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Sammendrag  
Vi ønsker å lære mer om hvordan byrommene på Tøyen og Grønland fungerer. 

Programplan for områdeløft Tøyen og Grønland 2018 tegnet opp følgende mål: 

• Det er bedre å bo og vokse opp. 

• Det er tryggere, lysere og mer vedlikeholdte utearealer. 

• Flere deltar på skapende møteplasser. 

Det er tidligere gjort grundige stedsanalyser og flere medvirkningsprosesser i området. Både 

kommunerevisjonen og bydelen/områdeløftet seg har gjort evalueringer av områdeløftet på Tøyen 

som startet allerede i 2013.  I dette kunnskapsprosjektet ønsker Byrådsavdelingen for Byutvikling og 

Områdeløft Tøyen og Grønland å få mer kunnskap om utvalgte byrom i området og hvordan 

uteområdene påvirker barn og unges opplevelse av bomiljøet. Fungerer de oppgraderte byrommene 

og brukes de faktisk av de gruppene og med de bruksområdene de var tiltenkt.  Vi kartlegger også 

byrom som er planlagt oppgradert i tiden fremover. Her får vi innsikt i dagens bruksområde, 

kvaliteter og utfordringer og det vil være mulig å gjøre tilsvarende observasjoner etter gjennomførte 

tiltak som et i bidrag i å vurdere måloppnåelse.   

Byrom kan fylle mange behov og ha ulike kvaliteter.  De kan være gode møteplasser for de som bor 

og ferdes der, inspirere til fysisk aktivitet, være katalysator for gode opplevelser eller et pusterom i 

en travel by. De kan også være et hyggelig sted å passere på vei til og fra jobb og skole og være 

stedet der barna kan bevege seg fritt uten at man må tenke på biltrafikk.  Gode byrom kan bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller og gi trangbodde et godt sted å være.  Torg, parker, lekeplasser og 

flerbruksplasser er derfor viktige for beboernes bomiljø og opplevede bokvalitet.   

Standardisert verktøy for kartlegging av byrom og bomiljø. 

Kunnskap er nøkkelen til å utvikle gode byrom, parker, torg og lekeplasser som bidrar til å heve 

bokvaliteten til de som bor i nabolaget.  Barnas Boligbyggere og partnere har utviklet verktøy for 

kartlegging av bomiljøer og byromskvalitet som tar utgangspunkt i standardiserte kvalitetsprinsipper. 

Denne metodikken for byromskartlegginger blir brukt i dette prosjektet. Vi anbefaler at man i 

byromsutviklingen ikke starter med å idégenerere for å få inn idéer til fysisk utforming og fasiliteter, 

men i større grad har en behovsorientert tilnærming.  
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Innhold og avgrensninger i prosjektet.  

Det er gjennomført over 100 timer med observasjoner i tillegg til samtaler og workshops med barn 

og unge i området. Dette gir et godt grunnlag for å evaluere de 10 byrommene og de 3 nabolagene 

som er definert innenfor områdeløftets innsatsområde.   

Når det gjelder bomiljø blant barn og unge så har det allerede blitt gjennomført mye undersøkelser 

og medvirkning så det har ikke vært hensiktsmessig å gjøre omfattende og systematiske 

kartlegginger. Men vi vil bruke innsikt fra observasjoner, samtaler og workshops til å belyse bomiljø.   

De 10 byrommene som er inkludert i prosjektet. Selv om Snippenparken er en park så blir den mye 

brukt som lekeplass. Vi har derfor latt bruk overstyre regulering, men alle byrom blir vurdert etter de 

samme kriteriene. Det har altså liten praktisk betydning i prosjektet.   

Torg 
 

Tøyen Torg  
Teaterplassen 
Olafiagangen 
 
 

Parker 
 

Rudolf Nilsens Plass 
Vaterlandsparken 
Klosterenga 
Gartnerløkka 
 

Lekeplasser 
 

Sørli Lekeplass 
Urtehage 
Snippenparken.

Effekter og best-practice.  

De 3 byrommene som har blitt vesentlig oppgradert i forbindelse med områdeløft Tøyen er Sørli 

Lekeplass, Snippenparken og Tøyen Torg.  

Sørli Lekeplass. Sørli lekeplass ble, ifølge Barnetråkk 2013, oppfattet som mørk og skummel.  Plassen 

har fått en helt ny programmering med flere nye og store aktivitetsskulpturer, vegetasjonen har blitt 

mer åpen, plassen har fått nytt dekke og det er tydeligere bevegelsesmønster gjennom plassen. 

Tilknytningen til K1 med aktiviteter og ungdomsklubb er tydelig.  

Sørli Lekeplass har tydelig hatt en vellykket 

transformasjon. Plassen er den mest brukte 

blant de 10 byrommene i prosjektet og blir 

brukt av barn og foreldre fra skole og nabolag. 

Plassen utfordrer motorikk, er stedstilpasset, 

godt vedlikeholdt og belyst. Sørli Lekeplass har 

en god beliggenhet og fungerer som møteplass 

for både for mindre barn, barneskolebarn og 

foreldre. Det er brukt lite naturlige materialer, 

men plassen virker robust.  Dette er et trangt 

byrom og fasilitetene er stasjonære og kan 

vanskelig endres.  Plassen har begrenset 

rekreasjons-muligheter for voksne uten barn og 

blir lite  om blir brukt av voksne og ungdom på dagtid. 

I Snippenparken er de gamle lekeapparatene borte og det har kommet et amfi og flere 

klatreskulpturer, hengekøyer, dyrkekasser.  Den mest særpregede skulpturen er ROOTS som skal 

ligne en stor trerot.  
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Snippenparken har gode landskapsmessige 

kvaliteter, legger til rette for både lek og 

rekrasjon, noe som bidrar til at både barn, 

foreldre og voksne finner sin plass.  Det er gjort 

bruk av naturmaterialer og utformingen er 

stedstilpasset ved at den tar opp tema fra 

Botanisk Hage og bruker terrenget.  Det er få 

ungdommer og eldre i parken, og mye tyder på at 

mange av brukerne er besøkende og etnisk norske 

barnefamilier på tur. Nabolaget har i mindre grad 

enn for Sørli tatt eierskap til Snippenparken.    

Tøyen Torg har fått et helt nytt dekke i mønstret 

teglsten, bedre belysning og møblering med 

benker og installasjoner til å både klatre og sitte 

på. Det er også kommet nye tilbud med 

Deichmanske og flere serveringssteder på plassen.  

Tøyen Torg fungerer nå som en møteplass og er et 

livlig torg som brukes av både besøkende og 

naboer. Den har gode materialer og har både 

bibliotek, grønnsakshandel, kiosk og baker i tillegg 

til de mer «fancy» serveringsstedene som tiltaler 

etnisk norske besøkende. Men plassen kunne 

vært tilført mer grønt og en aktivitet for barn som 

utfordrer motorikk hadde vært bra.  

Område- og nabolagsutvikling.   

Et nabolag er et avgrenset geografisk område som beboerne bruker daglig eller ofte og ofte føler 

tilhørighet til. Et nabolag bør dekke behov og fasiliteter som beboerne trenger i det daglige. De 3 

nabolagene i vår kartlegging ble definert ut fra barn og unges beskrivelse av hva som er deres 

naturlige aksjonsradium i det daglige. Grafikken over bomiljø Tøyen/Grønland baserer seg på 

samtaler og workshop med barn og unge i tillegg til observasjonene.  
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Nabolag 1 ved Tøyen Skole.  

Barn som bor på Tøyen og går på Tøyen Skole bruker mest K1, Sørli, Caltex, Botanisk hage og gatene 

rundt der de bor. Noen går også på fritidsklubb på Vahl og bruker fotballbanen på Rudolf Nilsens 

Plass.  På Tøyen har områdesatsningen gått over flere år og betydelige midler er brukt på 

byromsutvikling.  

Byrommene ved Tøyen skole har en høy kvalitet og brukes mye. Især har barn og foreldre i nabolaget 

tatt eierskap til Sørli Lekeplass og K1.  Men også Tøyen Torg og Snippenparken bidrar til hyggeligere, 

tryggere, lysere og mer vedlikeholdte gater og byrom. Gartnerløkka bidrar derimot negativt. Der er 

det nedslitt, med mye søppel, uten attraktive fasiliteter og lett å gjemme seg bort for de som driver 

med lyssky aktiviteter.  

Barna som bor i og/eller bruker nabolaget rundt Tøyen Skole er tydelig mer fornøyd med sitt eget 

bomiljø enn i de andre 2 nabolagene. De opplever å ha tryggere og lysere gater og byrom, flere 

muligheter til fysisk aktivitet og flere møteplasser. Hvordan barn og unge har det i egen bolig har vi 

ikke inkludert i dette prosjektet.  

Nabolag 2 ved Vahl Skole.  

Barn som bor på Grønland og går på Vahl Skole bruker skolen og Rudolf Nilsens Plass mye. Der er det 

fotball, skøyter og fritidsklubb.  Noen av dem går også til Sørli Lekeplass/K1, men føler ikke helt at det 

er deres nabolag.   For disse barn er Rudolf Nilsens Plass et veldig viktig byrom. Selv om fotballbanen 

er fin så trenger de også andre fasiliteter, især jentene. Nabolaget trenger en hyggelig og 

flerfunksjonell møteplass for nabolaget som inspirerer til lek, aktivitet og rekreasjon. Urtehagen 

trekker også negativt ned i byrommet. Selv om Urtehagen har særpreg og noen gode kvaliteter så er 

det for lite lagt til rette for aktivitet, rekreasjon og møteplass-funksjoner. Dessuten er plassen preget 

av rus og grupper av voksne menn.  Bomiljøet i nabolaget ved Vahl Skole oppleves i noe mindre grad 

som trygt og hyggelig enn ved Tøyen Skole.  

Nabolag 3 ved Grønland Torg. 

Barn som bor i gatene mellom Urtehagen og Smalgangen opplever at de har få attraktive steder å 

være der de bor. Noen har fine gårdsrom som passer best for mindre barn. Elgsletta eller 

Olafafiagangen er det ingen av disse barna som bruker. For en del av barn/unge vi snakket med så er 

det greit å dra til Tøyen på biblioteket eller lekeplassen, men for de fleste i dette området er det ikke 

så aktuelt.  

Flere av byrommene ved Grønland Torg preges av lav kvalitet, få funksjoner og er lite tilrettelagt for 

fysisk aktivitet og rekreasjon. Spesielt Olafiagangen, men også Grønland Torg og Vaterlandsparken 

burde gitt et bedre tilbud til både barn og voksne i nabolaget. Teaterplassen skiller seg positivt ut, 

men mangler en del torg-fasiliteter og brukes mest av de nærmeste naboene. Barn og ungdom i 

Smalgangen bruker i liten grad Teaterplassen.  

Dette området oppleves å ha det dårligste bomiljøet blant de 3 nabolagene i områdeløftets 

nedslagsområde. Byrommene føles nedslitt og utrygge, det er lite tilbud av aktiviteter og få gode 

lekeplasser utover de små områdene i gårdsrommene.  Barn og unge oppgir også å bruke sitt eget 

nabolag lite, det er mange barnefamilier som flytter og tilhørighet føles lavere enn på Tøyen.  
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Læring om verktøy og medvirkningsprosesser i områdeløft-sammenheng: 

1. Målemetoder for områdeløft: 

Evalueringen fra Bydel Gamle Oslo (referert til i rapporten) viser til at man mangler egnede 

målemetoder for måloppnåelse. Selv om man har gode stedsanalyser og metodehefter for 

områdeløft-metodikk så er dette ganske omfattende og kan være vanskelig å gjenta og gjøre 

direkte sammenligninger av før- og nå-kvaliteter. Graden av måloppnåelse er det vanskelig å 

sette konkrete tall på og det bør kanskje ikke være en prioritet.  Men opparbeidelse og bruk 

av kunnskap om hvordan ulike tiltak fungerer og årsaker til dette bør ha høy prioritet.  

Tydelige målbilder og indikatorer for måloppnåelse kan gjøre det lettere å beskrive og 

evaluere tiltak og gi læring i videre arbeid.  Et prosjekt som utvikler relevante og 

gjennomførbare målemetoder er en mulig fremgangsmåte.  

 

2. Bruk av best-practice eksempler:  

Rapporten fra SO-LA/Rodeo om Parkløftet på Tøyen viser blant annet til behovet for bedre 

vedlikehold, belysning og bruk av 1. etasjer.  Dette har man i stor grad greid å forbedre på 

Tøyen, og bør brue best-practice eksemplene både i dette prosjektet og fra Parkløftet til å 

gjøre enda bedre tiltak på Grønland.  

 

3. Medvirkningsprossesser i områdeløft.    

Evaluering fra kommunerevisjonen viser blant annet til at man ikke har involvert beboere og 

andre interessenter i stor nok grad.  Samtidig er det krav om medvirkning i alle planprosesser 

og tiltak som påvirker beboere, noe som gjør at ulike etater og bydeler i stadig større grad 

initierer og gjennomfører medvirkning. Og vår opplevelse er at beboerne er 

medvirkningstrøtte. Mange har blitt spurt mange ganger, gjerne om det samme, og synes 

ting tar lang tid.   Vår anbefaling er å se på medvirkningsprosessene og styre de mer fra 

idéorienterte prosesser der man spør om hva folk vil ha til å ha behovsorienterte prosesser 

der man bruker kunnskap om hva nabolaget trenger. I tillegg er nabolagsinvolvering en 

metodikk som ansvarliggjør beboerne og legger til rette for at de selv får delta og aktivisere 

seg i konkrete nabolagstiltak.  

 

4. Læringspunkter om prosjektets metodikk: 

I dette prosjektet har vi brukt standardiserte verktøy og utstrakt bruk av observasjoner for å 

kartlegge byroms bruk, funksjoner og kvaliteter.  Dette har fungert bra og vi har fått mye av 

den innsikten vi forventet.  Kombinasjon av konkrete scores og detaljerte observasjoner 

ivaretar både behov for oversikt og dybdeinnsikt.  

 

Når det gjelder bomiljø-kartlegginger har metodikken vært mindre systematisk da det ikke 

synes hensiktsmessig med omfattende spørreundersøkelser eller samtaler (ref. 

medvirkningstrøtthet). Men prosjektet viser at det er fullt mulig å lære mye om folks 

opplevelse av eget bomiljø på grunnlag av et begrenset antall samtaler og workshops.  
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Læringpunkter om å skape bra byrom og nabolagskvaliteter.  

1. Ta hensyn til flere gruppers behov. 

Tøyen har greid å skape et meget attraktivt og godt byrom for barn mellom 2 og 12 år med 

Sørli Lekeplass.  De andre byromsprosjektene har bidratt til at nabolaget oppfattes som trygt, 

lyst og attraktivt og har nok helt klart skapt bedre tilhørighet og stolthet.  Men man ser også 

at det er grupper som man ikke har greid å fange. Ungdom og eldre føler i mindre grad at 

byrommene er for dem og man har ikke greid å skape et byrom der man treffes på tvers av 

alder, kjønn og etnisitet.   

