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Byromskartlegging Olafiagangen «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 Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Olafiagangen byromskartlegging 
 

Olafiagangen er en stor plass under motorveibrua og 

et knutepunkt mellom sentrum og Grønland. Mange 

krysser over plassen når de skal til eller fra Sentrum, 

Oslo S eller Oslo City og mange kommer med T-

banen. Plassen er regulert som torg, men fungerer i 

dag i liten grad som et torgareal.   

Olafiagangen er plassen med den laveste kvaliteten 

av de vi har sett på i området.  Den har få fasiliteter 

og blir brukt til kjøp og salg av rusmidler. Plassen er 

derfor lite brukt av naboer, barn og unge, men har 

et stort potensial for å nå ut til flere gjennom sin 

sentrale beliggenhet og arealstørrelse.  

Plassen scorer lavt på våre kvalitetsindikatorer for byrom. Den er ikke egnet til hverken rekreasjon, 

lek eller handel.  Den er 1 av 2 plasser som peker seg tydelig ut i negativ retning i vår kartlegging.   

Landskapsutformingen bidrar ikke til å heve kvaliteten på plassen. Plassen er mørk, skyggefull og 

uoversiktlig, relaterer i liten grad til Akerselva og fasadene mot plassen. T-bane, varetransport og 

parkering tar mye plass. Men Olafiagangen har sentral beliggenhet og god adkomst fra alle retninger.    

Olafiagangen har umiddelbar nærhet til Smalgangen, som er en livlig handlegate. Men plassen i seg 

selv har begrenset tilbud av servering og servicefasiliteter. Det er ingen lekeapparater og bare noen 

få, nedslitte benker. Posten og Riverside (tilbud for ungdom over 16 år) fremstår som lukket.   

Plassen har mange brukere, men en overvekt av menn.  Aktivitetene på plassen begrenser seg til å 

«henge» og sitte på benkene. Flere på plassen er synlig ruset og det oppstår episoder med 

utagerende adferd og politi. Noen få mater fugler, men ingen leker, skater, spiller sjakk eller annet.  

Barna vi snakket med liker seg ikke på plassen og føler seg ofte utrygge, spesielt på kveldstid. Det 

viktigste for barna er å få bort rushandel, bråk, urinlukt og skadedyr og få bedre vedlikehold og 

renovasjon. Barna håper at plassen kan gjøres om til et sted med aktiviteter og et åpent 

nabolagshus/klubb.   

Olafiagangen vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom (linje).  

Olafiagangen 10 byrom
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Kvalitetsindikatorer for Olafiagangen
 

Plassen har blitt vurdert å ha den laveste kvaliteten av alle byrommene vi har observert. Den har 

hverken de gode møteplass-funksjonene til et torg, naturelementene og kvalitetene til et 

rekreasjonsområde eller fasilitetene til en lekeplass. Men plassen har god beliggenhet med nærhet til 

Akerselva, parker og handlegater, plassen er stor og har gode muligheter til å kunne utvikles.   

Stedstilpasset 
Båter og benker ved elva, men elva preger 
plassen i liten grad. Rotete areal med uklar 
funksjon og lite særpreg.  
 
Tilgjengelig 
Ved T-bane, nært Smalgangen (bolig og 
handel), Oslo S, bussterminalen. Ikke naturlig 
del av skolevei. 
 
Naturelementer 
Noen piletrær og løvtrær på plassen ned mot 
elva. Føles stengt mot elva, betong og 
steinsetting dominerer. 
 
Flerbruk 
Noen benker/båter, men plassen blir stort sett 
brukt som gjennomgang og treffplass for 
unge/voksne menn.  
 
Møteplass 
Små og store grupper av unge eller voksne 
menn møtes her, noe tydelig rusmisbruk 
virker ekskluderende på andre. 
 

 
For store og små 
Ingen skolebarn, tweens eller eldre bruker 
plassen. Noen få småbarnsfamilier mater duer 
på lørdager. Lite aktivisering gir få grunner til å 
bruke plassen, Riverside gir lite effekt. 
 
Utfordrer motorikk 
Ingen fysiske utfordringer eller aktivitet på 
plassen, ingen skater klatrer. Båtene ble ikke 
brukt i den tiden vi observerte.  
 
Vedlikeholdt 
ikke godt vedlikeholdt, dekke og benker er 
nedslitt og det er en del søppel på området.  
 
Kan utvikles 
Plassen er stor og beliggenheten bra så det er  
rom for utvikling. Kvaliteten kan bedres, brua 
brukes som skjerming, 1. etasjene og arealer 
mot elva kan åpnes. 
 
