen.  Men totalopplevelsen var at 

det føltes relativt stille i parken, selv på dager med fint vær.  
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Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Aktiviteter på Rudolf Nilsens Plass
 

Alle barna oppholder seg på fotballbanen eller i området rundt ballplassen. Ingen av skolebarna 

bruker selve parkområdet.  Flere av jentene vi snakket med klaget over at det var altfor lite som 

passet for dem på plassen fordi de ikke var så glad i fotball.  Og observasjonene bekrefter at det er 

nesten bare gutter som oppholder seg på selve fotballbanene.  I ballbingen og på plassen rundt er 

det jevner fordelt mellom kjønn.  

 

Spiller fotball 

Fotballbanen er i bruk hele tiden, noen ganger 

er det noen få som spiller fotball og andre 

ganer er de ganske mange. Fotballbanen er 

klart det området av parken som blir mest 

brukt.   

Klatrer, leker, løper, sparkesykler 

Det er også god plass ved ballbingen der både 

skolebarn og mindre barn leker, løper, 

sparkesykler. De minste barna klatrer og sklir 

på den lille lekeplassen i parken.    

Sitter på benk 

Den delen av parken som brukes mest til 

rekreasjon er benkene ved statuen. Der 

samler det seg 2-3 personer om gangen.  

Ser på barna, snakker sammen. 

Foreldre oppholder seg enten ved lekeplassen 

eller ved sitteinstallasjonen på siden av 

fotballbanen. 

Lufter hunder.  

Parkområdet mot Vahls gate brukes en del til 

lufting av hunder. 

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Mulige tiltak på Rudolf Nilsens Plass
RNP er en viktig plass sor mange av barna vi snakket med er opptatt av, nettopp fordi den ligger helt 

inntil Vahl Skole og det er mange barn og familier som bor tett i området rundt. Plassen er grønn, 

med gode piknikområder og ballbaner som blir brukt og likt av mange barn.  Parken har et godt 

potensial til bli mer attraktiv, få flere funksjoner, en mer interessant lekeplass og bli en møteplass 

som blir brukt av flere.  En bør spesielt rette seg mer inn mot fasiliteter for de som ikke spiller fotball.    

Parken er såpass stor at man kan tenke seg flerbruk med både gode områder til rekreasjon og 

attraktive installasjoner som utfordrer motorikk for mange aldersgrupper. Piknikplassen under 

trærne og Frigo er gode fasiliteter.    

Det har vært gjennomført egne medvirkningsprosesser for RNP, og barna vi snakket med var tydelig 
utålmodig. De håper på en lekeplass for større barn med klatreinstallasjoner, hinderbaner, kanskje en 
skogslekeplass. Men fremfor alt så bør det være rent og pent i parken uten urinering og dop.   

 

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Planen som foreligger for Rudolf Nilsens Plass svarer på mye av det som er påpekt i denne 

kartleggingen.  Følgende kvaliteter bør være mulig å forbedre.    

• Mer stedstilpasset med et tydeligere særpreg og programmering som gir mer til de mange 

barna som bruker plassen i og etter skoletid. Spesielt bør man svare på jentenes behov.  

• Utfordre motorikk i større grad ved at leker og aktiviteter også er egnet for større barn/unge. 

Parken kan også gi treningsmuligheter for voksne.  

• Generell oppgradering og bedre vedlikehold vil gjøre RNP attraktiv for flere brukergrupper. 

• Det er viktig å beholde naturelementene i parken, og det er ikke ønskelig å gjøre utstrakt 

bruk av kunstig dekke i parkområdene. Barna ønsker seg en naturlekeplass, og selv om dette 

krever vedlikehold så er det flere eksempler på at dette er mulig, for eksempel i 

skogsskolegården på Amager i København der skolegård og park for beboerne kombineres.  



 

 
 

Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Avslutning 
 

Denne delrapporten er 1 av 10 delrapporter som er utarbeidet i prosjektet «Byrom og bomiljø på 

Tøyen og Grønland».  Disse er tillegg til hovedrapporten, men både hovedrapport og delrapporter 

kan leses uavhengig av hverandre.   

Det er også utviklet en elektronisk kartløsning som gi en oversikt over byrom, parker og lekeplasser 

som er kartlagt. Denne inkluderer kvalitetsindikatorer og gir en oversikt over hvor mange og hvem 

som bruker hvert av byrommene.   

 

Prosjektressurser: 

• Reidun Vik, Barnas Boligbyggere (prosjektleder). 

• Mia Thun, Barnas Boligbyggere/masterstudent AHO. 

• Kristina Hjohlman Reed, landskapsarkitekt NMBU/COWI. 

• Katja Bratseth, Stedsantropolog.  

• Leo Rygnestad, bydel Gamle Oslo/områdeløft Grønland og Tøyen.  

 

 

Takk 

Takk til Marit Bredesen og ungdommene i JOY, Kåre Ivar Gauksrud og barn/unge i sameiene på 

Grønland, Kjersti Grut og Leo Rygnestad i Bydel Gamle Oslo/Områdeløft Grønland og Tøyen, Hanna 

Welde Tranås og Inger Marie Zongo i byrådsavdeling for byutvikling.  

Og takk til alle andre som har bidratt i prosjektet.     

 
 
 

Kontaktinfo:  

Reidun Vik   Leo Rygnestad      Hanna Welde Tranås 
Barnas Boligbyggere  Bydel Gamle Oslo   Byrådsavdeling for Byutvikling 

reidun@barnasboligbyggere.no  leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no  hanna.tranas@byr.oslo.kommune.no 

90 18 78 24    476 11 991    957 61 002 
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