 

2. Jenter og gutter har ulike behov.  

Selv om mange jenter også spiller fotball så viser det seg at ballbanene i stor grad er guttas 

domene.  I stedet for å overtale flere jenter til fotball så bør man i større grad bruke 

kunnskap om deres behov til å utvikle plasser og fasiliteter som tiltaler dem.  Jenter liker 

også å være fysisk aktive, men uten konkurranse og med mer rom for samspill og 

samarbeide. Sørli Lekeplass har truffet godt ift. jenters behov. 

 

3. Varierte byrom med ulike løsninger.  

Selv om vi i dette prosjektet kan vise til vellykkede byutviklingsprosjekter, så er det viktig at 

ikke de samme løsningene blir kopiert til andre byrom i områdeløftets innsatsområde. Barn 

og unge trenger variasjon og kan sette pris på både «kunstige» lekeplasser som på Sørli og 

naturlekeplasser. Både ballområder og rekreasjonsområder.  Fokus på behov fremfor løsning 

kan potensielt gi helt ulike løsninger på samme behov. 

 

4. Bruk av midlertidighet.  

Spesielt barn og unge har liten forståelse for at utvikling av et byrom eller en lekeplass tar 

mange år.  Dette bidrar til negativ oppmerksomhet og utålmodighet. Mindre tiltak og 

midlertidige tiltak har en større effekt enn mange tror og bør ofte få mer oppmerksonhet 

enn en stor masterplan som skal gjennomføres om 5 eller 10 år.  

 

5. Kvalitet vs. Aktivitet i byromsutvikling. 

Byrom og parker med dyre materialer, store grøntområder, skulpturer og high-end 

restauranter og butikker skaper ofte flotte byrom og parker og tiltrekker seg mange 

besøkende.  For nabolaget gir dette oftest tryggere og mer vedlikeholdt byrom, men en enkel 

piknik-plass, en basketbane eller et kult lekestativ, en grønnsakshandler og et bibliotek er 

fasiliteter som handler mer om funksjoner man trenger i det daglige. Det er derfor viktig å 

ikke se seg blind på høye kvaliteter i utforming, men også tenke på funksjoner.    
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«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 2.Områdeløft Grønland og 

Tøyen  
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Hensikten med områdeløft. 
Områdeløft er en metode for å gjennomføre en helhetlig innsats for å løfte utsatte områder. Det er 

opprinnelig utviklet av Husbanken, og flere områder i Oslo, Bergen og Trondheim har lagt områdeløft 

metodikken til grunn for å bedre levevilkår.  Ifølge Husbanken var ambisjonene for et områdeløft å 

bedre levevilkårene til de som bor der.  Levevilkår er av Statistisk Sentralbyrå sammensatt av en 

rekke indikatorer innenfor de 10 hovedområdene: Arbeid, arbeidsmiljø, trygghet og livskvalitet, 

økonomi, helse, fritid, bolig, politiske ressurser og sosiale relasjoner. 

Mange av disse områdene skal ivaretas av etablerte 

funksjoner og etater.  Dette gjelder spesielt for 

arbeid, utdanning, helse og bolig.  De 10 indikatorene 

er heller ikke uavhengig av hverandre.  Arbeid 

påvirker økonomi som igjen påvirker mulighetene på 

boligmarkedet.  Per Øystein Lund (Byrådsavdelingen 

for Byutvikling) tok for seg noen av disse 

selvforsterkende prosessene i forbindelse med 

Groruddalssatsingen.  Han tegnet opp 4 områder 

som alle påvirker hverandre:  

Boligpriser – beboersammensetning – 

nærmiljøkvaliteter – omdømme* 

Områdeløftene har hatt mye fokus på å iverksette tiltak som bedrer nærmiljø, fritid og sosiale 

relasjoner.  Å få flere i jobb eller skaffe flere gode boliger er oppgaver som ofte går utover det som 

områdeløftene har av ressurser og krever innsats fra etablerte funksjoner og etater.  Lund viste til at 

forbedringer i nærmiljø kan gi bedre omdømme for et område som igjen kan føre til høyere 

boligpriser og polarisering mellom ulike inntektsgrupper.    

I mai 2013 ble det vedtatt et områdeløft for Tøyen i 5-års perioden 2014-2018. Bydel Gamle Oslo har 

hatt ansvaret for å lede dette arbeidet. Det overordnete målet var å bidra til at «Tøyen skal oppleves 

som et trygt, inkluderende sted med en befolkning som vil bli boende».  Det ble senere definert 

delmål for områdeløft Tøyen 2016-2018: 

• I 2019 har Tøyen et trygt bo- og oppvekstmiljø. 

• I 2019 har Tøyen attraktive møteplasser for alle. 

• I 2019 er Tøyen et område som fremmer engasjement, deltakelse og aktivitet. 

Perioden som er avsatt til områdeløft Tøyen er nå over, men det er vedtatt at det skal videreføres og 

også inkludere Grønland. Målene er i stor grad de sammen som tidligere, men med en litt annen 

vekting. Det er lagt mer vekt på betydningen av bra utearealer og på at tiltakene iverksettes i 

samarbeide med ulike aktører som sosiale entreprenører, velforeninger og sameier, organisasjoner, 

næringsliv og selvfølgelig beboerne selv.   

Programplan for områdeløft Tøyen og Grønland 2018 tegnet opp følgende mål: 

• Det er bedre å bo og vokse opp. 

• Det er tryggere, lysere og mer vedlikeholdte utearealer. 

• Flere deltar på skapende møteplasser. 

• Bydelen samskaper mer med andre. 
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Læring fra ulike studier og evalueringer. 
Det mangler ikke på studier, analyser og rapporter som beskriver situasjonen på Tøyen og Grønland. 

Det er gjennomført omfattende sosio-kulturelle stedsanalyser og andre studier som har dannet et 

godt grunnlag for Områdeløftenes planer og tiltak.     

Det er også gjort flere evalueringer av områdeløft Tøyen. Programkontoret gjennomførte sammen 

med Byrådet for Byutvikling en egen evaluering i 2017 og Oslo Kommunes kommunerevisjon la i 

2018 frem sin rapport. 

 

Stedsanalyse Tøyen 2013 (AFI) – 

trangboddhet, fattigdom og tilknytning.  

 

 

 

 

 

 

Stor utskiftning av beboere. Hvert år flytter 

1/3 av de som bor på Tøyen ut/inn av 

området. Særlig mange majoritetsnorske 

familier med barn i skolealder flytter ut og 

særlig mange unge voksne i 20- årene flytter 

inn.  

 

Beboerne på Tøyen er polarisert. Det bor både 

majoritetsnorske med høy utdanning og 

fattige barnefamilier her. 1 av 3 barnefamilier 

på Tøyen lever under OECDs fattigdomsgrense 

og trangboddheten er på 13%.  

 

Parkene og plassene på Tøyen bør brukes av 

flere. Mer bruk av flere grupper vil føre til at 

uterommene føles tryggere. Samtidig sier 

barna at de trives på steder som Caltexløkka, 

Tøyenparken og Sommerfrydparken.  

 

Mange med rusproblemer trekker til Tøyen. 

En del av tilbudene i området innen rus og 

psykiatri kan ha uheldige konsekvenser for 

nærmiljøet.  

 

Barn og unge føler tilknytning til Tøyen. 

Mange barn og unge trives på Tøyen og mener 

at ikke alt trenger å være perfekt! Både barn 

og voksne setter pris på å bo sentralt og at alt 

stort sett er innen rekkevidde.

__________________________________________________________________________________ 
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Stedsanalyse Grønland 2017 (AFI) – 

mangfoldig, trangbodd og åpne rusmiljøer.  

 

 

 

Et mangfoldig byområde. Grønland har et 

sentrumspreg med kultur og serveringstilbud, 

aktivt næringsliv, religiøse menigheter og 

tilbud for rusmisbrukere. Mange er opptatt av 

å beholde særpreget i en tid preget av 

gentrifisering og byutviklingsprosjekter.  

 

3 av 4 barn er minoritetsnorske. Kun 15% av 

familiene på Grønland er barnefamilier, men 

mange av disse er barnerike og trangbodde 

lavinntektsfamilier. 

 

Norges mest åpne rusmiljø. Mange 

rusmisbrukere i byrommene og søppel, 

avføring og sprøytespisser gjør barn engstelige 

for å bruke lekeplasser og utrygge på 

skoleveien.  

 

Trivsel og bekymring. Mange trives på 

Grønland og setter pris på mangfoldet. 

Samtidig savner spesielt barn, ungdom og 

foreldre gode uterom og tilbud. Foreldre 

velger ofte å sende barna til enn annen skole 

enn den lokale eller flytter til andre steder i 

Oslo.  40% av barna på Vahl Skole flytter ila. 

skoletiden. 

__________________________________________________________________________________ 

Parkløftet Tøyen (SOLA, Rodeo, Zenisk) – 

behov for vedlikehold, belysning og aktivitet i 

1. etasjer. 

 

 

Tøyen har mange og store parker.  

Tøyenparken, Caltexløkka og Botanisk Hage 

grenser til innsatsområdet og Kampen Park 

ligger ikke langt unna. 90% av Disse parkene 

brukes ofte og er et positivt bidrag til Tøyen.  

 

Mange har også uteområder i nærmiljøet.  

Rudolf Nilsens Plass, Sørli lekeplass og 

Sommerfrydhagen brukes til lek og opphold.  

Bruken av parkene burde vært høyere.  

 

Tøyen trenger et nettverk av velfungerende 

park- og byrom som og oppfyller ulike behov 

for eksisterende og fremtidig befolkning. 

 

Tøyen har mange besøkende fra andre 

bydeler.  De fleste kommer hit på grunn av 

serveringssteder, parker eller offentlige rom.  

Det er behov for bedre vedlikehold, mer 

belysning og aktivitet i 1. etasjer.  
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__________________________________________________________________________________ 

 

Spørreundersøkelse 2014 (Husbanken) – lav 

tilfredshet, men høy bruk av offentlige rom.  

 

 

 

I 2014 ble det etter initiativ fra Husbanken 

gjennomført en spørreundersøkelse i områder 

der det har blitt brukt områdeløft-metodikk. 

Denne ble kun gjennomført blant voksne.  

Et av spørsmålene i undersøkelsen handlet om 

tilfredshet med friluftsliv og 

rekreasjonsområder.  Tøyen scoret her lavest 

av de aktuelle områder.  Selv om Tøyen også i 

2014 hadde mange grønne områder og parker 

så påpekte analysen at mange av byrommene 

fremsto som grå og dårlig vedlikeholdt. Likevel 

ser vi at Tøyen har den høyeste andelen som 

bruker møterommene i bydelen. Nesten 8 av 

10 på Tøyen sier at de har benyttet seg av 

møteplasser som lekeplasser, parker, 

friområder, kaféer ol i løpet av den siste 

måneden.  Noe av grunnen til dette kan være 

at man på Tøyen er mer trangbodd enn mange 

av de andre stedene, og dermed bruker 

offentlige plasser mer. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Erfaringsrapport fra Programkontorene/BYU 

– det er skapt viktige møteplasser på Tøyen.  

 

 

Programkontoret/BYU konkluderer med at 

områdeløftet har hatt en ekte og dyp 

involvering fra innbyggerne, gitt økt stolthet 

og bedret omdømme for Tøyen.  Man har 

utviklet innovative arbeidsmetoder og 

løsninger og har greid å sette dagsordenen i 

bydelen. Helt konkret viser de til at det er 

skapt viktige møteplasser som brukes av 

mange: Aktivitetshuset K1, Biblio, satsning på 

Tøyen Torg og Tøyen Skole/AKS.  Men det 

pekes også på områder som burde forbedres: 

1. Bedre kobling mellom linje og 

programorganisasjon og mer fokus på 

innovasjon.  

2. Bedre kommunikasjon rundt forventinger 

og prosjektresultater. 

3. Systematisk måling av prosjekter og 

leveranser.  
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__________________________________________________________________________________ 

 

Kommunerevisjonens rapport 2018 – trenger 

mer medvirkning og involvering.   

Kommunerevisjonen rapporterte om 

varierende grad av måloppnåelse og resultater 

i de ulike prosjektene.  

Bydel Gamle Oslos egen vurdering var at 

prosjektene samlet sett hadde bidratt til å nå 

målene, men at det var vanskelig å fastslå noe 

om graden av måloppnåelse i mangel på 

egnede målemetoder.   

Det er etablert flere arenaer hvor deltakelse 

fra innbyggere, frivillige lag og organisasjoner 

kan skje.  Men det manglet en helhetlig 

aktørkartlegging og etter 2016 er det ikke lagt 

tilstrekkelig til rette for medvirkning fra 

innbyggere, frivillige og organisasjoner i 

beslutningsprosesser 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Barnetråkk 2015 – forsøpling, skumle folk og 

narkomane. 

 

 

Det har blitt gjennomført Barnetråkk både på 

Tøyen Skole og Vahl Skole.  

Selv om både ballplassen på Rudolf Nilsens 

Plass og Sørli Lekeplass ble brukt så kom det 

opp mange negative kommentarer som 

handlet om at disse plassene. I tillegg ble 

Urtehagen og Tøyen Torg kommentert som 

skumle og mørke med en del narkomane.  

 

__________________________________________________________________________________ 
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 «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 3.Metodebruk og introduksjon til 

byromskartlegginger. 
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Kunnskapsorientert byromsutvikling. 

Gode torg, parker og lekeplasser er viktige bidrag i byutviklingen og kan fylle mange behov og ha 

ulike kvaliteter.  De kan være gode møteplasser for de som bor og ferdes der, inspirere til fysisk 

aktivitet, være katalysator for gode opplevelser eller et pusterom i en travel by. De kan også være et 

hyggelig sted å passere på vei til og fra jobb og skole og være stedet der barna kan bevege seg fritt 

uten at man må tenke på biltrafikk.  Gode byrom kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi 

trangbodde et godt sted å være.  Torg, parker, lekeplasser og flerbruksplasser er derfor viktige for 

beboernes bomiljø og opplevede bokvalitet.   

Kunnskap er nøkkelen til å utvikle gode byrom, parker, torg og lekeplasser som bidrar til å heve 

bokvaliteten til de som bor i nabolaget.  I byromsutvikling bør man ikke starte med å idégenerere for 

å få inn idéer til fysisk utforming og fasiliteter på en plass, men i større grad ha en brukerorientert 

tilnærming.  Hvilke behov har de som bor og ferdes der og hvilke funksjoner og kvaliteter mangler 

man i nabolaget? Først etter at man er enig om byrommets rolle er det tid for å søke løsninger og 

tiltak som sikrer at byrommet blir brukt på en aktiv måte og av de som trenger det mest. Felles 

kunnskap og målbilde sikrer brukerperspektiv og bidrar til en samkjørt prosess på tvers av 

fagområder og interessegrupper.      
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Avgrensninger av prosjektet.  
Mål for områdeløft Grønland og Tøyen per 2018 var:  

1. Et bedre å bo og vokse opp. 

2. Tryggere, lysere og mer vedlikeholdte utearealer. 

3. Flere deltar på skapende møteplasser. 

4. Bydelen samskaper mer med andre. 

Det finnes mange metoder for å gjennomføre områdeløft og evaluere måloppnåelse.  Det er utviklet 

3 omfattende håndbøker om metodebruk for områdeløft basert på erfaringer fra Groruddalen.  I 

tillegg har Husbanken, i samarbeide med Damvad, definert verktøy for resultatmålinger og 

måloppnåelse langs mange parametere. Bydel og kommunerevisjon gjør også sine egne evalueringer 

av de konkrete prosjektene som er satt i gang.  