Universelt utformet 
Tilgjengelig, men uten tilpassede aktiviteter.  

Stedstilpasset

Tilgjengelighet

Naturelementer

Flerbruk

Møteplass

For store og små

Utfordrer motorikk

Vedlikeholdt

Kan utvikles

Universelt utformet

Olafiagangen 10 byrom
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Landskapsutforming i Olafiagangen  

Motorveibroa og betong/stein dominerer i dag plassen. Store deler av plassen er mørk og grå og 
lukter noe av urinering.  Akerselva med trebåter og utsyn mot Vaterlandsparken er positive bidrag.  
Men det er gjort lite for å åpne opp mot elva når man oppholder seg på selve plassen.  På grunn av 
sin gode beliggenhet har Olafiagangen et godt utgangspunkt for å bli mye brukt, men slik det er nå så 
bidrar ikke utforming av plassen til dette.  
 
 
Vegetasjon 
Piletrær i dråpeforma bed. Piletrær og andre 
løvtrær ned mot elva. Totalt sett lite grønt ift. 
mengde betong.   Akerselva bidrar positivt, 
men kun på brygga og ikke på selve plassen.   
 
Dekke 
Betongdekke med striper av gatestein i same 
retning som brua. Deler er brusteinsbelagt 
med mønster.  Slitt og uegnet for skatere. 
 
Lys, sol og sikt 
Skyggefullt, brua skygger. Litt sol opp mot 
Smalgangen og mot Akerselva. Få siktlinjer, 
elva lite synlig fra plassen.  
 
Innsyn 
Noe innsyn fra Grønlandsleiret og boliger i 
Smalgangen. Stort areal med mange kriker og 
kroker, lett å gjemme seg bort.  

 
Adkomst 
Adkomst fra Smalgangen(gangveg), 
bussterminalen. Grønlandsleiret og T-bane.  
 
Kveldsbelysning 
Belysning under bro, men et kaldt, blålig lys. 
 
Fasader rundt plassen 
Riverside, bakside av bussterminal og 
bygårder. Få fasader vender ut mot plassen, 
lite kontakt mellom fasader og plass. 
 
Støy og trafikk  
Støy fra trafikken på brua. Taxi-parkering og 
varetransport på plassen. Noen av barna 
klager på bråk på kvelden.   
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Fasiliteter i Olafiagangen 
 

Det er få fasiliteter på den store plassen utover t-bane, postkontor, Riverside og noen få benker.  Det 

er et noen skulpturer på plassen, men ingen leker eller funksjoner som aktiviserer. Det er kort vei til 

butikker og kaféer i Smalgangen og Grønlandsleiret, men på selve plassen fremstår fasadene som 

noe lukket. De fleste av barna vi snakket med kjente ikke til Riverside.   

 

Lekeapparater 
Nei. 
 
Ballplass  
Nei. 
 
Treningsapparater  
Nei, men mulighet for å leie båter og kajakker 
i sommerferien. 
 
Sitteplasser 
Benker mot Akerselva. Et par benker utenfor 
Riverside og T-bane. Granittsteiner 
(trafikkstoppere) kan brukes som sitteplass. 
De fleste på plassen står. 

Skulpturer, kulturelle innslag 
«Skulptur-landsby» ved Riverside, båt og 
skulpturer over bru/elv mot Busssterminalen.   
 
Servering 
Mot Grønlandsleiret og i tilstøtende 
Smalgangen. 
 
Servicetilbud 
Post, Riverside ungdomsklubb på plassen. 
Flere servicetilbud i Smalgangen.  
 
Offentlig kommunikasjon 
Grønland T-bane, taxi, Oslo S og Bussterminal. 
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Brukere av Olafiagangen
 

Hele 378 personer brukte plassen i løpet av 6 timer og vi telte i snitt 1.164 personer som passerte 

plassen per time.  Blant de 10 plassene inkludert i dette prosjektet er det bare Sørli Lekeplass som 

har flere brukere og Olafiagangen er i særklasse når det gjelder gjennomgangsfunksjon. Spesielt t-

banen og gangtraseene fra Oslo City og Bussterminalen genererer mye folk.    

Blant brukerne av plassen var 10% barn og unge mellom 0 og 13 år.  Felles for barna var at så å si alle 

var i følge med foreldre og at de brukte kort tid på plassen.  Enten stoppet de og så på elva eller et 

par av de aller minste matet fuglene på plassen.   

