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1. Sammendrag 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo skal utrede hvordan kommunen skal ta et 
helhetlig grep om Olafiagangen. Prosjektet er en del av områdeløftene Tøyen og Grønland 
konseptvalgutredningen skal identifisere hvordan vi skal bygge om Olafiagangen og hvordan vi skal 
forvalte området i årene framover.   
 
Målet med prosjektet er at Olafiagangen skal oppleves som en trygg og god møteplass for ulike 
brukergrupper hele døgnet, hele året.  Prosjektet skal bidra til at Grønland oppleves som et trygt og 
inkluderende sted, samt at det skal være bedre å bo og vokse opp i området. For Områdeløftet 
ønsker at medvirkning skal være en del av prosessen og har derfor initiert brukermedvirkningen.  
 
Norconsult har utarbeidet 2 konseptretninger. Den 3. konseptretningen som ble jobbet frem antas å 
egne seg dårligere som overbyggende konsept, men man ønsker å få innspill på elementer som kan 
brukes og er derfor inkludert i medvirkningen.   
 

 
 
Både barn, unge, de nærmeste naboene, brukere av plassen og næringsaktører på Grønland Torg har 
deltatt i medvirkningen.  Det ble gjennomført workshops og samtaler i samarbeide med Vahl Skole, 
Joy Fritidsklubb, sameiene Grønlandstunet og Grønlandshagen og GEAS.  Naboene i sameiene ved 
Olafiagangen fikk også muligheten til å gi sine innspill skriftlig, via et enkelt webskjema. Vi har 
snakket med til sammen 118 personer i denne brukermedvirkningen.  
 
Både konseptene SuperGrønland og Smaken av Grønland ble godt likt av mange. Blant de som valgte 
en favoritt så fikk disse 2 regningene like stor oppslutning. Den kreative retningen som vi i 
medvirkningen kalte for «Skapende Grønland» fremstod som mindre interessant. Barna likte best 
SuperGrønland mens folk som vi intervjuet på plassen likte best Smaken av Grønland.   
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 De aller fleste ser positive og negative elementer ved begge retningene, og veldig mange foreslår en 

kombinasjon av begge to. Gjerne også med innslag av kunst og grønlandsfarger, men da mer som en 

del av utformingen og ikke som en selvstendig attraksjon.  

Smaken av Grønland er nok det konseptet som inkluderer flest, både voksne og barn mener at mat 

er noe som alle er interessert i og som bygger på Grønlands identitet på en fin måte. Selv om det 

finnes flere mathaller i Oslo så kan Grønland representere bredde og etnisitet i større grad og bidra 

til å trekke mye folk til bydelen. Men løsningen bør suppleres med gode tilbud til barn og unge.  En 

mathall/marked alene fremstår som at næringen tar over et offentlig byrom i et område som sårt 

trenger gode uterom med attraktive funksjoner. Det er det ingen som ønsker seg. Konseptet kan 

fungere også på kvelden og vinteren og tilstedeværelse av næring vil bidra til at plassen blir bedre 

tatt vare på enn i dag.  

SuperGrønland blir godt mottatt, og mange mener at en innovativ attraksjon for barn vil trekke mye 

folk til plassen. Men konseptet passer best for barn og kan virke litt ekskluderende på andre grupper. 

Til og med ungdom (ca. 11+) tror at dette passer de yngre barna best.  Så det blir viktig å inkludere 

attraksjoner og tilbud som passer for mange. Konseptet tar ikke innover seg at plassen må være 

attraktiv for voksne også og det mangler servering, rekreasjonsområder og ting å gjøre for voksne. 

Man ser ikke helt for seg at en aktivitetsplass kan fungere hele døgnet/hele året og at noen tar 

driftsansvar og er tilstede hele tiden.  Å satse på kun frivillige på plassen er sårbart så konseptet bør 

suppleres med noe næring.  

Beboernes innspill og forslag handler om en plass som inneholder både næring i form av servering, 

gode råvarer og mat, og altså gjerne en mathall som sikrer helårsdrift om den ikke tar over hele 

plassen.  I tillegg har man behov for kreativ lekeplass for barn og basket/ballspill for unge og voksne. 

Området mot elva bør åpnes og brukes til rekreasjon, sitteplasser og mer grønt.  Det er også et stort 

behov for innendørs møteplasser i området. Dette kan være i form av et bibliotek, en kombinert 

fritidsklubb og nabolagshus. Interessentene vi snakket er innforstått med at Olafiagangen ikke kan 

dekke alle ønsker, men de ser muligheten til å utvikle et inkluderende byrom for både beboere og 

besøkende, barn unge og voksne.  
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2. Bakgrunn 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo skal utrede hvordan kommunen skal ta et 
helhetlig grep om Olafiagangen. Prosjektet er en del av områdeløftene Tøyen og Grønland 
konseptvalgutredningen skal identifisere hvordan vi skal bygge om Olafiagangen og hvordan vi skal 
forvalte området i årene framover. 
 
Olafiagangen har en del kjente utfordringer, knyttet blant annet til utenforskap, omsetning av illegale 
rusmidler, ulovlige/uregulerte trafikk- og servicefunksjoner, utrygghet og manglende vedlikehold.  
Målet med prosjektet er at Olafiagangen skal oppleves som en trygg og god møteplass for ulike 
brukergrupper hele døgnet, hele året.  Prosjektet skal bidra til at Grønland oppleves som et trygt og 
inkluderende sted, samt at det skal være bedre å bo og vokse opp i området.  
 
Det har i forkant av KVU for Olafiagangen vært gjennomført flere medvirkningsprosesser og det er nå 
utarbeidet 2 konseptretninger for utvikling av plassen. Man ønsker at beboere og andre 
interessenter skal inkluderes i prosessen og gjennomfører derfor konseptmedvirkning i flere av 
gruppene.  
 

Om nabolaget.  
Relevant kunnskapsgrunnlag for konseptvalg for Olafiagangen er Stedsanalysen fra Grønland (NIBR), 

interessentverksted for Olafiagangen (Bymiljøetaten), «Barne- og ungdomsstemmer til 

behovsbeskrivelse for Olafiagangen» (Barnas Boligbyggere) og byromskartleggingen «Bomiljøer på 

Tøyen og Grønland» (ferdigstilles juni 2019).   

Ungdommer på Grønland opplever at de mangler fasiliteter, møteplasser og muligheter for 

organisert eller uorganisert idrett i nabolaget. Og byrommene oppleves ikke som attraktive og 

trygge.  De ungdommene som bruker tilbudet på Tøyen er mer fornøyd med tilbud og fasiliteter enn 

de som, av ulike grunner, ikke drar til Tøyen på K1 eller andre tilbud.  Utvikling av Olafiagangen vil 

først og fremst bidra til mer attraktive gater og byrom og en opplevelse av et tryggere nabolag. Men 

det er også en mulighet til å skape en møteplass og gi tilbud om lek, idrett eller andre fasiliteter som 

er etterspurt.   

Opplevd bomiljø blant ungdommer på Grønland (Barne- og ungdomsstemmer..) 

 

 



5 
 

 

Behovskart for ungdommer på Grønland (Barne- og ungdomsstemmer..):  

 

 

Kvalitetsvurdering av Olafiagangen (Bomiljøer på Tøyen og Grønland) 

Basert på mange timers observasjoner og samtaler med barn i nabolaget på så kan vi konkludere 

med at Olafiagangen ikke har mange kvaliteter. Det er et sentralt og tilgjengelig byrom og har et stort 

og udefinert areal som gir mye rom for utvikling. Men plassen oppleves grå og mørk og mangler 

særpreg, naturelementer og er generelt dårlig vedlikeholdt og preget av dårlig lukt og søppel. 