Barnas Boligbyggere vil i dette prosjektet i hovedsak ta for seg måloppnåelse som handler om 

utearealer (mål 2) og til dels bomiljø (mål 1).  Bruk av møteplasser (mål 3) vil bare omfatte de 10 

uterommene som er definert i prosjektet.  Graden av samskaping (mål 4) blir ikke belyst.     

Tryggere, lysere og mer vedlikeholdte utearealer.  

Områdeløftet har definert 10 konkrete byrom som skal kartlegges og så langt som mulig evalueres.  

Dette er uterom som har ulike funksjoner, både torg, parker og lekeplasser er inkludert.  Metodikken 

som brukes evaluerer ikke bare kvaliteten på selve plassene, men også bruken av byrommene. Vi har 

derfor et visst grunnlag for å belyse om uterommene brukes som møteplasser. Andre møteplasser 

som bibliotek, K1, fritidsklubber og annet er ikke inkludert i prosjektet. Her har bydelen allerede egne 

tall å vise til. 

Et bedre sted å vokse opp – Der Vi Bor.  

Barnas Boligbyggere har, i samarbeide med blant annet Husbanken, utviklet en metodikk for 

forenklet kartlegging og utvikling av nabolag.  Metodikken kartlegger og beskriver kvaliteter og behov 

i et definert nabolag basert på forhåndsdefinerte kvalitetsprinsipper.    

På Tøyen og Grønland har man allerede omfattende stedsanalyser som gir innsikt i bomiljø. 

Stedsanalysen fra Tøyen ble gjort i 2013 og er slik sett noe utdatert, men det har også vært 

gjennomført mange medvirkningsprosesser av ulikt slag de siste årene.  I et områdeløft skulle man 

helst hatt standardiserte bomiljø-kartlegginger som viser utviklingen i ulike nabolag (ikke bare 

området som helhet) hvert 2. eller 3. år.  Men det har ikke vært hensiktsmessig med tanke på alle 

medvirkningsprosesser som allerede har blitt gjennomført.  

Når det gjelder bomiljø er dette prosjektet derfor begrenset til noe bruk av workshops og samtaler 

med barn/unge i alderen 10-12 år.  I tillegg gjør vi bruk av eksisterende innsikt og en kvalitativ 

kartlegging av «Barne- og ungdomsstemmer fra Grønland» som ble gjennomført i forbindelse med 

KVU for Olafiagangen vinteren 2019. 
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10 kvalitetsindikatorer for gode uterom.  
Det finnes mye fagkompetanse og forskning på fagområdet. Spesielt Gehl’s kvalitetskriterier er en 

god og anerkjent metodikk som blant annet ble brukt i den omfattende bylivsundersøkelsen for Oslo 

i 2014.  NMBU har gjennomført nyttige studier og vi har brukt nettverket «ChildintheCity-

foundation» der byutviklere og forskere deler kunnskap og erfaringer på tvers av landegrenser.    

Med bakgrunn i forskning og best-practice bruker vi en behovsbasert 10-punkts sjekkliste som 

beskriver ulike kvalitetsindikatorer for byrom og lekeplasser.  Kvalitetsindikatorene vi bruker er i 

hovedsak inspirert av den anerkjente organisasjonen PlayEngland.  De er behovs- og brukerorientert, 

tilpasset norske forhold og testet i pilotprosjekter med tverrfaglig kompetanse. Kvalitetene som 

beskrives bidrar til gode uterom for alle, men tar spesielt hensyn til barn og unge.  

 

Denne metodikken har en noe enklere tilnærming enn en del andre metoder.  Prinsippet er at 

kunnskapsinnhenting om uterom skal ha en lav terskel og være gjennomførbart, men samtidig ha en 

faglig og metodisk forankring. Konkrete tellinger og scoring av standardiserte kvalitetsindikatorer gir 

mulighet til å få et raskt overblikk over status og utfordringer for en plass.  De detaljerte notatene fra 

observasjoner og innsikt fra workshop og samtaler gi mulighet for dybdeinnsikt.  

• Bruk av plassen: Observasjoner og tellinger av hvor mange som bruker en plass, hvilke 

grupper som bruker plassen og hvilke aktiviteter de utfører er gjort i løpet av 6 timer fordelt 

på ukedag ettermiddag og lørdag.   Så langt som mulig under sammenlignbare værforhold.   

 

• Kvalitet på plassen: Observasjoner av landskapsutforming, fasiliteter og vurdering av 

kvalitetsindikatorer er kartlagt ved observasjoner der 3 ulike fagpersoner (uavhengig av 

hverandre) har observert ut fra et standardiserte skjema, gitt score og notert alle relevante 

observasjoner.  Samtaler og workshop med barn og unge har gitt annen verdifull innsikt.   
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Observasjoner  

Observasjoner er en metodikk som egner seg 

når man vil fange opp reell bruk av og faktiske 

kvaliteter ved en plass.  Ved å observere 

påvirker man i liten grad situasjonen, det er 

derfor en egnet metode for kartlegging av 

byrom.  Barnas Boligbyggere bruker til 

sammen 10 timer med observasjoner på en 

plass fordelt på ukedag og lørdag med 

oppholdsvær.  I løpet av 6 timer blir det gjort 

systematiske registreringer av alle som 

oppholder seg på plassen og hvordan den 

brukes.  Den resterende tiden blir brukt på 

registrering av ulike kvaliteter ved plassen og 

forhold i omgivelsene.  

Alle observasjoner er nyttig som 

kunnskapstilførsel i byromsprosjekter, men 

om man skal sammenligne ulike plasser eller 

gjøre før- og etter observasjoner bør det tas 

hensyn til sesong, vær og tidspunkt på dagen.  

Dersom nøyaktige tellinger av antall personer 

på en plass er avgjørende så finnes det andre 

metoder som er mer egnet, som elektronisk 

telling og kameraovervåking som følger 

plassen gjennom hele døgnet og uka.   

 

 

Landskapsutforming. Det blir registrert 

konkret utforming og karakteristika ved 

plassen: Vegetasjon, dekke, lys/sol/sikt, 

innsyn, adkomst, støy/trafikk, kveldsbelysning, 

fasader/omgivelser rundt plassen. En grønn 

park har en annen utforming enn et trangt 

byrom, men begge kan ha en god og 

stedstilpasset landskapsutforming. 

Forutsetningene og rammebetingelsene for 

hvert uterom er derfor så godt som mulig tatt 

hensyn til.           

Fasiliteter. Fasilitetene som er med på å gi 

funksjon en plass og gjøre den attraktiv kan 

være: Lekeapparater, ballplass, 

treningsapparater, sitteplasser, kulturelle eller 

skulpturelle innslag, servering, butikker, 

servicetilbud og offentlig kommunikasjon.  Vi 

ser på både hvilke fasiliteter en plass har og 

kvaliteten på fasilitetene. Innenfor et nabolag 

bør de fleste av de nevnte fasilitetene være 

tilgjengelig, men ulike uterom vil ha ulike 

funksjoner. I hovedsak viser studier at plasser 

med flere ulike fasiliteter fungerer bedre som 

møteplass på tvers av alder og sosial 

tilhørighet enn plasser med EN spesifikk 

funksjon/fasilitet.   

Bruk av uterommene. Alle personer som 

bruker plassen innenfor et gitt tidsrom blir 

registrert. Med «brukere» mener vi de som 

stopper på plassen enten de sitter, står, leker, 

spiser eller annet. Alder, kjønn og evt. annen 

relevant informasjon blir registrert i tillegg til 

hvilke aktiviteter de utfører. Aktivitetene kan 

dreie seg om ulike former for lek eller 

aktivitet, sitte på en benk, lufte hunden, 

snakke med andre, spise, passe på barna eller 

annet.  Personer som kun passerer gjennom 

plassen uten å stoppe, blir registrert under 

«gjennomgang» og ikke som faktiske brukere 

av plassen.  
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Samtaler og workshop 

Dialog med de som bor i nabolaget eller de 

som bruker plassene kan både bidra til å 

forklare observasjoner og gi bredere kunnskap 

om bomiljø og behov.  Dette kan gjøres ved 

hjelp av samtaler, workshops eller med semi-

strukturerte spørreskjemaer.  

Informantene blir da invitert til å fortelle om 

hvordan plassen fungerer i dag, hvordan de 

bruker den og hvilke erfaringer de ellers har 

gjort seg.  De bør også få komme med 

synspunkter om hvilke funksjoner de mener at 

plassen bør ha og hva som evt. bør endres 

eller utvikles.   

Hvem som skal involveres og på hvilken måte 

vil kunne tilpasses for hvert prosjekt og 

gjennomføres både i mindre og større skala.  

Korte intervjuer med brukere på plassen vil 

ofte gi et godt supplement til observasjoner.  

Barnas Boligbyggere har gode erfaringer med 

å involvere skole, fritidsklubber og sameier i 

byromsutvikling.  Her anbefales det å bruke 

nærhetsprinsippet, man bør prioritere å høre 

de som bor tettest på plassen eller de som er 

den viktigste målgruppen for bruk (f.eks. barn 

og unge).  

 

På Tøyen og Grønland har det allerede vært 

gjennomført flere prosesser med beboere og 

skoler, blant annet i utviklingene av Rudolf 

Nilsens Plass og Olafiagangen. Omfattende     

bruk av medvirkning i dette prosjektet er 

derfor ikke hensiktsmessig.   

Vi har samarbeidet med JOY fritidsklubb der vi 

gjennomførte workshops og samtaler med 

barn/unge i alderen 10-12 år.  Vi bruker også 

innsikt fra andre medvirkningsprosesser som 

har vært gjennomført.  
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Mulig bruk av kvalitetsindikatorer for bra byrom.   
Kvalitetsindikatorer for bra byrom kan brukes både i konkrete kartlegginger og som hjelpemiddel i 

byromsutvikling.  Omfang kan skaleres og tilpasses både store og små prosjekter.  Man kan gjøre 

konkrete observasjoner før og etter at tiltak er iverksatt og dermed lære mer om effekt, man kan 

kartlegge behov blant naboer og skoleelever eller bruke indikatorene som sjekklister og 

arbeidsverktøy i spesifikasjoner eller arbeidsmøter.  Kunnskapsbasert best-practice kan også 

overføres til andre byområder og prosjekter.   

 

Brukerorientert samskaping.  

Etater, utviklere, fagressurser, organisasjoner, 

skoler og interessegrupper jobber stadig 

oftere sammen i byutviklingsprosjekter eller 

inviteres til å «medvirke».  Et slikt samarbeide 

kan være krevende fordi man har ulik 

fagkunnskap, kjennskap til behov i nabolaget 

eller ulike interesser og overbevisninger. Et 

brukerorientert fokus med felles innsikt og 

målbilder kan gjøre prosessene mer 

kunnskapsbasert og samlende.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behovsbasert konseptutvikling.  
Kvalitetsindikatorene kan brukes i utvikling av 

konkrete byrom ved at behov og kvaliteter 

implementeres i en kravspesifikasjon.  Eller de 

kan brukes mer uformelt som sjekklister for 

byutviklere, landskapsarkitekter eller andre.  

Formålet er ikke å utvikle et byrom som alene 

oppfyller alle kvalitetsindikatorer, men å øke 

bevissthet om hvilken rolle plassen skal ha i 

bybildet/nabolaget, hvilke brukergrupper man 

skal nå ut til og hvilke funksjoner og kvaliteter 

plassen skal dekke.  Dette gir fagpersoner 

tydeligere målbilder og et grunnlag til å utvikle 

løsninger som er stedstilpasset fremfor å ty til 

standardløsninger og «hyllevarer». 

 

Innsikt fra dette prosjektet har allerede vært 

brukt av Bymiljøetaten og Norconsult i 

konseptvalgutredning for Olafiagangen.  
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Effekter og best-practice.  

Der det gjøres konkrete forbedringstiltak er 

metodikken egnet til å gjøre observasjoner og 

sammenligne bruk og kvalitet av plassen før 

og etter tiltak gjennomføres. Har man nådd ut 

til flere brukere av plassen eller nye grupper 

som har tydelige behov?  Eller har tiltak ført til 

mer fysisk aktivitet på plassen eller bedre 

rekreasjonskvaliteter?  Kunnskap om hva som 

fungerer bra og hvorfor gir læring som også 

kan overføres til andre byromsprosjekter.  

 

På Tøyen og Grønland skal flere av 

byrommene som vi har kartlagt oppgraderes 

eller utbedres. Vi ønsket derfor å gjøre før- og 

etter kartlegginger for å se om man har fått 

effekter som flere bruker, funksjoner eller 

bedre kvaliteter som følge av tiltak. Dessverre 

ble ingen av byromsprosjektene gjennomført 

innenfor prosjektperioden.  Men etter-

målinger av tiltak kan gjøres på et senere 

tidspunkt med relativt liten innsats.  

 

Sørli Lekeplass: Vi har brukt tidligere 

Barnetråkk-prosjekt som kvalitativ input i 

evaluering av Sørli Lekeplass. Det gir oss ikke 

sammenligbar informasjon, men en god 

indikasjon på hvilken effekt oppgraderingen av 

Sørli Lekeplass har hatt.  

 

 

Olafiagangen: Vi har brukt konseptskisser for 

Olafiagangen til å gjøre en kvalitativ vurdering 

av hvilke byromskvaliteter som blir ivaretatt i 

de ulike scenariene.  

 

Vaterlandsparken: Her har vi observert parken 

i forbindelse med den midlertidige aktiviteten 

«Sommer i Vaterland». Selv om det ikke er 

mulig å gjøre konkrete sammenligninger før 

og etter på grunn av midlertidig stor innsats 

og sesong så har vi gjort en kvalitativ 

sammenligning.  

 

Område- og nabolagsutvikling. 

I arbeidet med nabolags- eller områdeløft kan 

det være hensiktsmessig å kartlegge flere 

byrom innenfor et definert geografisk område 

og se på hvilken bruk, funksjoner og kvaliteter 

disse i sum har.  Hvilke utfordringer er det i 

bomiljøet og i hvilken grad er beboernes 

behov dekket.  Uterommene kan dermed 

tilføres kvaliteter og fasiliteter som bidrar til et 

bedre bomiljø.  Ofte kan det være mindre grep 

som kan gjøres, ikke nødvendigvis radikale og 

dyre byromsprosjekter.  
På grunnlag av innsikt om barns bruk av Tøyen 

og Grønland har vi i dette prosjektet gjort en 

samlet vurdering av uterommene i 3 nabolag.  

Nabolaget rundt Tøyen Skole, nabolaget rundt 

Vahl Skole og nabolaget rundt Smalgangen. 
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 4.Innsikt fra 

byromskartlegginger  
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Torg, parker og lekeplasser.  
I samarbeide med Programkontorene for Områdeløftene Grønland og Tøyen har vi valgt ut 10 byrom 

som inngår i kartleggingsarbeidet.  I hovedsak er plassene vi har valgt innenfor områdeløftets 

kjerneområde.  Vaterlandsparken er teknisk sett utenfor nedslagsområde, men er en park som 

forbinder Sentrum og Grønland og har direkte forbindelse til Olafiagangen og Smalgangen.   