Ungdom mellom ca. 13 og 18 år utgjør hele 15% av de som oppholder seg på plassen og de aller 

fleste er gutter.  Dette er gutter som ser ut til å komme i lett kontakt med de eldre guttene/mennene 

som er i Olafagangen, og er med dette sårbar ift. å bli involvert i dopsalg/-bruk eller andre lyssky 

aktiviteter.  Gutter helt ned i 12 år har fortalt opp at de har blitt kontaktet på plassen ift. kjøp av 

rusmidler.  

De fleste brukerne av plassen er likevel voksne over 19 år. 2 av 3 er i denne kategorien, men ingen 

eldre oppholder seg på plassen. Vi telte 4 ganger så mange voksne menn som voksne kvinner, og 

menn har også lengre opphold på plassen enn de kvinnene som var der. Totalinntrykket når man 

passerer er dermed en dominans av unge og voksne menn.   

De som bor i området synes stort sett det er greit å passere Olafiagangen på dagtid, men på kvelden 

unngår de helst å gå over plassen.  Selv om politiet ofte er innom plassen så samler det seg små og 

store gjenger av menn, noe som virker ekskluderende på mange andre brukergrupper.   
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Aktiviteter i Olafiagangen
 

Aktivitetene på plassen begrenser seg stort sett til å «henge» og sitte på benkene. Flere på plassen er 

synlig ruset og det oppstår episoder med utagerende adferd og politi. Noen få mater fugler, men 

ingen leker, skater, spiller sjakk eller annet.  Høyest aktivitet er det ved t-bane inngangen og ved broa 

og der er det mange små og litt større grupper som møtes.  Noen sitter også på benkene ved elva. 

Barn, unge, foreldre oppholder seg helst ved «fuglefjellet» der de ser på elva, sitter på en av benkene 

eller mater fuglene.   

«Henger» og møtes 

De fleste som oppholder seg på plassen møtes 

i store eller små grupper og «henger» i 

området ved t-banene eller litt spredt på 

plassen.  

Dealer, drikker 

Noen tydelige handler foregår og tydelig 

rusede personer drikker eller røyker hasj.  

17-1750 oppholder det seg en gruppe med ca. 

30 unge menn på plassen. 1750-1820 Politiet 

kommer og plassen tømmer seg. 1840: Stadig 

flere unge menn returnerer og plassen fyller 

seg. Tydelig ruset mann utagerer og roper 

«Jævla hundebæsj» og annet. 

Sitter, spiser 

Benkene ved båtene blir noe brukt av voksne 

enten, en alene eller 2-3 sammen. Noen 

ungdommer stopper og spiser ved benkene i 

nederste del av plassen.  

Mater duer 

En del småbarnsfamilier går gjennom plassen 

og en del stopper og matet duene og ser på 

elva i nederste del. De fleste av disse 

oppholdene er på 5-10 minutter med unntak 

av noen få som setter på benker og spiser. 
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Tilfredshet med Olafiagangen
 

Plassen er hverken likt eller i særlig grad brukt av barn og unge vi snakket med. De forteller at det er 

synlig rusbruk, bråk og gjenger på plassen.  Det er også søppel, urinering og vond lukt.   Barna synes 

det er fint ved elva og med båtene der, men bare noen få har prøvd båter eller kajakker.  Og også på 

benkene ved elva foregår det salg av rusmidler.  Noen av barna som bor i Smalgangen eller i boliger 

som vender mot Olafiagangen forteller også om bråk og episoder på kveld og natt. Riverside er lite 

kjent, men mange ville brukt stedet om det var mer åpent og kanskje litt mer som K1 Aktivitetshus. 

Barna er tydelige på at det må skje store endringer i Olafiagangen om det skal være aktuelt for de å 

være der. Men det er et stort område og de ønsker seg at det kan bli et sted for idrett og fysisk 

aktivitet eller gjerne et marked på lørdager. Fasiliteter som nevnes er:  

• Terrengbane for sykkel eller skatepark. 

• Musikkpark (etter idé fra Malmø). 

• Klatreskulpturer, klatrevegg eller hinderbaner. 

• Grønlandsbad og vannaktiviteter. 

• Flerbrukshall. 

• Pingpong bane. 

• Benker og hengekøyer. 

• Sklier og trampoliner. 
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Mulige tiltak i Olafiagangen
Situasjonen i Olafiagangen har vært kjent i lang tid og har blant annet blitt belyst i rapporten «Under 

broa» som er utarbeidet av Uteseksjonen/Velferdsetaten. Områdeløftet, som fra 2018 også 

inkluderer Grønland, ser ut til å være en katalysator for å få iverksatt tiltak på plassen.   