Olafiagangen domineres av menn og brukes mye til kjøp og salg av rusmidler. Hverken barn, kvinner 

eller eldre liker å oppholde seg på plassen.  Det er i dag ingen fasiliteter og attraksjoner som gjør at 

man ønsker å oppholde seg på plassen, med uttak av nærhet til Akerselva.  
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3. Interessentoversikt 
 
Olafiagangen er et sentralt og viktig byrom for sentrum og for Grønland, og det er mange ulike 
interessenter som påvirkes av hvordan plassen er i dag og i hvilken retning den skal utvikles. I 
medvirkningsprosessen har vi prioritert nærhets-prinsippet, det vil si at de som er mest berørt er de 
som brukes mest ressurser på å høre.  
 

1: Beboere og brukere av plassen 
Naboene som bor tett på Olafiagangen er de som berøres mest. Vi har derfor samarbeidet med 
sameiene for Grønlandshagen og Grønlandstunet, som er de som er aller tettest på plassen. Sammen 
har vi invitert beboere til å medvirke til konseptutviklingen.  Vi har hentet inn stemmer fra både   
barnefamilier, unge, voksne og eldre som bor i sameiene.   
 
For å få en litt bredere representasjon av barn, også de som ikke bor i Smalgangen, har vi 
samarbeidet med Vahl Skole og JOY fritidsklubb og gjennomført mini-workshops med elevråd og 
barn i klubben.   
 
Brukere av plassen har medvirket ved at vi har gjennomført korte intervjuer på plassen.  Vi har fått 
en del innspill fra de som «henger» på plassen og som i stor grad er unge menn i rusmiljøet.  Vi har 
også fått snakket med en del som kjenner godt til plassen ved at de passerer den ofte og/eller bor i 
området.    
 

2: Ideelle aktører og barnehager.  
Flere ideelle aktører har enten tilhold på plassen eller er tidvis brukere av plassen. Deres virksomhet 

kan derfor være direkte berørt av konseptvalgutredningen, og det viktig å ha tidlig dialog rundt 

mulige løsninger.   

Riverside holder til i et dedikert bygg direkte på plassen, men har ellers lite interaksjon med 

uteområdene. Fritidsklubben JOY holder i dag til på Vahl Skole, men har i sesongen stått for utleie av 

båter på plassen og er interessert i å engasjere seg i fremtidige aktiviteter. Både Akerselva 

Trebåtforening har båter liggende ved brygga og Oslo Padleforening arrangere padleturer. Det er 

også flere aktører som, i samarbeide med områdeløftet, arrangerer utekino, konserter eller fester i 

Olafiagangen og som vil bli berørt av utformingen på plassen for å gjennomføre arrangementer i 

fremtiden.    

Det er flere barnehager i området som har relativt begrenset med uterom og gjerne bruker egnede 

plasser i nærområdet til lek og aktivitet.  De nærmeste barnehagene finner vi i Grønlandstunet, 

Grønlandshagen og Breigata.   

Områdeløftet for Grønland og Tøyen har selv nær dialog med organisasjoner og barnehager og vil ta 

ansvar for å inkludere dem.   

3: Næringsaktører. 
Grønland har et aktivt og bredt næringsliv særlig konsentrert rundt handel.  Grønland er kjent for 
mangfold og etnisk variasjon og har, med sine mange butikker og spisesteder, blitt en destinasjon for 
mange som bor i andre bydeler og også for en del turister.  Olafiagangen er en viktig 
gjennomgangssone mellom Oslo Sentrum og Grønland.  Plassen er, sammen med Vaterlandsparken, 
«porten til Grønland».  Slik plassen fremstår i dag er den ikke representativ for hva resten av 
Grønland står for.  En hensiktsmessig utvikling av Olafiagangen ville bidra til å gjøre Grønland til en 
mer attraktiv destinasjon og øke kundegrunnlaget for næringsaktørene i området.     
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Flere viktige næringsaktører har blitt samlet i et felles arbeidsmøte der de får innsikt i KVU, men også 
gi viktige innspill på hvilke muligheter og begrensninger de ser for utvikling i Olafiagangen.  
  

4. Offentlige etater. 
Offentlige etater som er sterkt berørt, som for eksempel politi, uteseksjonen, Ruter og Posten er 
representert i arbeidsgrupper og politisk behandling av KVU og er dermed allerede involvert i 
prosessen via bydel, bymiljøetat og områdeløftet.  
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4. Metodikk 
Hensikten med medvirkningen er å få innspill og refleksjoner fra interessenter på de ulike 

idéretningene for Olafiagangen og i hvilken grad de ville bidra til å oppnå målsetningene for 

Olafiagangen.  Inspirasjonsmateriell ble introdusert og informantene fikk komme med synspunkter, 

refleksjoner og egne forslag.  På bakgrunn av medvirkning og tidligere gjennomførte studier vil det bli 

gjort en samlet vurdering basert på Barnas Boligbyggeres 10 kvalitetsindikatorer for bra byrom.   

• Vil Olafiagangen oppleves som tryggere? 

• Vil plassen være inkluderende og attraktiv for mange ulike brukergrupper?  

• Vil forslagene legge opp til at man kan bruke plassen hele døgnet og hele året?  

• Vil plassen bidra til å dekke noen av behovene som barn og unge har? 

Den andre hensikten med medvirkningsprosessen er å identifisere ressurser og ildsjeler som ønsker å 

bidra i utviklingsprosessen og/eller i drift av plassen.  Til dette formålet har vi notert navn og 

kontaktinfo til de som ønsker å involvere seg nærmere.  

Føringene for medvirkningsprosessen er å prioritere de som blir mest berørt av endringer på plassen. 

Ut fra dette har følgende grupper blitt kontaktet og involvert:  

1. Samtaler med naboer: Her har vi samarbeidet tett med sameiene Grønlandshagen og 

Grønlandstunet som er de som har beboere med direkte kontakt med Olafiagangen og 

Smalgangen. Også andre sameier som f.eks. Breigata kunne blitt inkludert, men ut fra 

nærhetsprinsippet så ble disse to sameiene kontaktet.  Naboene ble invitert til samtaler i de 

2 bakgårdene i Grønlandshagen og Grønlandstunet via plakater, boligpermen og 

facebooksider.  Det ble lagt frem inspirasjonsmateriell og åpnet for at beboerne både kunne 

notere innspill på boards og samtale med oss.  Noen av beboerne samtalte med oss i en-til-

en samtaler mens andre samtalte i smågrupper.  Til sammen kom ca. 40 personer.  

 

2. Spørreskjema på nett: Av erfaring vet vi at ikke alle ønsker/har anledning til å treffe oss.   

Sameiene la derfor ut link til et kort webbasert spørreskjema der de som ønsket det kunne gi 

innspill. For å inkludere flest mulig var skjemaet enkelt utformet med inspirasjonsskisser og 

en blanding av skalabruk og åpne kommentarer.  De som ikke liker å skrive kan dermed velge 

å kun krysse av på lukkede spørsmål og de som liker å gi utfyllende kommentarer får 

mulighet til det. 52 personer svarte på webundersøkelsen. 

 

3. Mini-workshops med barn: En del barn deltok på samlingen i bakgårdene til sameiene og i 

tillegg hadde vi mini-workshops med barn/unge på Vahl Skole og JOY fritidsklubb. På 

fritidsklubben fikk vi snakket med barn som bor i området rundt Olafiagangen mens på Vahl 

Skole ble elevrådet brukt som ressurs. Til sammen snakket vi med 19 barn/unge.  

 

4. Intervjuer med brukere av plassen. Det ble gjennomført noen korte intervjuer på plassen. 

Her snakket vi med noen av dem som bruker plassen (ungdommer i alderen 17-25) og en del 

av de som passerer ofte (voksne).     

 

5. Arbeidsmøte med næringsaktører.  I samarbeide med Erlend Spilling i GEAS ble aktuelle 

næringsaktører i nabolaget invitert til arbeidsmøte.  Her ble konseptidéene diskutert og 

forutsetninger og muligheter ble belyst. I tillegg tok vi opp temaer rundt næringsaktørenes 

rolle på plassen og hvordan de kan samarbeide med idéelle, sameier og andre.    
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5. Konsepter 
Norconsult har utviklet 2 konseptretninger. Det foreligger konseptbeskrivelser og tidlige skisser (se 

vedlegg til rapporten), men disse ønskes ikke brukt i medvirkningen da de kan oppleves som ferdige 

forslag som man skal si ja eller nei til.  For å tydeliggjøre at vi er på idéstadiet og frigjøre litt fra 

konseptene har vi derfor blitt enig om å illustrere med stikkordsbeskrivelser og eksempel-

illustrasjoner.  Hver samtale starter også med en innledning om at vi er i oppstartsfasen og at det 

som vises bare er mulige elementer.  