Klosterenga ligger mellom Gamlebyen, Grønland og Tøyen.  Klosterenga skal oppgraderes og det er 

derfor ønskelig å se på bruk og kvaliteter av parken før dette iverksettes. Det vil da også være mulig å 

gjøre etterobservasjoner som viser effekt og endringer i bruk og kvaliteter etter tiltak.  

Noen av plassene har allerede blitt vesentlig utviklet og investert i. I hovedsak gjelder dette byrom 

som har vært en del av områdesatsningen på Tøyen.  Her har vi ingen sammenlignbare kartlegginger 

før oppgradering, men en del indikasjoner på før-situasjon fra blant annet Barnetråkk og ulike 

mulighetsstudier.  Andre byrom er planlagt oppgradert, men med ulik tidsplan for implementering. 

Kartlegginger før oppgradering kan gi verdifull innsikt og det vil være mulig å gjenta med samme 

metodikk etter implementering, uavhengig av tidspunkt for når dette skjer.   

Uterommene har ulik karakter og funksjon og inkluderer både torg, lekeplasser og parker.  Noen 

plasser har flere funksjoner og vi har da valgt å karakterisere de ut fra hovedbruk og utforming heller 

enn reguleringsplaner.  Men alle byrommene er kartlagt med samme metodikk og vi bruker de 

samme kvalitetsindikatorene i alle evalueringer uavhengig av type byrom.   

 

Torg 
 

Tøyen Torg  
Teaterplassen 
Olafiagangen 
 
 

Parker 
 

Rudolf Nilsens Plass 
Vaterlandsparken 
Klosterenga 
Gartnerløkka 
 

Lekeplasser 
 

Sørli Lekeplass 
Urtehagen 
Snippenparken 

I tillegg til systematiske kartlegginger for disse 10 uterommene har vi foretatt punktobservasjoner i 

utvalgte gater og gårdsrom i tillegg til Grønland Torg, Smalgangen og Elgsletta da disse påvirker da 

disse påvirker både byromsbruk generelt og bomiljø. Disse vil inkluderes i analyser og tolkninger der 

de relevant, men vil ikke bli analysert enkeltvis.  
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Kvalitetsindikatorer 
Stedstilpasset, tilgjengelighet, naturelementer, flerbruk, møteplass-funksjon, for store og små, 
utfordrer motorikk, vedlikeholdt, kan utvikles, universelt utformet. 
 
Ulike kvaliteter ved et byrom er først og fremst ment som en måte å beskrive ulike sider ved et 

uterom, og det har noe begrenset verdi å se på en gjennomsnittsscorer.  Vi viser derfor også til 

beskrivelsen av hvert byrom med forklaringer og observasjoner lenger ned i rapporten.  Men en 

gjennomsnittsscore viser likevel om et uterom innehar gode kvaliteter, relevante funksjoner og 

dekker viktige behov for de som bor og ferdes i nabolaget. Det kan derfor gi en god oversikt.  

 

5 byrom som har meget gode kvaliteter: 

Sørli Lekeplass er en lett tilgjengelig og godt 

stedstilpasset møteplass for barn i flere aldre 

og for foreldrene.  Sørli dekker et helt konkret 

behov blant barn i nabolaget, utfordrer 

motorikk og har en særegen utforming.   

Tilknytning til K1 bidrar til at den til en viss 

grad har en flerbruksfunksjon. 

 

Snippenparken er en grønn lunge som er godt 

stedstilpasset, har særegne og skulpturelle 

klatreinstallasjoner i tillegg til flotte 

sitteområder.  Parken er velholdt og har en 

sentral beliggenhet.  

 

Teaterplassen har en møteplass-funksjon for 

de som bor i nabolaget. Det er gode kvaliteter 

i utformingen selv om det burde vært mer 

folkeliv og handel her. Plassen er tilrettelagt 

for flere aldre med klatrestativ for barn, 

skating for flere aldre og variert servering.   

 

Klosterenga har gjennomgående høye 

kvaliteter, men scorer mest på at den har flere 

funksjoner som rekreasjon, organisert og 

uorganisert trening, kultur og lek. Men parken 

er litt utenfor aksjonsradius til de som bor på 

Tøyen og Grønland. 

 

Tøyen Torg har først og fremst bra møteplass-

funksjoner.  Den har meget sentral 

beliggenhet som bidrar til folkeliv, er velholdt 

og har attraktive tilbud som bibliotek og 

servering.  

 

 

 

 

 

Gjennomsnittsscore kvalitetsindikatorer
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3 byrom har en del gode kvaliteter men også 

forbedringsområder: 

 

Rudolf Nilsens Plass har god beliggenhet med 

skole og mye familier i området. Det er først 

og fremst fotballbanen som utfordrer 

motorikk og brukes som møteplass for en del 

barn og foreldre. Frigo og skøyteis på vinteren 

bidrar til flerbruksmuligheter. Men lekeplass 

og park bør oppgraderes.    

 

Urtehagen ligger lett tilgjengelig i tett byrom 

og har flotte trær og særpreg med sin 

fargebruk, urtehage og skulpturelle innhold. 

Men etter barnehageslutt er man plaget med 

rusbruk og bråk og brukt av mange menn. Den 

har også en utdatert lekeplass som ikke 

utfordrer motorikk.  

 

 Vaterlandsparken har sentral beliggenhet og 

særpreg med stedstilpasset sitteamfi, sjakk, 

Akerselva og mye grønt. Plassen er godt 

vedlikeholdt og universelt utformet. Men er 

ikke omgitt av naboer som tar eierskap, har 

ingen attraksjoner som tiltrekker 

barnefamilier og blir mye brukt av 

menn/rusmiljø.      

 

2 byrom scorer lavt på de fleste 

kvalitetsindikatorer: 

 

Olafiagangen har en sentral beliggenhet i et 

område med mye boliger, men mangler natur, 

leker og motoriske utfordringer og 

vedlikehold/renhold.  Det foregår mye rus og 

plassen den mangler møteplass-funksjoner for 

andre enn gruppen av menn som henger der.  

Den har heller ingen flerfunksjonelle 

tilpasninger og er mørk og skummel på 

kveldstid. 

 

Gartnerløkka fungerer bra som 

gjennomgangstrasé for de som bor der, men 

har ingen kvaliteter som gjør at den brukes til 

rekreasjon eller aktivitet. Plassen har søppel 

og dårlig vedlikehold og fremstår som 

bortgjemt.  
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Landskapsutforming  

Vegetasjon, dekke lys/sol/sikt, beliggenhet, adkomst, kveldsbelysning, fasader og støy/trafikk. 
 
Landskaputformingen vil nødvendigvis være ganske forskjellig for en stor og grønn park 
sammenlignet med et folksomt torg i et trangt byrom. Derfor vurderes kvaliteten i 
landskapsutforming ut fra forutsetningene og om man har utnyttet de mulighetene som rommet gir. 
I denne kartleggingen ligger 9 av 10 uterom i relativt tett bebyggelse. Bare Klosterenga skiller seg noe 
ut og er en større park i noe er tilbaketrukne omgivelser.    
 

 
       
Plasser med meget god utforming:   
Snippenparken er en hyggelig og grønn lunge 
med god utforming, særpreg, lys og god 
adkomst. Tøyen Torg og Teaterplassen ligger i 
tette byrom med bra, skjermet beliggenhet, 
gode materialer og mange fine kvaliteter. Det 
er mye bruk av stein, men gjort på en måte 
som skaper variasjon og aktivitet. Et tydeligere 
grøntpreg og bruk av vann kunne likevel 
forbedret torgene.   
 
Plasser med OK utforming:  
RNP, Klosterenga, Vaterlandsparken, 
Urtehagen og Sørli Lekeplass har alle mange 
gode kvaliteter.  Sørli Lekeplass utnytter et 
trangt byrom på en god måte med varierte 

materialer og terreng uten å kunne levere helt 
på lys, sikt og varierte fasader.  Urtehagen har 
særpreg og en del gode løsninger, men 
relaterer seg ikke helt til gatene rundt. Det 
mangler også litt grønt på tross av urtehagen. 
Klosterenga, Vaterlandsparken og RNP er gode 
og grønne parkrom. Men Klosterenga kan 
oppleves litt lite tilgjengelig, Vaterlandsparken 
kunne vendt seg mer mot elva og RNP 
mangler variasjon og kvalitet.  
 
Plasser med svak utforming: 
Olafiagangen oppleves mørk, lite variert, med 
lite grønt og rotete løsninger.  Gartnerløkka 
har fint terreng og er grønt, men også 
bortgjemt, mørk og dårlig vedlikeholdt. 

 
 
  

 
 

Gjennomsnittsscore landskapsutforming
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Fasiliteter 
Lekeapparater, ballplasser, sitteplasser, servering, butikker, servicetilbud, offentlig kommunikasjon og 

møteplassfunksjon.  

Uterommene har ulike funksjoner og dermed også ulike fasiliteter, men alle type byrom bør levere 

noen av fasilitetene og tilbudene som nabolaget trenger. Spesielt er det viktig i tett bebyggelse der 

folk bor tett og man må utnytte de offentlige uterommene man har tilgjengelig. Et av de viktigste 

oppgavene for byrom i tette nabolag er å ha møteplass-funksjoner.  Møteplasser på tvers av alder og 

kjønn krever at uterommet har fasiliteter som passer for ulike grupper.  Derfor opplever vi at plasser 

med flere fasiliteter oftest har en bedre møteplass-funksjon enn plasser med EN bra fasilitet.  

Senere i rapporten fokuserer derfor mer på nabolag enn på hver enkelt plass, og det er i større grad 

relevant for å beskrive bomiljø. 

 

Plasser med meget attraktive fasiliteter:   
Sørli Lekeplass har lekefasiliteter av god 
kvalitet, skulpturell utforming og 
veggmalerier, det er godt med sitteplasser og 
god tilgang til offentlig kommunikasjon.  
Samspill med skole og K1 bidrar også til at 
Sørli når ut til flere.  
 
Teaterplassen har variert servering og take-
out, mange og gode sitteplasser både på 
benker, kanter, uteservering og ved bord. 
Offentlig transport er lett tilgjengelig og det er 
et interessant klatrestativ og tilrettelagt for 
skating og sparkesykler på plassen.  
 
Klosterenga har ballbane, lekeplass, masse 
sitteplasser i ulike områder av parken, 

skulpturpark og et parkområde som egner seg 
til fysisk aktivitet og lek.  
 
Plasser med noen attraktive fasiliteter: 
Snippenparken har mange og interessante 
sitteområder, nærhet til offentlig 
kommunikasjon, skulpturer som også er 
klatreinstallasjoner i tillegg til hengekøyer og 
en sandkasse.  
 
Rudolf Nilsens Plass har fotballbane, ballbinge, 
Frigo, skole og fritidsklubb ved plassen og godt 
med sitteplasser i parken. Også her er det kort 
vei til offentlig kommunikasjon.  
 
Gartnerløkka har ingen fasiliteter utover et 
par slitne benker.   

 

Gjennomsnittsscore fasiliteter
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Bruk av byrom
Vi har gjort tellinger i alle de 6 byrommene 3 timer på ettermiddag ukedag og 3 timer på lørdag 

ettermiddag. Vi har så like vær- og temperaturforhold som det er praktisk mulig å få til med 

oppholdsvær, delvis sol og mellom 14 og 18 grader og vi har unngått dager med arrangementer. Så vi 

mener tallene gir en god indikasjon på bruk av byrommene.  Men det kan være andre variasjoner 

som påvirker hvor mange som oppholder seg på plassene, og i de tilfellene nøyaktige tellinger er 

viktig så anbefaler vi andre metoder som kamera eller elektronisk telling som måler hele døgnet og 

hele uka. Men fokus her er på å samle inn annen innsikt i tillegg til tellinger.   

 

Høy bruk: 

Sørli Lekeplass er det uterommet som blir 

brukt aller mest av de 10 byrommene vi har 

observert. Høy attraktivitet sammen med 

meget god beliggenhet ved skole, torg og K1 

bidrar nok sterkt.  På Sørli Lekeplass er det 

barn i alderen 2-12 år som klatrer, sklir og har 

samspillsaktiviteter mens foreldrene følger 

med eller snakker med andre foreldre.  

Olafiagangen, og Vaterlandsparken blir også 

brukt av mange, men der er det få fasiliteter 

og de fleste er voksne menn som står rundt i 

små grupper eller sitter på benkene. Det er 

ingen lekeplass eller andre attraksjoner som 

gir familier en grunn til å oppsøke plassene.  Vi 

ser også en god del synlig rus og til dels 

utagerende oppførsel, spesielt i Olafiagangen.   

Tøyen Torg blir også brukt av mange, og 

denne plassen fungerer tydelig som en 

møteplass med mange tilbud som bibliotek, 

servering, butikker, grønnsakshandler og mer. 

Det er spesielt mange etnisk norske 

småbarnsfamilier som bruker torget.      

Middels bruk: 

Snippenparken, Teaterplassen, Rudolf 

Nielsens Plass, Klosterenga og Urtehagen blir 

brukt av mellom 140 og 200 personer i løpet 

av 6 timer.  I Snippenparken er det lek og 

rekreasjon, på Rudolf Nilsens Plass er 

fotballbanen den som er mest brukt og i 

Klosterenga er også fotballbanen populær, 

men der er det i tillegg flere som bruker 

parken til lek og rekreasjon. Urtehagens 

lekeplass blir brukt av barnehagen på dagtid, 

men er ikke så mye brukt ellers. Her er det 

mange små grupper med menn som henger 

eller sitter på benkene og en del synlig rus.    

Lav bruk: 

Gartnerløkka blir veldig lite brukt – kun 27 

personer oppholdt seg der.  De få som var der 

satt på en benk og det var noen unge gutter 

som gjemte seg bort og muligens drev med 

lyssky aktiviteter.    
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Barnehagebarn og foreldre bruker 

byrommene mye og er både på lekeplasser og 

torg.  Steder som IKKE er attraktive for denne 

gruppen er Gartnerløkka, Olafiagangen og 

Vaterlandsparken. Her mangler det fristende 

fasiliteter.   

Skolebarn 6-12 bruker Sørli lekeplass og 

Rudolf Nilsens Plass mye. Disse ligger rett ved 

skolene. Sørli har en unik og attraktiv 

lekeplass mens på Rudolf Nilsens Plass så er 

det ballbanene som brukes av barna.   

Klosterenga, Tøyen Torg, Snippenparken og 

Teaterplassen brukes også av en del 

skolebarn.   

Ungdom mellom 13 og 18 år er generelt lite å 

se i byrommene vi har observert.  

Teaterplassen er et sted som fanger en del 

ungdom som skater. Ingen av lekeplassene er 

spesielt attraktive for denne gruppen med 

unntak av noen få ungdommer som bruker 

Sørli Lekeplass.  RNP eller Klosterenga brukes 

ikke. Byrommet med fleste ungdom er 

Olafiagangen, og en del bruker 

Vaterlandsparken. Ungdommene der er 

imidlertid lite aktive, stort sett møtes de og 

«henger».    