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Å skape et godt bomiljø for barn og unge i nabolaget handler om konkrete forhold som fysiske 

forbedringer i byrom, steder å møtes, gode aktiviteter og tilbud.  Men det handler også om at de som 

bor i nabolaget føler seg trygge, at barnefamilier blir boende og at ungdommer føler mestring og 

anerkjennelse utenfor gjengmiljøene. Det viktigste for naboer og besøkende er at Olafiagangen blir 

en plass der det føles trygt og hyggelig.  Basis tiltak for å oppnå dette er vedlikehold, hyppig 

renovasjon, opprydning i arealer og parkering/varetransport.  Som prioritet 1 bør tiltak på plassen 

resultere i forbedringer i følgende kvalitetsindikatorer: 

• Bedre vedlikehold og renovasjon. 

• Flere naturelementer eller som et minimum redusere synlige flater med grå betong. 

• Mer stedstilpasset og mindre rotete bruk av plassen. 

Et hovedgrep er også å få flere barn, kvinner, unge og eldre til å bruke plassen, og derfor bør prioritet 

2 være å gi plassen tydelige og attraktive FUNKSJONER.  Flere benker og mer grønt/farger gjør 

plassen mer egnet til rekreasjon.  Matservering, en spennende klatreinstallasjon eller andre 

aktiviteter kan bidra til at plassen brukes av flere. Dette kan gi følgende forbedringer: 

• Mer brukt av store og små: Familier, kvinner, eldre og unge. 

• Bedre møteplass-funksjon. 

Arrangementer.   

Det har i løpet av våren og sommeren vært gjennomført arrangementer i Olafiagangen herunder 

utekino, konserter, markedsdag og utleie av båter og kajakker.  Erfaringen er at denne type 

arrangementer besøkes av både naboer, besøkende og tilfeldige passerende.  Det har vært lite 

konflikter mellom de som arrangerer og de som vanligvis oppholder seg på plassen. Rusbrukere som 

ellers pleier å være på plassen forflytter holder seg i utkanten av plassen eller forflytter seg til andre 

uterom i nærheten. Men man ser også at de kommer tilbake på plassen så snart arrangementet er 

over og ting er tilbake til deg gamle. Så selv om arrangementene er bra og bidrar til å gi plassen et 

bedre renommé så er de ikke egnet til å gi permanente endringer i bruk av og kvalitet på plassen. 

Markedsdager er kanskje den type arrangement som er mest inkluderende og minst belastende 

støymessig for de som bor rett inntil plassen. 

Midlertidige aktiviteter. 

Det skal i løpet av 2019 også gjennomføres midlertidige tiltak i Olafiagangen som en del av 

områdeløftets satsning.  Dette er en mulighet til å teste ut en del tiltak og grep i liten skala som kan 

videreutvikles og skaleres opp etter hvert som konseptvalgutredning skal prosjekteres og 

implementeres.   
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Konseptvalgutredning. 

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo skal utrede hvordan kommunen skal ta et 

helhetlig grep om Olafiagangen. «Konseptvalgutredningen skal identifisere hvordan vi skal bygge om 

Olafiagangen og hvordan vi skal forvalte området i årene framover.»   Målet er at Olafiagangen skal 

oppleves som en trygg og god møteplass for ulike brukergrupper hele døgnet, hele året. 

Konseptvalgutredningen skal behandles politisk høsten i løpet av høsten 2019. 

Barnas Boligbyggere gjennomførte konseptmedvirkning blant til sammen 118 personer i forbindelse 

med KVU, både naboer, næringslivsaktører, barn/unge og brukere av plassen.  Plassen har potensiale 

til å utvikles både som torgareal med aktiv handel og servering og som lekeplass med lekeapparater 

og aktiviteter. Medvirkningen viser imidlertid at mange ønsker seg en flerbruksplass med noe 

handel/servering, en unik attraktivitet for barn/unge og en grønn lunge mot Akerselva. Mange 

ønsker også lokaler til et «nabolagshus» som møteplass for naboer. Med dette ville man få ansvarlige 

på plassen (handel/servering) hele året og flere barnefamilier, voksne og eldre til å bruke plassen.  

Kilde: Konseptmedvirkning Olafiagangen juni 2019 (Barnas Boligbyggere). 
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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.   

 

Ressurser i prosjektet: 

• 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 i Bydel Gamle Oslo/områdeløft, 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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