«SuperGrønland er et nytt byrom for lek midt i det sentrale Oslo og bli en attraktiv sentral møteplass 

for aktivitet og nytt fellesskap på Grønland. SuperGrønland tilrettelegger for spontan og 

egenorganisert fysisk aktivitet for de yngste, men kan også romme arrangementer og fell-

esopplevelser for hele befolkningen. Former og utstyr på plassen skal oppfordre til egen 

oppfinnsomhet og kreativitet, og med det nå mange ulike brukergrupper.  Som et alternativ for 

gangveien fra Galleri Oslo kan du ta Supersklia i bruk. De skråstilte klatreveggene er trygge, 

morsomme og lett tilgjengelige, store slengtau og superhusker gir deg vind i håret og sug i magen, 

hinderløypa utfordrer spenst, mot og balanse mens klatretårnet gir selv de mest aktive noen 

utfordringer.  SuperGrønland har noen gode utkikkspunkter hvor du kan betrakte alt som skjer, lese 

en bok eller lade mobiltelefonen din, la samtalene gå og løse verdensproblemer med venninnene 

dine. Ved Akerselva kan du drive med vannlek, fiske ørret, leie kajakk eller kanskje en robåt, eller 

bare nyte sola fra bryggekanten.» 

 
 

 
 
 
«Smaken av Grønland kombinerer stedets kultur for handel, den sterke markedsposisjonen i byen, 

alle erfarne familiebedrifter og en sosialt bærekraftig driftsmodell, blir matmarkedet levedyktig. 

Driftsmodellen involverer ungdom, sosiale entreprenører, startup-bedrifter og lokale aktører som 

Nabolagshager, Herligheten parsellhage, Landsbrukskvartalets brukere m fl. Dyrk lokal mat, selg den 

på markedet!  Vi bygger lette strukturer for handel og bespisning i en moderne hall-løsning (delvis 

åpen), lager transparente løsninger mot vannet og gang- og sykkelaksen, bygger dyrkingskasser og 

minikjøkken for småkokker og tilbyr Oslo selve «Smaken av Grønland» ved Grønlands port.» 
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I tillegg hadde Norconsult opprinnelig et konsept der man bruker kunst, lys og kreative elementer 

både som permanente løsninger og med temporære utstillinger. Dette har senere blitt tatt ut, men 

man ønsker likevel innspill på om dette er interessant eller kan kombineres med de andre 

løsningene.  For å få innspillene på hva som er bra og mindre bra med disse idéene har vi valgt å 

presentere de som en egen retning «Skapende Grønland».  Vi vil i tolkningen av medvirkningen ta 

hensyn til at denne retningen er noe mindre tydelig presentert enn de andre to konseptene.  
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6. Konseptmedvirkning 
 

6.1. Barn og unge 
Mini-workshops med barn er gjennomført på Vahl Skole (elevråd) og hos JOY fritidsklubb der vi fikk 

snakke med barna som bor i området ved Olafiagangen. I tillegg inkluderer vi samtaler med barna 

som møtte på drop-in i bakgårdene i Smalgangen. Til sammen har vi snakket med 19 barn/unge i 

alderen 8-14 år.  

SuperGrønland er generelt best likt av barna som savner steder å møtes, være aktiv og drive med 

idrett. Men en del liker også Smaken av Grønland og tenker at mat er noe som interesserer og 

inkluderer mange, både barn, unge og voksne. De ser for seg at man kan lage og spise mat sammen, 

noe som ikke alltid er så lett i trange leiligheter. Skapende Grønland er det ingen av barna som 

foretrekker, men mange liker tanken om en mer fargerik plass selv om dette ikke står seg som et 

hovedtema.   

De fleste mener at SuperGrønland ikke vil fungere så bra om det bare skal være en leke-

/aktivitetsplass.  Mange synes at det bør kombineres med matmarked og kaféer. Alle liker mat og det 

er viktig at de voksne har steder å sitte eller ting å gjøre mens barna koser seg.   Noen ønsker også å 

kombinere SuperGrønland med kunst og synes at stedet trenger å bli mer fargerikt.  Idrettshall, 

kaféer/matmarked og en fargerik lekeplass er en ønsket kombinasjon.  

Super Grønland – 13 av 19 barn/unge liker SuperGrønland best. 

Aktiviteter for ulike aldre: Barna liker at det er morsomme ting å gjøre på plassen, men er opptatt av 

at det må være et sted som passer for både mindre barn og større barn.  Flere har erfaring med at 

mindre barn «tar over» lekeplasser i helgene og at det da er kleint for de større barna og 

ungdommene å være der.  Fotballbane, basketbane eller ballbinge er noe som mange ønsker seg, det 

går man ikke så fort lei av som klatreapparater.  

Må kunne brukes på vinteren: Barna ser ikke helt for seg at SuperGrønland kan fungere bra på 

vinteren, men mener at det kanskje kan være en skøytebane og noen aktiviteter som passer på 

vinteren også. Flere ønsker seg en idrettshall i Olafiagangen.  De opplever at de ikke har tilgang til 

idrettshaller i dag. Vahl Flerbrukshall mener de er veldig lukket og ikke et sted som er aktuelt for 

barna å drive med idrett og aktiviteter. 

Voksne som passer på og aktiviserer: Barna forteller at plasser uten ansvarlige voksne som passer på 

kan føre til kaos og utrygghet.  SuperGrønland bør derfor ha noen voksne der, uten at barna har 

konkrete forslag til hvem dette skulle være og hvordan det skal organiseres.  

Ting å gjøre for voksne: Flere av barna tror at foreldrene også ville like SuperGrønland fordi de liker 

at barna er aktiv og har bra ting å gjøre. Flere snakker også om at det er liten plass hjemme. Så det 

bør være noe å gjøre for de voksne, gjerne benker, et sted å drikke kaffe og snakke eller å lage mat 

sammen med andre.    

 «SuperGrønland er ikke noe for meg, men lillesøsteren min ville nok like det» 

«Det ser kult ut med klatrepark hvis det er det som skal være der» 

«Litt rart å ha en sånn aktivitetspark under den broa, burde kanskje vært et annet 

sted» 
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«Det må være voksne der, ellers blir det kaos og krangling». 

«Vi trenger idrettsmuligheter, burde være en idrettshall der» 

«Liker klatreinstallasjoner og sånn som de har det på Tøyen» 

«Viktig at det ikke er aktiviteter som koster noe»  

«Vi har ikke noe idrettshall å dra i, den som ligger bortenfor skolen (Vahl) er ikke 

sånn at du bare kan dra dit for å drive med ting» 

«Det bør være en hall der som er åpen og tilgjengelig, men også med stengetider 

og voksne som aktiviserer og passer på.»  

«Mange bor trangt på Grønland og da er det viktig å ha et sted å gå til, også på 

vinteren» 

«Det kan fort bli slik at man må stå i kø for å få være med. Lørdager og søndager» 

«Det burde være en fotballbane der for vi har ikke noe sted å spille fotball utenom 

på banen ved skolen» 

 

Smaken av Grønland - 5 av 19 liker Smaken av Grønland best.  

Mest for voksne. De som liker Smaken av Grønland viser til at «alle» liker mat og at det derfor kan 

være et sted der både barn, unge og voksne kan møtes. Mens andre tror dette blir mest et sted for 

voksne. De har vært på mathallen på Vulkan og er opptatt av at det blir noe som passer for dem i 

Olafiagangen. 