Voksne over 19 uten barn er brukere av de 

fleste uterommene. Unntaket er Sørli 

Lekeplass der lekeområdene dominerer 

plassen så denne brukes lite av voksne. 

Snippenparken har mye barnefamilier, men 

også sitteplasser i litt avstand fra lekeplassen 

og det gjør at den også brukes av voksne.  

Olafiagangen, Vaterlandsparken, Urtehagen 

og Gartnerløkka domineres av voksne og i 

hovedsak av menn.   

Eldre ser man generelt få av i byroms-

observasjonene, uten at vi gått langt inn i 

forklaringene på det. Noen sitter ved 

kafébordene i Smalgangen eller utenfor 

kiosken på Tøyen Torg.    
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Blant de minste barna under 6 år ser vi ingen 

forskjeller mellom gutter og jenter i bruk av 

byrommene. De er stort sett sammen med 

sine foreldre og gjør de samme aktivitetene.   

Byrom med flest jenter 6-12. 

Blant barn mellom 6 og 12 år observerte vi 

noen flere gutter enn jenter. Totalt 244 gutter 

og 198 jenter.    

På Sørli Lekeplass er det mange barn, både 

gutter og jenter.  Snippenparken er det færre 

som bruker, men noen flere jenter enn gutter. 

Spesielt huskene og hengekøyene i 

Snippenparken brukes av jentene. Generelt 

oppleves fasiliteter som legger til rette for 

samspill og variert fysisk aktivitet som 

attraktive for jenter.    

Byrom med flest gutter 6-12. 

På Rudolf Nilsens Plass og Klosterenga er det 

en stor overvekt av gutter og de aller fleste av 

disse holder til på fotballbanen.  Det 

oppholder seg riktignok noen jenter inne i 

Vahl Skolegård som ligger ved siden av RNP, 

men disse er ikke telt med i observasjonene.  

På Teaterplassen er det også flest gutter, og 

mange av disse skater eller ser på de eldre 

guttene som skater.  

De andre byrommene blir lite brukt av barn i 

barneskolealder. 

Byrom med tenåringsgutter 

Vi observerte totalt 123 gutter og 59 jenter, 

altså dobbelt så mange gutter som jenter. 

Blant de 123 guttene observerte vi 48 i 

Olafiagangen, 25 på Teaterplassen og 19 i 

Vaterlandsparken. 7 brukte Gartnerløkka og 6 

brukte Sørli Lekeplass. Mens tenåringsguttene 

stort sett «henger» i små grupper i 

Olafiagangen så er det skateboard som gjelder 

på Teaterplassen.  

Tenåringsjentene er mindre synlig i bybildet, 

men vi finner noen av de på Sørli Lekeplass, i 

Olafiagagangen, på Teaterplassen og i 

Snippenparken.  
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Totalt observerte vi 823 voksne uten barn 

(ikke synlig i følge med barn) som brukere av 

de 10 byrommene, 561 er menn og 262 er 

kvinner. Det er altså mer enn dobbelt så 

mange voksne menn som voksne kvinner.  

Byrom på Grønland er dominert av menn. 

Hele 400 av de 561 mennene som vi telte 

oppholder seg i 3 byrom på Grønland. Nesten 

200 i Olafiagangen, 142 i Vaterlandsparken og 

60 i Urtehagen.  Disse byrommene er tydelig 

mannlig dominert med mer enn 3 av 4 som er 

menn. Spesielt tydelig er observasjonene blant 

unge mellom 19 og 29 år.  I Olafiagangen er 

det 6 ganger flere unge menn enn det er unge 

kvinner og i Urtehagen er det sogar 10 ganger 

så mange.  

På Rudolf Nilsens Plass og Gartnerløkka 

oppholdt det seg langt færre voksne, men 

også der var det flere menn enn kvinner.  

På Tøyen er det en jevnere kjønnsfordeling. 

har byrommene en annen kvalitet og består av 

plasser med god kvalitet og et attraktivt 

tilbud.  Plassene har tydeligere funksjoner og 

kvinner er like synlig i bybildet som menn.   

Det samme gjelder for Teaterplassen, dette er 

også et sted som kvinner og menn bruker like 

mye. Tøyen Torg og til dels Teaterplassen har 

gode torgfasiliteter og Snippenparken er en 

grønn lunge med mange sitteplasser og 

skulpturer. Sørli Lekeplass er i liten grad brukt 

av voksne uten barn, til det er lekeplassen for 

dominerende.   
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Barn/unges oppfatning av byrommene.  
 

Når barna selv skal fortelle om hvilke plasser de liker og/eller bruker så er det 3 årsaker som går 

igjen. Det er beliggenhet, attraktive fasiliteter og trygghetsfølelse/fravær av negative opplevelser.  

Plasser som er mye brukt og godt likt: 

Plasser som er både brukt og mye likt er Sørli Lekeplass og ballbanene på Rudolf Nilsens Plass. Her er 

nok også beliggenhet viktig da begge plassene ligger rett ved skolen og i tilknytning til 

fritidsaktiviteter. Guttene liker RNP fotballbane bedre enn jentene mens jentene er mer glad i Sørli 

Lekeplass bedre enn guttene.  Dette stemmer også godt overens med observasjonene vi har gjort.   

Plasser som er likt, men ikke så mye brukt.  

Snippenparken er godt likt, spesielt blant jentene. Men flere av barna pleier ikke å bruke plassen, selv 

ikke de som bor i nærheten. For barn i 10-12 års alderen så er det ikke spesielt mye å gjøre der, men 

noen av jentene pleier å møte venner der og synes at hengekøyene er fine. Klosterenga og 

Teaterplassen er også likt av de fleste og de er der av og til, men for de fleste av barna så var disse 

plassene rett og slett litt avsides og utenfor deres daglige aksjonsradius. Vaterlandsparken og Tøyen 

Torg er helt greie plasser, men de ser ikke noe grunn til å bruke disse plassene, unntatt om man er 

med foreldre og handler på Tøyen Torg.  

Plasser som hverken er likt eller brukt: 

Nederst på lista over plassene i området havner Gartnerløkka og Olafiagangen. Heller ikke Urtehagen 

eller RNP (parkdelen) blir brukt eller likt.  Plasser som havner på «NEI-listen» er steder der barna 

føler seg utrygge eller har hatt ubehagelige opplevelser med rusbruk, bråk eller voksne som de har 

blitt skremt av.  Disse plassene blir ikke brukt selv om barna bor like ved. . 
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Barn/unges ønsker for byrommene.  
 

Når barna forteller om hva de savner i eget nabolag så handler det mye om ulike aktiviteter, men 

også om dyrking og musikk/kunst. Plasser de ønsker store endringer på er: 

• Olafiagangen: Her ønsker de seg aktivitetsplass eller flerbrukshall. 

• Rudolf Nilsens Plass: Her håper de på naturlekeplass og sykkelbaner.  

• Urtehagen: Her ønsker de seg en lys-/og lydpark og trampoliner og hengekøyer.  

• Snippenparken: Et varmehus på vinteren og gjerne noen dyrke-aktiviteter eller mini-

bondegård.  

• Klosterenga: Her trengs noe mer enn fotball for at jentene også skal komme hit. De foreslår 

klatrepark og forskjellige arrangementer.   

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

BOMILJØ BLANT BARN OG UNGE:  
* Prosjektet omfatter ikke en fullstendig kartlegging av bomiljø da det allerede har blitt gjort 

stedsanalyser og mye annen medvirkningen i området de siste årene.  Vurderingen av bomiljø baserer 

seg derfor på samtaler og workshop med barn/unge hos JOY fritidsklubb og hos sameiene på 

Grønland. Vi har ikke sammenlignbar innsikt som er sammenlignbar fra før Tøyenløftet. NB; Barnas 

bolig var ikke tema og bør sees bort fra.  

 

Vi ser vanligvis på 10 kvalitetsprinsipper som 

bidrar til bra bomiljøer. Selv om antall samtaler 

med barn og unge på Tøyen er noe lavt for å 

konkludere så mener vi å kunne se tydelig 

forskjell på barn og unge som bor på Tøyen og 

de som bor på Grønland med tanke på hvordan 

de opplever sitt eget bomiljø.   

Barn/unge på Grønland opplever at de har grei 

tilgang til lek og idrett selv om de savner flere 

fotballbaner og idrettshaller. Spesielt nevnes 

Tøyen Sportsklubb sine tilbud på Tøyen Skole 

eller fotball på Rudolf Nilsens Plass. Noen 

nevner også dans på K1 og mange bruker Sørli 

Lekeplass.  

Barna på Tøyen ser også ut til å ha flere møteplasser. De kan bruke K1, Biblio, biblioteket eller 

fritidsklubb. Dessuten føler de mer tilhørighet til stedet sitt enn de som bor på Grønland. Mens barn 

og unge på Grønland sjelden bruker uterom og gater der de bor så har Tøyen-barna flere steder de 

liker å være.  

Selv med et noe svakt grunnlag så mener vi å kunne si at barn og unge som bor på/bruker Tøyen 

opplever på mange områder et bedre bomiljø enn de som bor på Grønland.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Best practice.  
  

 

Unike lekeinstallasjoner inspirerer:  

På Sørli Lekeplass finner vi en lekeinstallasjon 

som er annerledes enn alle lekeplassene med 

«hyllevarer», utfordrer motorikk og inspirer til 

lek og samspill. Passer for og blir brukt av 

mange barn i flere aldersgrupper. Flere 

lekeområder på plassen gjør at barna kan spre 

seg.   

 
 

I Snippenparken finner vi skulpturelle klatre- 

og lekeinstallasjoner med mer naturlig preg 

som passer godt i en grønn park. Skulpturen 

«Roots» (som barna kaller dinosaur) er unik, 

tar opp tema fra i Botanisk Hage og har en 

stopp-effekt på de som passerer.  

 

Klatrestativ + skating på torget gir flerbruk.  

Teaterplassen er et torg med mye servering 

som gjerne kunne hatt mer torghandel. Men 

ved å plassere klatrestativ innenfor synsvidde 

fra boliger og uteservering og tilrettelegge for 

skating så får torget flere bruksområder.  

 

Samlokalisering av ute- og innetilbud.   

Sørli Lekeplass er tilknyttet K1 aktivitethus 

med ungdomsklubb og andre inne-aktiviteter 

og skolen ligger rett ved. Dette gjør at 

lekeplassen brukes av veldig mange og 

oppleves både flerfunksjonell og med en 

utvidet sesong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Best practice.  
 

Naturelemementer til lek og rekreasjon:  

I Snippenparken har skulpturene et naturtema 

og det er mye naturlige materialer med 

steinformasjoner, stubber, terreng, gress som 

inspirerer til både bevegelse og rekreasjon.  

 

I Klosterenga inspirerer vannrenna og 

vannskulpturene til lek samtidig som de 

speiler tilbake på historie og kultur. 

Granittsteiner og store plener kan brukes til 

fysisk aktivitet og rekreasjon.  

 

Møteplass-funksjoner:  

I Snippenparken møtes barnefamilier i 

lekeområdet og bruker benkene der. Voksne 

uten barn kan sitte litt unna i amfiet, men 

fortsatt med kontakt og utsyn til skulpturene. 

Hengekøyene brukes av flere.  

 

Tøyen Torg har funksjoner som bibliotek, 

grønnsakshandel, bokhandel, kiosk og baker i 

tillegg til de nye «fancy» restaurantene. Det er 

viss dominans av etnisk norske 

småbarnsfamilier her, men torget blir også 

brukt av en mix av beboere, noen unge og 

noen eldre.  

 

Klosterenga har både lekeplass, fotballbaner, 

skulpturpark, dyrkekasser, benker og store 

grøntområder. Har flere soner, men likevel 

kontakt mellom de ulike områdene og 

fasilitetene (unntaket er skulpturparken). En 

litt avsides beliggenhet begrenser bruken noe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Nabolag og nærmiljø 
Områdeløftet for Grønland og Tøyen dreier seg selvfølgelig om å gi gode tilbud for hele 

innsatsområdet samlet sett. Tilbud og fasiliteter innbyggerne bruker sjelden kan dekkes i et større 

geografisk område. Men kvaliteter og tilbud som man trenger i det daglige er de som bidrar mest til 

et godt bomiljø og bra opplevd bokvalitet og de trenger man i eget nabolag.   

I vår kartlegging har vi spesielt fokus på bomiljø og barn og har gjennomført samtaler og workshops 

med barn/unge for å lære mer om hvordan de som bor på Tøyen og Grønland bruker eget nabolag. 

De fleste barn/unge opp til ca. 14 år har en relativt liten aksjonsradius i det daglige.  Det meste skjer 

ved skole, bolig og evt. fritidsaktivitet. Men barna har også steder utenfor den daglige aksjonsradius 

som de bruker av og til.   Oslo City, Jernbanetorget, Tøyen Bad, Jordal, Vaterlandsparken. Klosterenga 

og MAYA kulturskole blir nevnt.  Ut fra barnas daglige aksjonsradius har vi delt området inn i 3 

nabolag.  

Nabolag 1 ved Tøyen Skole.  

Barn som bor på Tøyen og går på Tøyen 

Skole bruker mest K1, Sørli, Caltex, 

Botanisk hage og gatene rundt der de bor. 

Noen går også på fritidsklubb på Vahl og 

bruker fotballbanen på Rudolf Nilsens 

Plass.  Barn/unge som bruker Tøyen virker 

mer fornøyd med nabolaget sitt enn de 

som ikke gjør det.  

På Tøyen har områdesatsningen gått over 

flere år og betydelige midler er brukt på 

byromsutvikling. En omfattende 

stedsanalyse og bruk av Barnetråkk har 

gitt et grundig kunnskapsgrunnlag i dette 

arbeidet. 

Nabolag 2 ved Vahl Skole.  

Barn som bor på Grønland og går på Vahl Skole bruker skolen og Rudolf Nilsens Plass mye. Der er det 

fotball, skøyter og fritidsklubb.  Noen av dem går også til Sørli Lekeplass/K1, men føler ikke helt at det 

er deres nabolag.    

Nabolag 3 ved Grønland Torg. 

Barn som bor i gatene mellom Urtehagen og Smalgangen opplever at de har få attraktive steder å 

være der de bor. Noen har fine gårdsrom som passer best for mindre barn. Elgsletta eller 

Olafafiagangen er det ingen av disse barna som bruker. For en del av barn/unge vi snakket med så er 

det greit å dra til Tøyen på biblioteket eller lekeplassen, men for de fleste i dette området er det ikke 

så aktuelt.  

 

 

 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Nabolag 1 Tøyen Skole 
 

1.AREALBRUK: 6% til grøntområder og idrett. 

I området rundt Tøyen Skole/torg (T8, T9 og G6 i SSBs 

arealstatistikk) ligger arealandelen for grønt og idrett 

på 6% mens boligene står for hele 42% av arealet. Her 

er det også kort vei til Tøyen Park, Kampen Park og 

Klosterenga som befinner seg utenfor rodene som 

definerer nabolag 1.  