Viktig at butikkene ikke overtar alt. Et av illustrasjonsbildene for Smaken av Grønland viser et 

matmarked med masse folk, og slik vil ikke barna ha det. De vil ikke at butikkene eller matmarkedet 

skal overta hele plassen og at alt blir kommersielt. Det er nok butikker på Grønland allerede.  

Jobbtilbud til ungdom. En del barn/unge ser for seg at Smaken av Grønland også kan gi jobbtilbud til 

unge eller ungdomsdrevne kaféer eller food trucks. Dette er noe de ser veldig positivt på, enten for 

seg selv eller for eldre søsken.  

Mat og Grønland passer sammen. Det er allerede mye god mat på Grønland så derfor ville et 

matmarked i Olafiagangen passe inn. Barna ser også for seg at det kan være et kjøkken for nabolaget 

der de kan lage sammen eller med foreldrene og ha felles måltider. Dette er noe som er vanskelig å 

få til i trange leiligheter.  

«Dette ser kult ut, jeg er veldig glad i mat» 

«Det passer jo bra på Grønland, for der er det veldig mye bra mat» 

«Dette er mer for alle, ikke bare for barn som skal klatre og sånn» 

«Det er bra om vi kan få komme og lage mat sånn at vi kan spise sammen med 

andre. Det har vi ikke så mye plass til hjemme» 

«Alle liker mat, liksom». 
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«Det er bra om det kan være en hall slik at den kan brukes på vinteren også» 

«Det ligner litt på Mathallen på Vulkan» 

«Det hadde vært fint med matlagingskurs» 

«Hvilken aldersgruppe er dette for?» 

«Det er dumt hvis det blir veldig mange mennesker slik som det ene bildet viser» 

«Kanskje man kan bli medlem for å sikre seg plass? 

«Los Tacos Restaurant hadde vært bra» 

 

Skapende Grønland – 1 av 19 liker Skapende Grønland best.  

Går fort lei: Barna viser liten interesse for kunstutstillinger, kunstpark eller annet. De mener det er 

mest for turister og noe man ser på bare en gang.  

Bra med mer farger: De er positive til at det blir mer farger i Olafiagangen, spesielt tenker de at 

aktiviteter som basketbane, klatreinstallasjoner og annet kan utformes på en kunstnerisk og fargerik 

måte.  

«Vi vil gjerne ha den basketbanen med masse farger, det hadde vært veldig bra 

med basket men også fordi det er veldig grått og kjedelig der i dag»  

«Kanskje man kan ha kule trampoliner med farger, parkour eller klatrestativ som 

de har på Tøyen» 

«Veggmalerier hadde vært bra på de grå veggene. Men hvem er det som skulle 

male de – kan vi være med på det?» 

«Kunstutstilling ville man bli fort lei av da – det burde ikke bare være ting man 

skal se på  – men ting å gjøre»  
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6.2. Naboer - spørreskjema 
 

Både Smaken og Grønland og SuperGrønland 

likes god. 

Blant naboene som svarte via spørreskjema er det 

flest som gir Smaken av Grønland en høy score. 

Halvparten av alle som svarte (26 personer) gir 

konseptet score 4 eller 5 på en skala fra en til fem 

til Smaken av Grønland.  Men SuperGrønland er 

også godt likt og har nesten like mange positive 

naboer. 18 av 52 naboer gir Skapende Grønland 

en høy score.    

Smaken av Grønland er retningen som vil bli 

brukt av flest.  

På spørsmål om de ville brukt en slik plass selv så 

er det Smaken av Grønland de fleste tror de ville 

brukt mye.  SuperGrønland ville blitt brukt mye av 

15 personer – altså av betydelig færre og 

Skapende Grønland ligger på samme nivå.  Blant 

foreldre med barn er situasjonen en litt annen. 

Her kommer SuperGrønland og Smaken av 

Grønland like bra ut. Halvparten av foreldrene 

oppgir at de ville brukt plassen mye ved 

implementering av et av disse konseptene.  

Smaken av Grønland foretrekkes. 

På spørsmål om hvilken av 3 retningene de liker 

best svarer nesten halvparten av naboene at de 

prefererer Smaken av Grønland.  1 av 3 

foretrekker SuperGrønland mens resten liker best 

Skapende Grønland eller ingen av konseptene. 

Den samme tendensen ser vi blant 

barnefamiliene. Smaken av Grønland er den 

retningen som flest ville brukt.  

 

Hvem når vi?   

Det er interessant å se om det er tydelige forskjeller mellom ulike aldersgrupper, men her skal vi 

huske at antallet som har svart i noen av aldersgruppene er veldig lavt. Man må derfor se på 

resultatene som indikasjoner og ikke som absolutte tall. Tendensene sier at de unge foretrekker 

Smaken av Grønland mens de over 60 er mer delt og her er det faktisk like mange som liker  

Skapende Grønland best som de andre retningen. Litt av årsaken til dette belyses i kommentarene 

nedenfor, men eldre er nok de som er mest negativ til aktiviteter som kan skape støy. Skapende 

Grønland er da det som fremstår som det minst belastende alternativet.  I aldersgruppen 30-59 er 

det flest som prefererer Smaken av Grønland, men en god del foretrekker SuperGrønland.   

22

26

18

Super Grønland Smaken av
Grønland

Skapende
Grønland

Antall som liker godt (score 4 eller 5)

15

27

16

Super Grønland Smaken av
Grønland

Skapende
Grønland

Antall som ville brukt plassen mye

16

24

7

3

Preferanse

SuperGrønland

Smaken av
Grønland

Skapende
Grønland

Ingen av dem



15 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Synspunkter på konseptretningene: 

Det naboene synes er positivt med SuperGrønland er at det gir et sårt tiltrengt tilbud for barn og 

unge i området. Det som er viktig er å favne bredere enn det som er beskrevet i konseptene.  

Lekeplass er fint, men man må tenke på at foreldre og eldre/andre voksne kan ha 

treningsmuligheter, hyggelige benker og rekreasjonsområder. Vi oppfordres også til å ha ekstra fokus 

på aldersgruppen 10+. For ungdommer er det ønske om ungdomsklubb og plass til gaming.  

Bekymringene med SuperGrønland er hvordan denne plassen fungerer om kvelden når den ikke 

brukes som aktivitetsområde.  Uten tilknyttede innelokaler og tett oppfølging frykter man at dette 

blir nok en lekeplass som står tom.   

For Smaken av Grønland setter naboene pris på at man bygger videre på det Grønland er bra på. 

Man kan nå frem til alle aldersgrupper og trekke mye folk til området. Konseptet kan også fungere på 

kveldstid og være en gylden anledning til å gi jobbtilbud til ungdommene på Grønland.  Den største 

innvendingen mot Smaken av Grønland er at et offentlig rom blir tatt i bruk som kommersielt 

område i stedet for at man bruker plassen til aktivitet og rekreasjon. Man har også en bekymring om 

at løsningen skal medføre støy og ytterligere problemer med matrester og rotter på plassen.  

Skapende Grønland blir sett på som for passivt og ikke egnet til å få bort dopsalg. Det vil heller gi 

flere muligheter til å gjemme seg bort. Fokus på kunst og kreative aktiviteter blir sett på som smalt 

og til dels elitistisk og en løsning som krever stadig fornyelse for å være attraktivt.  Men kreativ 

utforming eller kreative elementer som et supplement i de to andre konseptretningene kan være 

positivt.  
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Positivt Negativt 

Super 
Grønland 

Tilbud til barn og familier. 
Kjempebra idé (2). 
Bør ha lekeplass og benker for foreldre. 
Ungdomshus og fokus på forebygging. 
Tilbud om gaming. 
Ha fokus på barn 10+ 
Favne bredt, f.eks parkour og trening. 
Mulighet for å spille fotball. 
Aktiviteter via frivillige/midler fra fond. 

Mye støy (2) 
Finnes mange tomme lekeplasser 
Kun tilpasset en aldersgruppe 
Hærverk på kvelden koster mye.  
Mangler aktiviteter på kvelden.  
Foreldre lar ikke barna løpe fritt. 
Må også tenke på eldre.  
Eldrevennlige benker ut mot elva.  

Smaken av 
Grønland 

Løfter frem styrken i bydelen. 
Favner alle aldere, også voksne, eldre (2).  
Kjempebra idé (1) 
Trekker folk til Grønland. 
Food Trucks på kvelden vil trekke folk.  
Fokus på jobb til de unge. 
StarGate lokale er en mulighet for unge. 
Kan kombineres med spisested om 
kvelden 

Ikke så koselig så lenge Nylandsbrua er der.  
Forsterker problem med rotter, søppel, 
matrester (2). 
Ikke så egnet på vinteren. 
Vi har mer enn nok mathaller i Oslo.  
Kommersialisering/enda mer næring er dårlig 
bruk av offentlig rom (3). 
Ikke ihht planverket for offentlige rom.  
Ikke egnet for dyrking av grønnsaker. 
Støyende og ikke egnet til aktivitet og 
rekreasjon. 

Skapende 
Grønland 

Kult. 
Hengekøyer er morsomt. 
Kan kombineres med konsept 1 og 2 (2).  

Kan fort bli oppbrukt, krever fornyelse. 
For smalt, kun for kunsteliten (2).  
For passivt, trigger ikke aktivitet. 
Flere steder å gjemme seg for langere. 
Hvorfor sykkelverksted?  

Generelt En permanent 
politipost/sikkerhetsvakter.  
Næringsvirksomhet som bygger 
oppunder ett offentlig byrom.  

Trafikken må fikses før vi sender barna våre dit.  
Få først løst problemet med salg av narkotika.  
Kan gå utover byfuglene.  
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6.3. Naboer – samtaler og drop-in i bakgårdene.  
Ca. 40 naboer kom innom arrangementet i bakgårdene i Smalgangen som ble gjennomført i 

samarbeide med Sameiene Grønlandshagen og Grønlandstunet. Noen ble i 10 minutter mens andre 

tilbrakte en time og diskuterte både med oss og seg mellom. Vi ga også mulighet for å notere 

kommentarer på boards vi hadde satt opp. Samtaler med barn er inkludert i kapittelet om 

barn/unge.  22 av naboene som møtte valgte et konsept de likte best.  Av de som møtte opp var det 

relativt stor andel småbarnsfamilier, og det kan være årsaken til oppslutningen om SuperGrønland. 

15 av 22 foretrekker SuperGrønland og 7 av 22 foretrekker Smaken av Grønland.  

Trenger flere tilbud til barna: Mange 

småbarnsforeldre snakket om at bakgården var det 

stedet de brukte mest, men at denne passer best 

for de aller minste barna. Mange av de minste går i 

barnehagene i bakgården og det blir da kjedelig for 

dem å bruke den samme, lille lekeplassen på 

ettermiddagen.  Så man trenger flere steder i 

nærområdet som egner seg for barn. Bakgården 

egner seg ikke for de større barna da fotball og 

ballspill er forbudt. 

Sesongbaserte aktiviteter.  Plassen må fungere året 

rundt og idéen om et innglassert område ble tatt 

godt imot.  Teaterplassen nevnes som et godt 

eksempel: der er det mange tilbud for foreldre i 

form av restauranter og kafeer, også under tak, 

samtidig som det er et lekestativ og boltreplass for 

barna i sentrum av plassen. 

Rekreasjon: Noen av de eldre var litt bekymret over 

manglende fokus på rekreasjon, vedlikehold og 

gode benker.  De var positive til tiltak for barn og 

unge, men ønsker ikke at det blir for mye støy.  En 

mann var skeptisk til restauranter, men foreslår et 

snekkerverksted, 20 fluktstoler og sjakkbrett.  

Skepsis til om en lekeplass blir brukt: Noen voksne 

uten barn mener at lekeplasser ofte blir stående 

tomme.  De hadde opplevd at bord ble fjernet i 

Smalgangen for at barna skulle få plass til å leke. 

Men de mente at de aldri hadde sett barn som 

leker i Smalgangen.  De tenker at en mathall, 

servering og godt med sitteplasser ville skape mer 

liv på plassen.  

Parkering og varetransport: Noen mener at 

avstenging av trafikk og en alternativ varetransport 

er en forutsetning for at plassen skal kunne 

utvikles.   

OM SUPERGRØNLAND: 

«Barn har ingenting på Grønland, på tide de får 

et ordentlig sted» 

«Burde ha noe som ligner på «Frognerborgen» - 

men for alle aldre»  

 «Vi ønsker aktiviteter og en kafé ved elva»  

«Barn, unge, voksne trenger et sted å spille 

fotbal.»  

«SuperGrønland funker ikke hvis ingen driver 

stedet» 

«Viktig med mange, fine benker for de voksne» 

«Ikke sperre gangtraséen» 

«Burde mixes med kaffe, mat og restaurant» 

«Integrere alle! Fra småbarnsfamlier til barn, 

unge og eldre» 

«Riverside burde bli mer inkluderende» 

 

OM SMAKEN AV GRØNLAND: 

«Mest for voksne» 

«Må være noen seriøse som drifter» 

«Åpent 24/7, kvelden er viktig for å holde drugs 

borte» 

«Trenger mange hyggelige sitteplasser og 

uteservering» 

«Ville tiltrekke folk fra andre deler av Oslo» 

«Bygg inn deler av stedet og tilby aktiviteter til 

barn» 

«Behold trebåtfestivalen» 
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6.4. Brukere av plassen 
Vi gjennomførte korte intervjuer med de som enten oppholdt seg i Olafiagangen eller passerte 

plassen. Felles for alle vi snakket med var at de kjente plassen godt gjennom at de bodde i området 

og/eller passerte forbi regelmessig.  

De fleste var mest positive til idéen om Smaken av Grønland. De mener at det er noe som kan samle 

mange, kan fungere også om vinteren og som bidrar til at det er næringsdrivende på plassen. Mange 

ønsker seg også aktiviteter for barn og mener at det ville være positivt å få barnefamilier ut på 

plassen. Men de ser ikke helt for seg hvem som skal være tilstede på plassen og følge opp og at det 

kan være krevende om ideelle organisasjoner skal administrerer dette. Skapende Grønland vil ikke 

bidra til at dopselgere fjernet seg, men heller gi flere muligheter til å gjemme seg bort. 

Kvinner ca 18 Liker idéen om en mathall, det bringer folk sammen. Husker også at det var loppemarked 
her på søndager, det var noe hele familien kunne delta på. Så et marked som ikke bare er 
mat hadde vært veldig bra. Man bør da passe på at det er litt ordentlige ting og ikke 
tjuvgods. Det hadde også vært bra om ungdom kunne få jobbe på plassen, både med 
mathall, marked og kanskje være litt «trivselsvakter» for barna hvis det skulle være en 
lekeplass eller noe andre aktiviteter for dem.  Kunst og verksted som i Skapende 
Grønland passer ikke på plassen, men fint om man kunne bruke litt farger og male 
vegger. 

Kvinne ca. 40 Det passer godt med en mathall her. Man burde hatt mat fra flere land og ikke bare 
asiatisk. Burde også hatt polsk mat (det bor mange polakker i Norge), italiensk og 
marokkansk.  Men jeg tror ikke på lekeplass-idéen. Dette er ikke et bra sted for barn, og 
en lekeplass ville ikke blir noe som man bruker hele året eller på kvelden.  Uansett så må 
politiet være mer tilstede her og fjerne narkoselgerne.  

Kvinne ca. 60 Det passer bra med mathall, for alle er interessert i mat. Hvis det var en mathall her så 
ville jeg absolutt ha brukt plassen.  Det er sikkert fint med lekeplass også, men det ville jo 
ikke interessere meg.  Jeg tror det ville være litt rart med lekeplass her under broa, man 
trenger noe som er delvis bygget inn så det passer på vinteren.  