SSB har ikke historiske tall på dette nivået, men 

innsatsen som er gjort i forbindelse med Tøyenløftet 

har ikke gitt nye grøntarealer eller idrettsområder. 

Men vi vil vise at tiltakene har ført til en 

kvalitetsforbedring av eksisterende byrom og parker. 

2.BRUK AV PLASSENE: 2 uterom med høy bruk, 1 

med middels bruk av og 1 med lav bruk.    

Sørli Lekeplass blir mye brukt, faktisk mest av de 10 

uterommene vi har med i kartleggingen.  

Tøyen Torg blir også en god del brukt og har i tillegg 

mye gjennomgang fra folk som krysser plassen på vei 

til og fra T-bane og andre steder.  

Snippenparken blir gjennomsnittlig mye brukt. 

Gangstien som går langs gjerdet til Botanisk Hage blir 

noe brukt til gjennomgang, men ikke på langt nær så 

mye som Tøyen Torg.   

Gartnerløkka blir nesten ikke brukt til opphold, 

nesten bare til gjennomgang.  

3.BRUKERGRUPPER: Mange byrom for barn og 

foreldre. Ingen for ungdom.  

Sørli Lekeplass brukes av barn opp til 12 år og 

foreldre med blandet etnisitet. Men vi har blitt 

fortalt at det er flere ungdommer her på kveldstid 

som vi ikke har inkludert i våre observasjoner.   

Snipperparken og Tøyen Torg brukes av både 

småbarnsfamlier, voksne og noen barn i skolealder. 

På Tøyen Torg var det sogar noen få eldre på 

plassen. Flest etnisk norske.  

Gartnerløkka blir lite brukt, men de få som bruker 

plassen er voksne og noen få tenåringsgutter.   

Grønt, skog, idrett
6 %

Bolig
42 %

Næring
2 %

Skole, bhg, 
kultur
14 %

Transport
29 %

Annet
7 %



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

4.BYROMSKVALITET: 3 byrom med høy score, 

1 byrom med lav score.   

Flere uterom har blitt vesentlig 

oppgraderinger og generelt er det iverksatt 

tiltak med å bedre belysning på flere steder.   

Sørli Lekeplass. Sørli lekeplass ble, ifølge 

Barnetråkk 2013, oppfattet som mørk og 

skummel.  Plassen har fått en helt ny 

programmering med flere nye og store 

aktivitetsskulpturer, vegetasjonen har blitt 

mer åpen, plassen har fått nytt dekke og det 

er tydeligere bevegelsesmønster gjennom 

plassen. Tilknytningen til K1 med aktiviteter og 

ungdomsklubb er tydelig.  

Sørli Lekeplass har tydelig hatt en vellykket 

transformasjon. Plassen utfordrer motorikk, er 

stedstilpasset, godt vedlikeholdt og belyst. 

Den fungerer som møteplass av både for 

mindre barn, barneskolebarn og foreldre som 

bor i nabolaget i tillegg til en del besøkende.  

Det er brukt lite naturlige materialer, men 

plassen virker robust.    

I Snippenparken  er de gamle lekeapparatene 

borte og det har kommet et amfi og flere 

klatreskulpturer, hengekøyer, dyrkekasser.  

Den mest særpregede skulpturen er ROOTS 

som skal ligne en stor trerot.  

Snippenparken har gode landskapsmessige 

kvaliteter, gjør bruk av naturmaterialer og er 

stedstilpasset ved at den tar opp tema fra 

Botanisk Hage og bruker terrenget.    

Tøyen Torg har fått et helt nytt dekke i 

mønstret teglsten, bedre belysning og 

møblering med benker og installasjoner til å 

både klatre og sitte på. Det er også kommet 

nye tilbud med Deichmanske og flere 

serveringssteder på plassen.  

Tøyen Torg fungerer nå som en møteplass og 

er et livlig torg som passer for flere. Den har 

gode materialer, men kunne vært tilført mer 

grønt og en aktivitet for barn som utfordrer 

motorikk hadde vært bra.  

Gartnerløkka mangler gode byromskvaliteter. 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

5..BOMILJØ: Vi har indikasjoner på at det har blitt 

et bedre bomiljø for barn og unge på en del 

punkter. 

Selv om vi ikke har noen direkte sammenligning 

med sammenligning med tiden før områdeløft så 

tyder Barnetråkk og stedsanalysen på at flere 

kvaliteter ved bomiljøet på Tøyen har blitt bedre 

siden 2013.  Uterommene er bedre belyst og 

vedlikeholdt og har fått bedre fasiliteter, det har 

kommet flere møteplasser og muligheter til lek og 

fysisk aktivitet. Det føles tryggere å bevege seg 

rundt.  Om barn og unge har fått bedre boforhold i 

eget hjem har vi ikke grunnlag for å vurdere.   

 

Kommentarer til Nabolag 1 Tøyen Skole 

01 KVALITET 

Det er ingen tvil om at tiltak i områdeløftet 

har gitt flere interessante uterom av høy 

kvalitet. Både Snippenparken, Sørli Lekeplass 

og Tøyen Torg fremstår som innbydende og 

trygge plasser. De er ryddige og bra 

vedlikeholdt med god kvalitet på materialer og 

til dels interessant utforming. 

02 TYDELIGE FUNKSJONER 

De 3 plassene som har blitt oppgradert har 

alle fått tydelige funksjoner. Sørli Lekeplass er 

tydelig tiltenkt barn og gir rom for fysisk lek og 

samspill. Torget har mange serveringssteder 

og bibliotek i tillegg til handel. Ingen av disse 

plassene samler alle beboergrupper. Barna 

foretrekker lekeplassen mens voksne møtes 

på torget. Snippenparken er en grønn og rolig 

park til både rekreasjon og lek. 

03 TILGJENGELIGHET 

Både Sørli Lekeplass og Tøyen Torg blir mye 

brukt. Nærhet til skole, Biblio, Deichman, 

Tøyen Torg og mange boliger bidrar til høy 

bruk. På Sørli Lekeplass skaper tilknytningen til 

K1 en flytende sone mellom ute og inne.  

04 GENTRIFISERING 

Hvorvidt det er beboerne i nabolaget eller 

besøkende som bruker plassene ble ikke 

systematisk kartlagt.  Inntrykket er likevel at 

både Snippenparken og Tøyen Torg har blitt 

en destinasjon som mange besøkende mens 

Sørli Lekeplass brukes mest av barn som bor i 

nabolaget og går på Tøyen Skole.   

05 AKTIVITET 

Det er en del beboergrupper og aktiviteter vi 

så lite av i våre observasjoner. Plassene ble lite 

brukt av tenåringer og eldre.  Det er mange 

fine sitteplasser, men lite som inspirerer 

tenåringer og voksne til aktivitet på plassene. 

Ingen grillet, spilte boule, sjakk eller trente.       

06 KOBLINGER  

Området rundt Tøyen Skole fremstår som 

trygt og attraktivt, men kunne tjene på at man 

binder de ulike uterommene tydeligere 

sammen.  En mer aktiv og fotgjengervennlig 

Kolstadgate og Hagegate kan åpne for flere 

aktiviteter og binde sammen plasser som 

Snippenparken, lekeplassen i Monrads Gate, 

Tøyen Torg, Tøyen Skole, K1 og Sørli 

Lekeplass. 

Gater og
byrom

Lek og idrett

Natur

Trygghet

Møteplasser

Bevege seg
rundt

Service

Buss og tog

Bolig

Tilhørighet

Tøyen



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Nabolag 2 Vahl Skole 
 

1. AREAL: 3% til grøntområder og idrett. 

I området rundt Vahl Skole (rode G2, G3, G4 og T1) 

ligger andelen av grøntarealer og idrettsanlegg på 

3 % mens andelen boliger er på 34%. 

SSB har ikke historiske tall på dette nivået, men 

innsatsen som er gjort i forbindelse med 

Tøyenløftet har ikke gitt nye grøntarealer eller 

idrettsområder i dette nabolaget.   

 

2. BRUK AV PLASSENE: 2 uterom med middels 

bruk.  

Både Rudolf Nilsens Plass og Urtehagen har 

gjennomsnittlig bruk.  

 

 

 

 

 

 

 

3.BRUKERGRUPPER: 1 byrom brukes mye av barn 

i alderen 6-12, 1 brukes mest av voksne menn. 

Tenåringer, kvinner og eldre bruker disse 

byrommene lite.  

Mens RNP blir mye brukt av barn på grunn av 

ballbanene og skolen så er det i Urtehagen flest 

voksne menn som bruker plassen og noen foreldre 

som henter barn i barnehagen på hverdager.  

For Rudolf Nilsens Plass foreligger det en 

utbedringsplan med vesentlige endringer for 

plassen, men denne har ikke blitt implementert.     

.   

 

 

Grønt, skog, idrett
3 %

Bolig
34 %

Næring
13 %

Skole, bhg, 
kultur

9 %

Transport
27 %

Annet
14 %



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

4.BYROMSKVALITET: 2 byrom med middels 

score, 1 byrom med lav score.   

Rudolf Nilsens Plass. Når barna snakker om 

RNP så oppfatter de området med ballbaner 

helt annerledes enn parkdelen. Ballbanene 

bruker de ofte mens parkdelen bruker de 

«aldri». I vurderingen ser vi likevel på RNP som 

EN plass.  

Beliggenheten ved skolen og med mange 

boliger i nabolaget gjør plassen tilgjengelig for 

mange. Ballbaner, bordtennis, skøyteis på 

vinteren og god plass utfordrer motorikk. Men 

det er lite varierte aktiviteter (særlig for jenter) 

og lekeplassen trekker ned scoren. Den er 

knapt nok interessant for de minste barna. 

Parken skal oppgraderes og vil forhåpentligvis 

score bedre på indikatorer som «for store og 

små» og «stedstilpasset» ved neste 

kartlegging.  

Det er gjennomført medvirkningsprosesser og 

utarbeidet en helhetsplan for oppgradering av 

parken. Denne er enda ikke gjennomført.   

Urtehagen: 

Urtehagen har et tydelig særpreg gjennom 

barnehagebygget på plassen med fargebruk 

som er tatt opp i dekke, veggmaling og 

skulpturer. Som navnet tilsier har den også 

urtehage. Urtehagen er tilgjengelig for mange, 

men en del rusbruk og opphold av voksne 

menn gjør at den ikke blir mye brukt som 

møteplass av barnefamilier, eldre eller kvinner. 

En del søppel på plassen trekker ned for 

vedlikehold.     

Gartnerløkka mangler gode byromskvaliteter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kommentarer til Nabolag 2 Vahl Skole.  

01 AKTIVITETSBEHOV 

Vahl Skole, Frigo, JOY og tilbud fra Tøyen 

Sportsklubb gjør at Rudolf Nilsens Plass er en 

sentral plass for barna. Fotballområdet på RNP 

gir et bra, men noe ensidig tilbud. RNP bør 

derfor stå høyt på prioriteringslisten for 

områdeløftene og ha som mål å utvikle 

aktiviteter for flere aldre og begge kjønn.  

02 UTRYGGHET 

Vi har både gjennom egne observasjoner og 

barnas fortellinger grunn til å mene at flere 

steder kan føles utrygge eller lite attraktive på 

grunn av rusbrukere og grupper av menn som 

oppholder seg der. Nye lekeapparater kan 

dessverre ikke kompensere for dette.  

03 LEVENDE GATER 

Nabolaget mellom Jens Bjelkes Gate og 

Grønlandsleiret mange gode og aktive gater 

med servering, service og kulturtilbud. Her 

ligger moské, barnehage og butikker nærmest 

side om side noe som bidrar til mange 

mennesker i gatene. Sterkt trafikkerte gater 

stenger dessverre for interaksjon med 

Akerselva og Elgsletta.   

 

04 EIERSKAP 

Nabolaget har mange fine gårdsrom, blant 

annet i Breigata og ved Interkulturelt Museum 

som brukes en god del. Dette er fine steder 

for de mindre barna, men de er lite tilgjengelig 

for nabolaget og ikke så aktuelle for større 

barn. Det er derfor viktig at de nabolaget har 

eierskap og bruker de få  tilgjengelige plassene 

som finnes.  

05 NABOLAGSHUS 

Skolen, JOY og Frigo gir et tilbud til barna i 

nabolaget, men det trengs også steder der 

voksne og barn kan møtes på tvers. 

Interkulturelt senter har noe tilbud, og 

Urtehagen barnehage og 1. etasjer i 

Heimdalsgata (mot RNP) kan være steder å ha 

åpent nabolagshus med aktiviteter, trygge 

voksne og ute/inne funksjon.  

06 FLERE KVINNER OG JENTER 

Især Urtehagen, men også Rudolf Nilsens Plass 

blir brukt av mange flere menn enn kvinner. 

Og også i gatene rundt har vi et inntrykk av at 

det er fleste menn. Noen av jentene vi snakket 

med fortalte om ubehagelige opplevelser. 

Flere kvinner og jenter i ulike aldre på 

plassene og i gatene ville bidra til en bedre 

balanse og trygghetsfølelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Nabolag 3 Grønland Torg 
 

1 AREAL: 0% til grøntområder og idrett. 

I nabolaget ved Grønland Torg (rode G8, G9 og 

G3) er det ingen grøntarealer (0%!) mens 

arealandelen til boliger er på hele 35%. 

Botsparken og Klosterenga er i gangavstand, men 

er likevel utenfor barnas daglige aksjonsradius.  

SSB har ikke historiske tall på dette nivået, men 

områdeløftene for Grønland er relativt nylig 

igangsatt og har foreløpig ikke bidratt til 

endringer i arealbruk. En KVU for Olafiagangen er 

i gang og vil muligens resultere i omregulering av 

plassen.  

2 BRUK AV UTEROM: 2 uterom er mye brukt, 1 

uterom er middels mye brukt.  

Olafiagangen er mye brukt og mye av grunnen til 

dette er plassens sentrale beliggenhet. Plassen 

brukes veldig mye som gjennomgangssone til og fra 

T-bane eller mellom Sentrum og Grønland. 

Olafiagangen har kartleggingens høyeste antall 

passerende per time.    

Vaterlandsparken blir også ganske mye brukt, men 

har langt færre passeredene enn Olafiagangen. 

Teaterplassen har et lavt antall brukere til å være et 

torg. Plassen er litt mer bortgjemt enn de 2 andre 

plassene, og brukes mer av beboere enn av 

besøkende og folk som går tilfeldig gjennom 

plassen 

BRUKERGRUPPER. 2 av 3 uterom blir mest brukt 

av voksne menn.  

I Olafiagangen og Vaterlandsparken er det svært få 

barn, foreldre og kvinner som oppholder seg. Det er 

en registrert en del tenåringer i Olafiagangen.   

Synlig rusbruk og grupper av menn ekskluderer 

barn, familier og andre.    

Teaterplassen er en av de få plassene i 

kartleggingen som blir brukt av mange ulike 

grupper. Både barn i flere aldre, ungdom, foreldre 

og voksne bruker plassen.  



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

4.BYROMSKVALITET: 1 byrom med høy score, 1 

med middels og 1 med meget lav score.    