Kvinne ca. 30 Jeg synes det er viktig å få flere ut her på Grønland. Jeg har nettopp flyttet hit fra Tøyen 
og tenker at det er stor forskjell på Tøyen og Grønland. Der er folk mer ute og møtes, 
mens det opplever jeg ikke at man gjør så mye her.  Jeg liker kunstretningen i Skapende 
Grønland. Mathall er jeg usikker på, det har jo blitt så mange mathaller nå så man må jo 
se om det er plass til flere. SuperGrønland ser jeg ikke helt for meg. Hvem skal drifte det? 
Må kanskje være frivillige organisasjoner som engasjerer seg.  Det burde i så fall 
kombineres med bibliotek og kaféer for at noen skal være på plassen.  

Mann ca. 40 Ja takk til alle forslagene, alt er en forbedring ift. hva det er i dag. Her må både offentlig 
ansatte og næringsdrivende samarbeide om man skal få en endring. dette skal fungere. 
Jeg tror mat og servering er en mulig retning å gå. Da vil det være ansvarlige folk tilstede 
på plassen hele tiden. Skapende Grønland tror jeg ikke noe på. Utstillinger etc. uten folk 
tilstede fungere ikke.  

Mann ca. 25  Jeg tror at noe med mat ville være bra, Men helst i kombinasjon med aktiviteter også. 
Altså SuperGrønland og Smaken av Grønland sammen. Kreativt verksted og utstillinger 
ville ikke fungere. Det ville blitt kaotisk og det ville bli flere steder på plassen å gjemme 
seg bort.  

Mann ca. 18 Det viktigste er å få flere sittebenker her og en basketball-bane ville vært veldig bra. Men 
ser litt voldsomt ut med Super-Grønland, tror ikke det ville fungere. Av de 3 konseptene 
så tenker jeg at mathallen ville fungere best.   

Mann ca. 20  Tenker at mathallen hadde vært bra. Men egentlig så trenger vi noe som skaper jobber 
for ungdommer. Jeg er litt usikker på om de som selger mat og har restauranter ville 
jobbet med ungdommer, de er sikkert mest interessert i å tjene penger.  

Mann ca. 50 Det hadde vært bra med noen aktiviteter for familier. Slik det er i dag så tar ikke 
barnefamilier med barna sine til Olafiagangen. Det er et sted man haster fort forbi. Jeg er 
usikker på om lekeplasser eller andre ting for barn skulle være her – det hadde vært 
finere for det i Vaterlandsparken for eksempel. Mer sol og grønt.   
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6.5. Næringsliv 
Med god hjelp av Erlend Spilling i GEAS ble næringsaktører på Grønland ble invitert til arbeidsmøte i 

GEAS sine lokaler på Grønland Torg. Hensikten var å få innspill på utfordringer og muligheter sett 

med næringslivets øyner og å komme i dialog om mulig samarbeidsformer og involvering i 

Olafiagangen.  Deltakere på arbeidsmøtet kom fra GEAS, Life, Brilleland, Dattera til Hagen, Meny, 

Lille Grønland, Skanska og Grønland Frukt og Grønt. 

Både Smaken av Grønland og SuperGrønland faller i smak i gruppen. Det vises til tidligere planer om 

marked og servering som ikke har blitt noe av, og matkonsept er noe som kan være med å forsterke 

Grønlands profil.  Men også SuperGrønland er en retning å jobbe videre med da barn og 

barnefamilier trekker folk og vil bidra til å endre den noe «gufne» stemningen i Olafiagangen.  Men 

aktiviteter må kombineres med innelokaler som bydelshus, ungdomsklubb eller lignende og kafé, 

foodtrucks og noe næring for å få ansvarlige som tar eierskap til plassen.  

Stort behov for oppgradering: Det var stor enighet blant deltakerne om at Olafiagangen må satses 

på og at dette er viktig for både næringsliv og beboere på Grønland. Mange påpeker at stemningen 

endrer seg med en gang man passerer broen og kommer over til Olafiagangen og at folk ikke liker å 

passere plassen.  

Ønske om næringsdrift: Plassen er egnet til næringsvirksomhet og en mathall kan være en god måte 

å utnytte brokonstruksjonen på. Her bør mange tenke både servering og salg av gode og varierte 

råvarer. Det er viktig å beholde Grønlands-preget og ikke kopiere andre mathaller. Jobbtilbud til 

ungdommer kan ligge som en del av premisset for næringsdrift, og her vil et samarbeide med 

ungdomsklubber eller sosiale entreprenører være en mulig driftsmodell. Man kan også tenke seg at 

ungdommene får jobb med vedlikehold og rydding på plassen som «trivselsvakter». Men målet bør 

være å ikke være avhengig av stadige offentlige tilskudd.   

Attraksjon for barn i alle aldre: Småbarnsfamilier er en gruppe som alltid bidrar til godt besøk. En 
innovativ attraksjon for barn/familier ville trekke mye folk til plassen. Gjerne noe som er annerledes 
enn man finner på vanlige lekeplasser og som treffer mange aldre. Dette kan brukes av barnehager 
og skoler om dagen, naboer på ettermiddagen, besøkende i helgen.   Eksempler som Frognerborgen 
trekkes frem.  Den er kjempepopulær og attraktive kaféer, som foreldrene setter pris på, gjør at det 
yrer av folk der.  Så vi kunne malt opp Olafiagangen, brukt små elektriske biler eller noe annet som 
de ikke får andre steder.  Faren er at det bare blir en helgeaktivitet, men uansett så kan det bidra til å 
«friskmelde» Olafiagangen. Skøyter på vinteren kanskje. Barn er nøkkelen, i tillegg kvinner, ungdom 
og noe for gutta.  
 
Ungdom bør få ansvar for plassen: Man burde få ungdomklubber til å være med å vedlikeholde. 

Ungdom kan få jobber og være med å male eller annet. Da vil de få en tilhørighet og et eierskap til 

plassen og ikke være med å ødelegge eller godta at andre gjør det.  Kan få et prosjektoppdrag, 

kommunen kan bidra og det kan organiseres av ungdomsklubbene. Om man kan få midler til 

arrangementer så kan ungdommen gå inn og jobber med det.  Jeg tror det er smartere enn å 

presentere de for en ferdig plass som kommunen skal passe på. De kan inkluderes i å lage et konsept 

og så få en vedlikeholdsavtale med kommunen.  Og de kan få ansvar for Food Trucks i helgene når 

det er mye folk der. Riverside er veldig interessert i å ta en rolle på plassen og å engasjere 

ungdommer, men har i dag veldig lave budsjetter. Faren med offentlige midler er at man kan miste 

de. Finne en modell med billig leie eller der en del av omsetningen settes av til sosiale tiltak er mulig.  

Innstramming for parkering og varelevering: Det beste hadde vært å få tilgang til parkeringshuset 

slik at man kan få bilene vekk fra Olafiagangen.  Det burde bare være varelevering i bestemte 

tidssoner. I Smalgangen er det før kl. 11. Det er flere av butikkene som trenger å få varer, men det er 
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viktig å få ned trafikken. Containerbilene som henter avfall fra Smalgangen har behov for å kjøre 

gjennom og Posten trenger også levering, så det er vanskelig å få sperret hele Olafiagangen. Det 

burde omreguleres til gatetun, for parkeringen der bare bidrar til mer dealing og overnatting i bil på 

området.  Ofte sitter det noen i bilen og venter på at noen gjør det de skal, og disse ville uansett ikke 

gidde å bruke p-huset. Så man må finne en god løsning for å sperre av gata for alle som ikke absolutt 

har noe der å gjøre.  

Trenger kommersielle på plassen: Det er bra å ha den kommersielle siden som er avhengig av å tjene 

penger og derfor har en stor interesse av at plassen. Det brukes mye penger på å holde Smalgangen 

ren og ryddig med vektere og annet.  Kommersielle er avhengig av å få penger inn. De kan ikke vente 

på neste års budsjett. Og det trengs folk på plassen for å «ta over» området.  

Se sammenhengen med andre byrom: Det må være slutt på å ha klare skille mellom sentrum og 

Grønland, for når du gjør noe med et område så flytter bare problemet seg videre til andre byrom. 