Olafiagangen: 

Scorer høyt på tilgjengelighet og det er mye 

mennesker som passerer plassen. Men den har 

ellers de laveste scorene i kartleggingen.  Dårlig 

vedlikehold, ingenting som utfordrer motorikk og 

lite stedstilpasning. Stedet er riktignok en 

møteplass for grupper av menn og rusbrukere, 

men ikke attraktiv for andre.  Men det er en stor 

plass som kan utvikles. 

 

Vaterlandsparken: 

Scorer omtrent som snitt på de fleste indikatorer.  

Har grønne kvaliteter, god landskapsutforming og 

er åpent mot elva. Selv om den har en sentral 

beliggenhet så er plassen omgitt av mye 

forretningsbygg, og blir i begrenset grad brukt av 

naboer.  For å gjør den aktuell kan man tenke seg 

flere fasiliteter som tiltrekker barn og de som bor 

på Grønland. Det er rom for å skape flere 

aktiviteter og mer bruk av området mot elva.  

 

Teaterplassen: 

Selv om ikke barna på vi snakket med på Tøeyn og 

Grønland ikke bruker Teaterplassen i særlig grad 

så ser vi at den blir en del brukt. Især det 

nærmeste naboene ser ut til å bruke plassen og 

Teaterplassen er en av de få plassene som brukes 

på tvers av alder og kjønn. Som torg mangler 

plassen handel og torghandel for å gjøre det 

levende, men lekeapparat og skatemuligheter på 

plassen bidrar til at Teaterplassen er en møteplass 

som brukes en del av både barn, ungdom og voksne.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 

Kommentarer til Nabolag 3 Grønland Torg.  

01 KVALITET 

Mens Smalgangen fremstår som attraktiv så 

har Olafiagangen og Grønland Torg ingen 

tydelig funksjon, ingen attraksjoner, noen få 

nedslitte benker og mye søppel. Disse 

uterommene er steder med mye mennesker 

på grunn av beliggenhet, men har likevel 

lavest kvalitet og bør prioriteres i et 

områdeløft.   

02 TETTE BYROM 

I dette nabolaget står trafikk og 

næring/handel for  halvparten av alt areal, det 

er mange boliger, ingen grøntområder og 

svært lite areal til kultur, barnehage og 

undervisning. Desto viktigere er det å gi de 

byrommene som finnes gode funksjoner og 

høy kvalitet.   

03 SÆRPREG 

Det er mye handel og servering i nabolaget, 

noe som gir en høy puls, attraktivitet og 

aktivitet. Det er fortsatt et høyt antall små, 

selvstendige butikker og restauranter her, noe 

som skaper særpreg og gjør området 

attraktivt for mange som bor i eller besøker 

nabolaget.  

  

04 STEDER Å VÆRE 

Det finnes noen fine og grønne  gårdsrom med 

små lekeplasser.  I Smalgangen er det også en 

barnehage. Dette gir små pustehull for 

beboerne, men plassen er begrenset og det 

må tas hensyn til naboer.  Barn i skolealder og 

unge ønsker seg derfor andre steder med flere 

aktiviteter der de kan være.    

05 TRAFIKK 

Arealanalysen viser at en stor andel av arealet 

i dette nabolaget er brukt til bilgater.  

Grønlandsleiret går gjennom området og 

veien må krysses på vei til skolen. Både 

Grønland Torg og store deler av Olafiagangen 

er bilfrie, men  lite skjermet mot trafikken i 

Grønlandsleiret. Gater som i større grad 

prioriterer mennesker fremfor bilder vil gi 

bedre funksjoner.  

06 FLERE KVINNER OG JENTER 

Vi ser at flere tenåringsgutter oppholder seg i 

Olafiagangen og Vaterlandsparken uten at de 

har spesielle aktiviteter der.  Det virker ikke 

som Riverside greier å fange opp alle disse.  At 

guttene oppholder seg i byrom med salg og 

bruk av rus er en av de viktigste utfordringene 

å ta tak i for bydel og områdeløft.  
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Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 

5.Byromskartlegging  
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Byromskartlegging Sørli Lekeplass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Sørli Lekeplass byromskartlegging 
Sørli Lekeplass ligger sentralt på Tøyen og er 

nærmeste nabo til Tøyen Skole og K1 Aktivitetshus.  

Plassen ligger i et tett byområde med mange boliger 

og er omkranset av høye bygninger.  Tøyen har fått 

flere gode uterom de siste årene og Sørli Lekeplass 

ligger noe få minutter fra T-bane, Tøyen Torg, Munch-

museet, Snippenparken og Botanisk Hage.  Tidligere 

ble plassen lite brukt og ble oppfattet som mørk og 

utrivelig (Kilde: Barnetråkk), men den har fått en 

tydelig oppgradering i forbindelse med Områdeløft 

Tøyen.  Nå har Sørli Lekeplass blitt et mye brukt byrom 

og en favoritt blant barna vi snakket med.     

Totalt sett scorer Sørli Lekeplass høyere enn de andre 

byrommene på mange kvalitetsindikatorer.  Plassen 

har meget god beliggenhet og fungerer som møteplass 

for barn og barnefamilier som bor i nabolaget. K1 

Aktivitetshus er en del av plassen og tilbyr inne-aktiviteter og ungdomsklubb, og det bidrar til 

møteplass-funksjonen.   

Sørli Lekeplass er godt tilpasset det trange byrommet, har en kreativ utforming og utfordrer motorikk 

for både mindre barn og skolebarn.  Men den har lite bruk av naturelementer, lekene er rigide og kan 

vanskelig endres eller videreutvikles.  Sørli Lekeplass er tilpasset høyt bruk og det er valgt mye 

kunstige og vedlikeholdsfrie materialer, men store løvtrær og noe beplantning myker opp inntrykket 

og gir plassen et hyggelig uttrykk.   

Vi observerte 603 brukere av plassen i de 6 timene vi telte. Sørli Lekeplass er dermed den plassen 

som blir aller mest brukt blant de 10 byrommene vi har kartlagt på Tøyen og Grønland.  6 av 10 

brukere er barn opp til 12 år og de resterende er stort sett foreldre.  Lekeplass-funksjonen og det 

trange byrommet gjør at ungdom og voksne uten barn foretrekker andre byrom. 

 

Sørli Lekeplass vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  

Sørli Lekeplass 10 byrom



 

 
 

Byromskartlegging Sørli Lekeplass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Byromskartlegging Sørli Lekeplass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kvalitetsindikatorer for Sørli Lekeplass
Totalt sett scorer Sørli Lekeplass høyere enn de andre byrommene på mange kvalitetsindikatorer.  

Plassen har meget god beliggenhet i tett bebyggelse, blir brukt av mange og fungerer som møteplass 

for de som bor i nabolaget.  At byrommet har et begrenset areal og først og fremst er utformet som 

lekeplass betyr at det ikke er så godt egnet for voksne uten barn.  Heller ikke ungdom bruker plassen 

i særlig grad.  Men K1 Aktivitetshus er en del av plassen og tilbyr inne-aktiviteter og ungdomsklubb, 

og det bidrar til møteplass-funksjonen.  Sørli Lekeplass er godt tilpasset det trange byrommet og 

kreativ utforming av lekeapparatene sammen med fargebruk og veggmalerier gir et tydelig særpreg.  

Lekeplassen utfordrer motorikk for både mindre barn og skolebarn.  Men den har lite bruk av 

naturelementer, lekene er rigide og kan vanskelig endres eller videreutvikles.   

Stedstilpasset 
Pent tilpasset i trangt byrom og med 
særpreget utforming og bruk av signalfarger. 
Variert og tilpasset terreng. 
 
Tilgjengelig 
Nært offentleg kommunikasjon, boligområde, 
torg, god adkonst og tilgjengelig for mange. 
 
Naturelementer 
Mye bruk av gummidekke, litt unaturlig preg. 
 
Flerbruk 
Brukes som lekeplass og er best på sommeren. 
Litt lite sol høst og vinter, men kombinasjonen 
K1, ungdomsklubb, lekeplass utvider bruker. 
 
Møteplass 
 Mange barnefamilier og skolebarn tar den i 
bruk og tydelig at folk snakker med hverandre. 
Viktig plass for boliger i tett by.   
 

For store og små 
Mest for barn opp til 11/13, benker for 
foreldre. Lite brukt av unge og voksne uten 
barn. De større barna liker ikke når småbarn 
med foreldr "overtar" plassen.   
 
Utfordrer motorikk 
Gir rom for lek og fysisk aktivitet som klatring, 
hopping, balansering. Barn er aktive, spring 
rundt og utfordrer seg.   
 
Vedlikeholdt 
Robust utforming og ikke synlig hærverk eller 
søppel.   
 
Kan utvikles 
Monumentane apparater uten rom for 
endring. 
 
Universelt utformet 
Gangstiene tilgjengelig for funksjonsnedsatte, 

men ikke lekeområdet. 

Stedstilpasset

Tilgjengelighet

Naturelementer

Flerbruk

Møteplass

For store og små

Utfordrer motorikk

Vedlikeholdt

Kan utvikles

Universelt utformet

Sørli Lekeplass 10 byrom



 

 
 

Byromskartlegging Sørli Lekeplass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Landskapsutforming på Sørli Lekeplass 

Sørli Lekeplass ligger meget sentralt på Tøyen med K1 Aktivitetshus og Tøyen Skole som nærmeste 
naboer og tett på høye bygninger og boliger.  Plassen ligger skjermet fra trafikk og støy, men med 
gode gang- og sykkelstier fra flere hold.  Plassen har gjennomgått en transformasjon og 
landskapsmessig har lekeplass-funksjonen blitt tydelig prioritert.  Sørli Lekeplass er tilpasset høyt 
bruk og det er valgt mye kunstige og vedlikeholdsfrie materialer, men store løvtrær og noe 
beplantning myker opp inntrykket og gir plassen et hyggelig uttrykk.  Det er satset mye på god 
kveldsbelysning, og plassen virker oversiktlig selv om den er delt inn i ulike soner og ulike nivåer.   
 
Vegetasjon 
En del store løvtrær, noen nyplantede og en 
nyplantet staudevegg rundt plassen. Regnbed 
nederst på tomt. 
 
Dekke 
Gummidekke på hele lekeplassen og asfalt på 
gangstier.  Rød grus under bordtennis og noe 
brustein som kantelement og under benker, 
sandkasse der løsmasser sklir litt ut.  
 
Lys, sol og sikt 
Oversiktlig plass. Trær og bebyggelse gir 
skygge på morgen og kveld, med noe sol på 
plassen på dagtid. Sikt fra plass til plass og 
delvis inn i skolegården.   
 
Innsyn 
Mye bebyggelse rundt med boligblokker og 
K1. Lukket og noe bortgjemt rom, men innsyn 
fra K1 og omliggende boliger.  

Adkomst 
God adkomst med 6 gangveier og gågate som 
leder til plassen. Egnet til sykling. 
 
Kveldsbelysning 
7 nye lykter og lyselementer som gir bra lys på 
kveldstid.   
 
Fasader rundt plassen 
Høye fasader rundt hele plassen, noe variert i 
uttrykk.  Veggmalerier og åpen fasade mot K1. 
Noe lukket med mye gardiner i boliger og 
balkonger som ikke er mye i bruk.  Byverksted 
på plassen foran K1. 
 
Støy og trafikk  
Bilfritt og uten trafikkstøy.  Støy fra lekende 
barn kan være noe plagsomt for nærmeste 
naboene som bor rett på plassen.
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Byromskartlegging Sørli Lekeplass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Fasiliteter på Sørli Lekeplass 
 

Plassens formål er først og fremst en lekeplass for barn i flere aldre og på Sørli Lekeplass har man 

virkelig tenkt utenfor standardløsninger og «hyllevarer».  Med den store klatreinstallasjonen har man 

turt å tenke stort. Den har et skulpturelt uttrykk som gir plassen et tydelig særpreg og suppleres med 

veggmalerier.  Man har valgt å bruke terrenget som en integrert del av lekeplassen med sklier, baller 

og annet.  Det er også bordtennisbord på plassen med direkte tilgang til utlån av racketer og baller i 

K1 Aktivitetshus.  

Det er også godt med sittebenker rundt lekeplassen og beliggenheten rett ved skole, T-bane, Tøyen 

Torg og med åpne 1. etasjer i K1 gjør plassen tilgjengelig for mange.  Det begrensede arealet gjør at 

det er begrensede muligheter for trening og ballspill for unge og voksne og det virker lite aktuelt for 

voksne uten barn å sette seg ned på en benk da man er så tett på lekeinstallasjonene.   

 
Lekeapparater 
1 stor og spennende lekeinstallasjon med 
sklie/klatrenett/treklosser å klatre på. 
Terrengformer med sklier, klatreinstallasjoner, 
tau. Balanseballer og trampoliner.   
 
Ballplass  
Bordtennisbord. Kan leke med ball på plassen 
ved K1. 
 
Treningsapparater  
Ingen treningsmuligheter. 
 
Sitteplasser 
 8 benker rundt lekeplassen og sittetrekanter.  

 
Skulpturer, kulturelle innslag 
Veggmalerier og skulpturelle leker som gir 
særpreg. 
 
Servering 
Ungdomskafé på k1, noe veganmat. Men kort 
vei til Tøyen Torg og Sørli Plass.    
 
Servicetilbud 
Frisør, barberer, skole og aktivitetshuset K1. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Nær T-bane, busser 

 

Le
ke

ap
p

ar
at

er

B
al

ls
p

ill
 o

g 
sk

at
in

g

Tr
en

in
gs

 m
u

lig
h

et
er

K
u

lt
u

re
lle

 in
n

sl
ag

Si
tt

ep
la

ss
er

Se
rv

er
in

g

B
u

ti
kk

 o
g 

se
rv

ic
e

O
ff

en
tl

ig
ko

m
m

u
n

ik
as

jo
n

Sørli Lekeplass 10 byrom



 

 
 

Byromskartlegging Sørli Lekeplass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Bruk av Sørli Lekeplass
Vi observerte 603 brukere av plassen i de 6 timene vi telte. Sørli Lekeplass er dermed den plassen 

som blir aller mest brukt blant de 10 byrommene vi har kartlagt i denne studien.  Dette inkluderer da 

personer som både oppholdt seg lenge på plassen og de som gjorde ganske korte stopp før de gikk 

videre.   

Blant de 603 brukerne av plassen er 25% barn mellom 6 og 10 år og like mange er barn i 

barnehagealder (under 6 år).  Det er også noen tweens som bruker plassen, 7% av alle brukerne var i 

alderen 11-12 år.  Vi ser altså at Sørli Lekeplass har en utradisjonell utforming som gjør at den er 

attraktiv både for de små barna og for skolebarn.  Alle kan finne noe å gjøre som passer for deres 

alder og nivå, og vi ser at mange av skolebarna bruker plassen som et sted å møtes. Beliggenheten 

ved skolen bidrar selvfølgelig også til at denne lekeplassen blir mer brukt av skolebarn enn mange 

andre lekeplasser.    

De resterende brukerne er stort sett foreldre som følger barna, sitter på en benk og venter eller 

snakker med andre foreldre på plassen.  Det er mange foreldre som kommuniserer med hverandre 

og tydelig kjenner hverandre fra før.   