Det at man har ulike politidistrikt skaper utfordringer. Så det at man inkluderer ungdommen og ikke 

bare flytter på dem er viktig.  

Kan man engasjere mødrene? Det hjelper å få med seg mødrene. De får jo kulturopplæring og 

språkopplæring, men det mangler litt på det rent praktiske plan.  Skanska har en bo- og kulturskole 

sammen med Kirkens Bymisjon for å lære de opp (BYBO).  Det må snakkes om søppelhåndtering, 

naboskap og en den praktisk ting. De vet ikke at treverk og damp ikke hører sammen, at barna bør 

være inne klokka 10 på kvelden, at man ikke skal stikke hull på membran. Om man får bydelslokale 

eller lignende så kan barselgrupper brukes til kunnskapsbygging.  

Viktig å starte raskt med noen tiltak: Rydde opp, male opp veggen med planter og lyssette kan være 

et første skritt til å få det hyggeligere. Og det er gode muligheter for uteservering langs elva, på 

nedsiden av Riverside. Det kunne også vært en ungdomsbedrift. Men det er ikke lenger 

cateringmuligheter der.  Men det holder ikke med en liten pølsebod. Kanskje ha 10 aktører som 

bidrar, gjerne i en mathall.  Og arrangementer som Mini-Øya.  
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7. Kommentarer og anbefalinger 
 

7.1. Konseptvalg 
Tilnærmingen som er valgt i medvirkningen er kvalitativ og man kan dermed ikke utelukkende se på 

hvor mange som har valgt de ulike konseptretningene. Utvalget vi har gjort er ikke representativt, 

men er gjort med tanke på hvilke grupper som er viktigst å inkludere.  De nærmeste naboene, 

barn/unge, brukere av plassen og næringsaktørene på Grønland Torg har blitt prioritert. Fordi vi fikk 

såpass god respons fra webundersøkelsen er naboene overrepresentert.  I arbeidsmøtet med 

næringsliv ble ikke hver enkelt bedt om å velge konsept da vi hadde mer fokus på hvordan man skal 

få de ulike løsningene til å fungere.   

I sum har SuperGrønland og Smaken av Grønland like mange tilhengere. 

I alt har vi hele 118 personer, og en stor del av disse har valgt et konsept som de tror sterkere på enn 

de andre, men felles for de fleste som har svart er at de ønsker en kombinasjon av de 2 retningene.  

Blant naboene har SuperGrønland og Smaken av Grønland fått like stor oppslutning.   

De som møtte til samtaler i bakgården var mer positive til SuperGrønland enn de som svarte på web.  

En del av grunnen til dette kan nok være at barnefamiliene i større grad valgte å møte til samtaler i 

bakgården mens de uten barn i større grad svarte på web.   

Blant barn og unge er det flest som foretrekker SuperGrønland.  

Men det var også flere barn som likte Smaken av Grønland veldig godt. Også her var det noen 

forskjeller.  Spesielt de noe større barna (ca. 11+) tenker nok at SuperGrønland blir mest for de 

mindre barna mens mat er noe som interesserer alle.   

Blant brukere av plassen foretrekkes Smaken av Grønland.  

Blant brukere av plassen er det Smaken av Grønland som absolutt fenger mest. Mat er noe som kan 

få forbipasserende til å stoppe opp på plassen, og dette gjelder både unge og eldre. Så på mange 

måter er denne retningen den mest inkluderende.  Bare en av de som vi snakket med på plassen 

tenkte at SuperGrønland ville blitt den beste løsningen for Olafiagangen.   

Næringsaktørenes råd er at næring blir representert på plassen.   

Næringen var mest opptatt av hvordan man kan fylle plassen med mennesker både sommer/vinter 

og dag/kveld. De var positive til begge retninger, men mener at næring på plassen vil være en måte å 

sikre at plassen fremstår som hyggelig da det er avgjørende for omsetningen.    
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7.2.  Kritiske suksessfaktorer  
 

A. En helhetlig plan for området.  

Olafiagangen mangler funksjoner og er den plassen som er mest nedslitt og utrygg i området. 

Men Olafiagangen er ikke egnet til å dekke alle behov og for å styrke Grønland som destinasjon 

må alle uterommene ha tydelige funksjoner og kvaliteter.  Spesielt bør plassen sees i kontekst av 

byrommene den grenser til som Akerselva miljøpark (Elgsletta), Vaterlandsparken og Tøyen Torg. 

Flere av disse byrommene sliter også med dopsalg, har nedslitte fasiliteter og behov for å styrkes.   

 

 

 

 

 

B. Inkluderende møteplass-funksjon. 

Plassen domineres i dag av menn, mange av de involvert i dopsalg eller -bruk. Vi har fått mange 

innspill på at politi og vektere må øke sin innsats for å jage bort disse. Ut fra observasjoner på 

plassen så ser vi at politiet ganske ofte kommer og viser de bort, men det tar sjelden mer enn 10 
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minutter før de begynner å samle seg igjen. Å gi plassen attraktive funksjoner slik at den brukes 

av mange er den beste måten for nabolaget og byen å «ta tilbake plassen» på. Er det 

barnefamilier, unge, kvinner og eldre på plassen så vil den uansett føles tryggere.    

 

 
 

C. Mulighet for drift og aktivitet hele døgnet og hele året.  

Mange byrom og lekeplasser oppleves som ganske forlatt i vintermånedene og om kvelden. 

Utfordringen med Olafiagangen er at den igjen kan bli et samlingsted for lyssky aktiviteter og 

oppleves som utrygg selv om det har fått veggmalerier, belysning eller lekeapparater. Plassen 

trenger derfor tilknyttede innelokaler med ansvarlige som er til stede enten det dreier seg om 

ideell eller kommersiell virksomhet. Og gjerne fasiliteter som fungerer ute på vinteren.  

 

D. Aktiviteter og jobbtilbud for ungdommen på Grønland. 

Behovsanalysen blant unge viste at ungdom synes de mangler tilbud og funksjoner på Grønland. 

De under 16 savner møteplasser, fritidsaktiviteter og hyggelige byrom mens de på 16+ helst vil 

tjene litt penger og være til nytte. Dette gjelder især de som sliter i skolen og er på vei inn i et 

gjengmiljø og heller ikke greier å skaffe jobb.   
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E. Mulighet for arrangementer, pop-ups og «midlertidighet». 

Bydelen har gode erfaringer med arrangementer i Olafiagangen og dette er noe som bidrar til et 

mer positivt omdømme for plassen. Det er ønskelig at man fortsatt kan arrangere markedsdager, 

konserter, utekino, matfestivaler etter oppgradering av plassen.  Det er også ønskelig å starte 

med tiltak som for å aktivisere plassen i tiden frem til programmeringen og prosjektering er 

vedtatt og finansiert.   

 

F. Møteplass-funksjon for naboer. 

Mange på Grønland bor i små leiligheter, det er en stor andel utleieleiligheter og en god del 

forteller at de ikke kjenner naboene eller føler en sterk tilhørighet. Det er derfor sterkt behov for 

gode møteplasser både ute og inne.  

 

G. Kontinuerlig vedlikehold og renovasjon. 

Plassen har mye gjennomgang til og fra t-bane, har mye varelevering, er til dels belastet med 

måker, rotter og urinering og har et tydelig etterslep på vedlikehold.  Dette er den viktigste 

utfordringen å få løst for de som bor ved plassen eller driver næring.  Et forslag om en alternativ 

satsning på renhold og vedlikehold har vært at ungdommer får betalt for å gjøre denne jobben 

og i tillegg fungere som «trivselsvakter» enten gjennom ungdomsklubber eller sosiale 

entreprenører.   

 

H. En god løsning på varelevering og utrykningskjøretøy.  

Mens parkering kan fjernes vil det fortsatt være behov for varelevering, postens transport, 

renovasjonskjøretøy og utrykning på plassen, noe om må tas hensyn til i programmeringen.  

 

I. Begrense støy mot boligene.   

Mange leiligheter vender mot plassen og fler av naboene har vært skeptisk til tiltak som 

medfører mye støy. Dette gjelder både aktivitetsplass og arrangementer. Det er derfor viktig å 

plassere aktiviteter (scene, ballbinge, lekeapparater) med mye støy bort fra plassen. På Sørli 

Lekeplass har vi erfart at mange naboer sliter med støy da plassen brukes langt utover kvelden.   

 

J. Åpne plassen mot elva.   

Åpne siktlinjer og tilrettelegge for opphold mot elva gir bedre muligheter for rekreasjon og mer 

vegetasjon. Det vil også skape en bedre forbindelse mot Vaterlandsparken som fremstår som et 

grønnere og mer frodig byrom enn Olafiagangen.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



25 
 

7.3. Kvalitetsindikatorer 
Byrom og lekeplasser kan fylle ulike funksjoner, og vi bruker en 10-punkts liste med 

kvalitetsindikatorer som beskriver og scorer plassens karakteristika og funksjoner.  

Kvalitetsindikatorene er utviklet med bakgrunn i best-practice og inspirert av den anerkjente 

organisasjonen PlayEngland.  Indikatorene er testet ut og tilpasset norske forhold.   

Vi har tidligere gjort en faktisk kartlegging av Olafiagangen som omfatter landskapsutforming, 

fasiliteter og tellinger av hvor mange og hvem (alder og kjønn) som bruker plassen i tillegg til å 

innhente barns synspunkter på plassen.  Ut fra dette og en faglig vurdering (landskapsarkitekt og 

antropolog) oppsummerer vi plassens kvalitet i 10 kvalitetsindikatorer.  

Å bruke denne type vurdering i så tidlig fase av konseptutviklingen har noen begrensninger og 

vurderingen må forstås som en bevisstgjøring på hvilke funksjoner plassen skal fylle og hvilke 

fasiliteter og kvaliteter som kan bidra til å fylle disse funksjonene.  I dette tilfellet har vi brukt 

konseptskissene slik de er nå uten å ta hensyn til at man kan legge på flere funksjoner enn det som er 

skissert innenfor hver konseptretning.  Vi har også lagt inn innspill og forslag fra 

brukermedvirkningen, men selvfølgelig har både barn, unge og voksne som medvirket forståelse for 

at man ikke kan innfri alle ønsker.  

1. Stedstilpasset:  

Smaken av Grønland leverer best på dette punktet da konseptet spiller på Grønlands matkultur, 

etnisitet og har potensiale til å virkelig bli «Porten til Grønland». Naboenes forslag er å beholde 

mye av dette, men ikke la de overta plassen. I tillegg foreslår de typiske grønlandsfarger for å live 

opp de grå murene og fasadene.  

2. Tilgjengelig:  

Olafiagangen vil fortsatt oppleves som tilgjengelig gjennom sin beliggenhet og t-banen der i alle 

fall en av t-bane inngangene beholdes i alle 3 konseptene. SuperGrønlands alternative 

adkomstvei «Supersklia» er unik og morsom og bidrar til en riktig gøyal «tilgjengelighet» og 

temaet aktivitetspark kan forlenges til Akerselva Miljøpark. Beboernes forslag gir en hyggelig 

forbindelse til Vaterlandsparken med bro eller zipline over elva. 

3. Naturelementer:  

Smaken av Grønland foreslår dyrkekasser, mens SuperGrønland ikke har lagt inn naturelementer, 

hverken i form av vegetasjon eller naturlige materialer på leker og aktiviteter.  Beboerne foreslår 

mer grønt og vegetasjon og en bedre tilgang til elva. I tillegg til veggmalerier med trær og natur 

for å gi en illusjon av frodighet.  

4. Flerbruk:  

Smaken av Grønland inneholder en mathall med servering, noe som føre til aktivitet på plassen 

på kvelden og vinteren, men da primært innendørs. I konseptet SuperGrønland vil bli mindre 

brukt på kveld og vinter, med mindre en innendørs aktivitetshall inkluderes – noe mange barn 

ønsker seg.  Naboens forslag inneholder en mindre mathall kombinert med et lokale som kan 

brukes til matlaging, gaming, ungdomscafé året rundt og gjerne en skøytebane på vinteren.  

5. Møteplass-funksjon:  

Super-Grønland kan et flott sted for barna, men må tilrettelegges mer for voksne og ungdom om 

det skal bli en møteplass på tvers av alder.  Mathall og aktiviteter rundt matlaging og dyrking er 

noe som i større grad virker å samle på tvers av aldrer og etnisitet. I naboenes forslag ønskes det 

et type «Nabolagshus» eller bibliotek med gaming og café for unge, barseltreff og pensjonisttreff 

på formiddagen og fellesmiddag for alle.  
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6. For store og små:  

Mathall er nok mest for de voksne, men matlagingstilbud for barn og jobbskaping for unge gjør at 

konseptet blir mer inkluderende. Supergrønland  er mest for barn, og tilbakemelding fra unge 

tyder på at det passer best for de små barna. Naboenes forslag er å kombinere SuperGrønland og 

Smaken av Grønland og i tillegg ha mer fokus på rolige rekreasjonsområder for voksne/eldre ved 

elva.  

7. Utfordrer motorikk:  

Her er det ingen tvil om SuperGrønland treffer best, selv om det med fordel kunne legges inn 

aktiviteter som passer for voksne. Naboene ønsker seg innovative aktivitetsinstallasjoner som 

passer for flere aldre. Lys- og lydpark, klatrepark eller ballbane er eksempler som nevnes.  

8. Vedlikehold:  

Mange naboer er bekymret for hærverk og slitasje for SuperGrønland, mens Smaken av Grønland 

i større grad har næringsaktører som er tilstede. Naboene foreslår i tillegg å gi ungdommene 

jobben med vedlikehold og renhold på plassen.  

9. Kan utvikles:  

Alle konseptene antas å kunne utvikles, med gradvis implementering, endringer over tid og 

arrangementer.  SuperGrønland synes å være noe mindre egnet for konserter, markedsdager og 

bytte av installasjoner.     
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7.4. Nabolagets forslag 
I medvirkningsprosessen har vi ikke latt interessentene skissere konkrete forslag, men ut fra innspill 

og ønsker så ser de for seg en mathall som skjermer mot boliger mot støy. Det kan tilbys råvarer, 

ferdig mat og servering på plassen. De ønsker seg spennende lekeinstallasjon for barn og rikelig med 

sitteplasser for foreldre. For de unge gjerne basket eller ballbinge og boule for de litt eldre. De ønsker 

seg også rolige rekreasjonsområder mot elva med sitteplasser og grønt. Spesielt unge og foreldre er 

opptatt av en møteplass i form av bibliotek, klubb eller nabolagshus.    Skissen må ikke oppfattes som 

et konkret forslag, men mer som en beskrivelse av funksjoner og innspill.  
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8. Samarbeide og tilrettelegging: 

 

Konseptmedvirkningen ble gjennomført av Barnas Boligbyggere ved Reidun Vik 

(hovedforfatter) og Mia Thun.  Ansvarlig og samarbeidspartner hos Områdeløftet for 

Grønland og Tøyen/bydel Gamle Oslo var Leo Rygnestad.  

 

Tusen takk for samarbeide og tilrettelegging:  

Stina Braathen Kløven på Vahl Skole. 

Marit Bredesen og Samina hos JOY fritidsklubb.  

Kåre Ivar Gauksrud, Cathrin Sundvall, Johnny Rustbakken og Martin Johnson hos sameiene 

Grønlandshagen og Grønlandstunet.  

Erlend Spilling i GEAS. 

Hanne Marie Sønstegaard hos Norconsult. 

 

 

Kontaktinfo:  

Reidun Vik   Leo Rygnestad 
www.barnasboligbyggere.no Bydel Gamle Oslo 

reidun@barnasboligbyggere.no leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no 

90 18 78 24    476 11 991 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Konseptbeskrivelser 

Webundersøkelse 

   

http://www.barnasboligbyggere.no/
mailto:reidun@barnasboligbyggere.no