Plassen blir nesten ikke brukt av ungdom over 13 år eller voksne uten barn.  Dette er kanskje ikke så 

overraskende i og med at plassen er dedikert til lekeformål.  Selv om det er noen benker på plassen 

så er disse såpass tett på lekeinstallasjonene at det føles «feil» for voksne uten barn å sette seg der.  

Voksne bruker heller andre plasser som Tøyen Torg eller Sørli Plass for servering.  Eller de bruker 

Snippenparken, Tøyenparken eller Botanisk Hage til rekreasjon. Det har blitt mange gode uterom på 

Tøyen og det er slik sett greit at Sørli Lekeplass er dedikert til barna.  Det man kunne ønske seg er 

enda bedre og tydeligere forbindelseslinjer mellom de ulike byrommene slik at bruken flyter litt mer 

over i hverandre.     
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Byromskartlegging Sørli Lekeplass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Aktiviteter på Sørli Lekeplass
 

Plassen brukes som lekeplass og det er tydelig at lekeinstallasjonene er veldig populære.  

Balanseballene og skliene i terreng var det som ble minst brukt da vi var der, men også der var det 

stadig barn innom.  Bordtennisbordet ble ikke brukt.  Ellers brukes benkene rundt plassen mye. Her 

sitter det stort sett foreldre, større søsken eller noen av de litt eldre barna.  

Vi ser også at K1 Aktivitetshus er viktig for bruken av plassen. Stadig kommer det det barn eller 

foreldre som har vært inne i K1 eller som er på vei inn.  Sørli Lekeplass viser at god beliggenhet, 

tilbud om innearealer og en kreativ utforming av lekeplassen er komponenter som alle bidrar til at 

plassen blir så mye brukt.   

 

Leker 

Lekeplassene er veldig mye brukt og inspirerer 

både motorikk, rollelek og samvær.   

Hjelper barna, følger med, snakker 

Det er mange foreldre på plassen som samler 

seg ved lekeinstallasjonen eller står litt i 

utkanten og snakker sammen med andre 

foreldre.   

Fra og til K1 og skole 

En del av barna kommer tydelig fra skolen og 

stopper en stund på lekeplassen mens andre 

går litt til og fra K1. En del av de større barna 

er ikke på selve lekeplassen, men står på 

plassen ved inngangen til K1.  
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Mulige tiltak på Sørli Lekeplass
Sørli Lekeplass er den plassen som blir aller mest brukt av de 10 byrommene vi har kartlagt på Tøyen 

og Grønland.  Det er mange grunner til det, men beliggenhet er viktig. Plassen er lokalisert rett ved 

skole, K1 og offentlig kommunikasjon i et nabolag der mange bor tett. Vi observerer at de mange 

balkongene som vender mot Sørli Lekeplass liten grad blir brukt og har fått synspunkter på at 

naboene synes det er vel mye støy fra plassen, også utover kveldstid.  Men på den positive siden 

føles plassen nå tryggere, lysere og generelt mer attraktiv enn før oppgradering.  

På Sørli Lekeplass har man tenkt nytt, barna har vært en tydelig prioritet og man har gått bort fra 

tradisjonelt lekeutstyr og skapt en unik lekeplass som det knapt finnes andre steder i Oslo. 

Frognerborgen er nok den lekeplassen som det er mest nærliggende å sammenligne med.   

Dette gjør at plassen blir brukt av barn og foreldre, men i liten grad av voksne uten barn.  Selv om det 

står noen benker der så er byrommet såpass lite og tett at man er tett på de lekende barna neste 

uansett hvor man er. Men de voksne uten barn har kort vei til Tøyen Torg, Snippenparken, Sørli Plass 

eller Tøyenparken dersom de ønsker rekreasjon eller servering.  Så valget om å prioritere lekeplass 

synes veldig riktig i dette bybildet.  

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Blant barna vi snakket med var Sørli Lekeplass en favoritt, og de hadde ikke ønsker om å forandre på 

plassen. Eneste utfordringen de har er at det tidvis kan bli veldig mange som bruker plassen, og at de 

små barna med foreldre kan ta litt over plassen.   10-12 åringer synes det er vanskelig å bruke plassen 

dersom det er for mye småbarn der.   

Det er lite bruk av naturlige materialer på lekeapparatene og i dekket på plassen. Valg av materialer 

gir plassen et noe kunstig preg og installasjonene er rigide med lite rom for å foreta forandringer.  

Dette er nok gjort bevisst for å unngå stadig vedlikehold på en plass som er veldig mye brukt. Vi vil 

derfor ikke si at det er et tydelig forbedringsområde.      
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Byromskartlegging Klosterenga «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Klosterenga byromskartlegging 
 

Klosterenga ligger mellom Åkebergveien og 

Gamlebyen og grenser til de høye murene 

til Oslo Fengsel.  Parken er litt på siden av 

nedslagsområdet for områdeløftet på 

Grønland og Tøyen, men det er kort vei til 

Grønland som generelt mangler gode 

parker. Parken skal oppgraderes og allerede 

i sommer får fotballbanen i parken 

kunstgress og vil dermed være egnet til mer 

organisert trening og vinterbruk.  

Skulpturparken skal også oppgraderes.  

Klosterenga scorer allerede høyt på mange 

av de kvalitetene vi vurderer  

byromskartlegginger og er godt lik blant 

barna vi snakket med, men det er først og fremst fotballbanen de bruker og liker.  

Landskapsmessig er Klosterenga bra utformet og velholdt med variert bruk av materialer, mye 

grøntområder, store trær tydelige soner for ulik bruk.  Men parken mangler en del belysning og føles 

hyggeligst og tryggest på dagtid eller om sommeren.  Det er en rolig park som har lite synlig rus og 

har heller ikke den mannlige dominansen som man ser i mange byrom på Grønland. Det virker som 

parken først og fremst blir brukt av nabolaget og av de som spiller fotball.   

Det er en del som bruker plassen, men antall brukere ligger under en del andre byrom i 

kartleggingen.  Gjennomgangen skjer mellom Åkebergveien og Jarlegata eller mellom Åkebergveien 

og Nonnegata. Men parken har en relativt heterogen brukergruppe med både småbarnsfamilier, 

barn i skolealder, unge voksne og godt voksne. At man har en åpen park med ulike soner gjør at ulike 

type brukere kan se hverandre, men uten å forstyrre. Unntaket er skulpturparken som ligger 

bortgjemt og ikke relaterer seg særlig til resten av parken.   

Klosterenga vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  
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Byromskartlegging Klosterenga «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kvalitetsindikatorer for Klosterenga
Klosterenga scorer bra på mange av våre kvalitetsindikatorer.  Parken har flere funksjoner. Den er 

grønn, rolig og godt egnet til rekreasjon, men har også aktiviteter for barn og unge (lekeplass, fotball 

og gressplen) og skulpturelle fasiliteter som gir parken et særpreg og kulturopplevelser.  Vannrenna 

og stenbenken, granittsteinene og deler av skulpturparken inspirerer til vannlek og klatring samtidig 

som de har en interessant utforming.  Det er også en blanding av mindre og større barn, foreldre og 

voksne uten barn som bruker parken. Men tenåringer, jenter og eldre når vi heller ikke her frem til. 

Men parken blir ikke veldig mye brukt, den oppleves som litt avsides for de som ikke bor rett ved og 

kunne i større grad fungert som møteplass. Det er for eksempel mange som bor sentralt på Grønland 

som sier at de nesten aldri er i Klosterenga på tross av at de mangler grøntarealer i eget nabolag.    

Stedstilpasset 
Grønn lunge med mange skulpturerelle 
innslag som gir særpregm vannrenne henviser 
til elveløp. 
 
Tilgjengelig 
I boligområde, men ganske skjult fra gater og 
andre byrom. En god del forbipasserende. 
 
Naturelementer 
Grønne områder og trær. Dyrkekasser og flere 
vannelementer, men tradisjonell lekeplass 
uten mange aktive naturelementer. 
 
Flerbruk 
Bra rom for kulturinntrykk, lek, idrett, tur og 
rekreasjon. Mørkt på kveldstid og på vinter. 
 
Møteplass 
Natur og aktivitet i tett by, men noe lite brukt. 
Barn møtes på fotballbanen og lekeplassen, 
hundeluftere kjenner hverandre. 
 

For store og små 
Fasiliteter for mange aldre og kjønn, flest 
barnefamilier, fotballgutter, voksne og 
hundeeiere. Få ungdommer. 
 
Utfordrer motorikk 
Klatring/balansering, ballspill og generelt mye 
plass å bevege seg på. 
 
Vedlikeholdt 
Pent og ryddig, ikke hærverk, fasiliteter 
fungerer. 
 
Kan utvikles 
Mye åpen plass og rom for endring, men viktig 
å ta vare på parkpreg og frilek. Skulpturpark 
kan integreres bedre, lekeplass bør 
oppgraderes noe, egnet for arrangementer. 
 
Universelt utformet 
Tilrettelagte gangveier, men mange kanter og 

"rom" som ikke er tilgjengelige med rullestol. 
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Byromskartlegging Klosterenga «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Landskapsutforming i Klosterenga 

Klosterenga er det arealmessig største uterommet vi har tatt med i denne kartleggingen. Den er, 
sammen med Botsparken, det største parkområdet i området mellom Grønland, Gamlebyen og 
Tøyen.  Klosterenga oppleves som grønn og parkmessig utformet med utstrakt bruk av store 
lønnetrær og annen vegetasjon. Det er også satt opp plantekasser. Vannrenna og den formstøpte 
benken som går gjennom parken er med på å prege den.  Parken har flere funksjoner og tydelige 
markerte soner.  Det ligger en lekeplass med sandbunn i området mot fengselsmuren, fotballbanen 
har fått sitt eget tydelig avgrensede område, men med innsyn fra gangvei og delvis fra lekeplass. 
Parkområdene med gress er åpne og det er tydelige gangstier gjennom plassen. Det mest 
særpregede ved plassen er skulpturparken som er adskilt fra resten av parken med høy mur og lite 
innsyn.  Det føles som en egen «park i parken» med et helt annet uttrykk.       
 
 
Vegetasjon 
Stor og grønn park med store lønnetrær, 
prydtrær og gress. Plantekasser med spiselige 
vekster. 
 
Dekke 
Variert dekke, mye gress, sand i lekearealer, 
asfalt og betongheller, grus på fotballbane og 
variert med granittheller i skulturpark. 
 
Lys, sol og sikt 
Stort og åpent, mye lys. Mest solfylt på 
fotballbanen. Trerekker fungerer som 
romdelere, men begrenser ikke sikt. Mur mot 
skulpturparken og Oslo Fengsel. 
 
Innsyn  
Lite innsyn fra boliger og gate, men åpent 
parkområde. Skulpturparken og fotballbanen 
ligger noe bortgjemt.   

 
Adkomst 
Tydelige gangstier fra flere retninger og 
gjennom parkenn. Noe gjennomgang.    
 
Kveldsbelysning 
Fotballbane har kveldsbelysning, men 
lekeplass og parkområdet er mørk på kvelden. 
 
Fasader rundt plassen 
Flere boligfasader rundt parken, men vei og 
vegetasjon distanserer de. Stor betongmur 
mot fengsel. 
 
Støy og trafikk 
Parken oppleves stile og rolig. 
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Byromskartlegging Klosterenga «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Fasiliteter i Klosterenga
Klosterenga er først og fremst et rekreasjonsområde og har ingen servering eller servicefasiliteter, 

men det er buss rett ved og kort gangavstand til livlige bygater.  Klosterenga har mange benker og 

sitteplasser.  Det er også gressplener og fotballbane med mulighet til både organisert og uorganisert 

spill og litt trening.  Lekeplassen inneholder i hovedsak tradisjonelle lekeapparater med små husker 

og sklier og et klatrenett som mange av barna liker.  Vannrenna, den snirklete stenbenken og 

murkanter/-blokker er både skulpturelle bidrar til at barna får variasjon i leken.  Men vi ser at 

Botsparken like ved har fått en mer oppgradert lekeplass som blir foretrukket av mange 

barnefamilier Men for barn over 5 år er det i hovedsak fotballbanen som er aktuell, og det er nok 

grunnen til at det er flere gutter enn jenter på plassen. Parken har også sin meget særegne 

skulpturpark med vanninstallasjoner og diverse skulpturer, selv om denne er litt bortgjemt bak høye 

murer så må den vel regnes som en del av parken. 

Lekeapparater 
Lekeplass med husker, sklie, klatrenett og 
balanseelementer. Muligheter for vannlek 
med vannrenne + fontener og basseng i 
skulpturpark. 
 
Ballplass 
Stor grusbane som i løpet av sommeren får 
kunstgress for helårsbruk. Stor gressplen. 
 
Treningsapparater 
"Ingen treningsapparater, men gressområder 
gir muligheter.  
 
Sitteplasser 
Mange benker ved lekeplass og plen samt 
granittsteiner til å sitte på. Lang og sirklende 
stenbenk langs grusvei. 

Skulpturer, kulturelle innslag 
Skulpturparken, utforming av stenbenker og 
vannrenne. 
 
Servering 
Ingen servering. 
 
Servicetilbud 
Ingen butikker og service. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Busser rett ved plassen. 
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Byromskartlegging Klosterenga «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Brukere av Klosterenga
 

Vi registrerte 154 brukere av plassen i løpet av 6 timer og gjennomsnittlig 69 personer som passerer 

gjennom plassen per time.  Klosterenga har da omtrent like mange brukere som Rudolf Nilsens Plass, 

selv om den har et mye større areal.  Men RNP ligger i tilknytning til skole og det skaper en del 

aktivitet som man ikke har i Klosterenga.   

Barn og foreldre er de som bruker plassen mest.  26% av de observerte på plassen var barn i 

barnehagealder og 31% var foreldre.  Barn i barneskolealder (mellom 6 og 12) utgjør 26% av de som 

oppholder seg på plassen. Det er noen voksne uten barn som i hovedsak sitter alene eller 2 sammen 

på benkene i parkområdet, men tenåringer var det nesten ikke på plassen.  

De mindre barna er der sammen med foreldre og oppholder seg mest på lekeplassen og noe langs 

vannrenna.  Foreldrene sitter på benkene ved lekeplassen eller de deltar i lek eller hjelper barna.  

Noen ganske få småbarnsfamilier er også innom skulpturparken der barna kan løpe og leke litt. Men 

der mangler det gode sitteplasser og grønt og foreldre ser ut til å foretrekke parkområde og 

lekeplass.  Blant skolebarna er det mer enn dobbelt så mange gutter som jenter, og fotballbanen er 

det naturlige stedet for dem å være.   
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Byromskartlegging Klosterenga «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Aktiviteter i Klosterenga. 
Klosterenga blir brukt som rekreasjonsområde, til lek og til fotball. De mest brukte områdene er 

fotballbanen og lekeplassen.  Her samler det seg småbarn og foreldre på lekeplassen og større barn 

på fotballbanen.  Barn vi har hatt samtaler og workshops med går i hovedsak på Vahl Skole eller 

Tøyen Skole.  De forteller at de av og til er her og spiller fotball eller har eldre søsken på organiserte 

fotballtreninger her.  Men for disse barna er fotballbanene på Rudolf Nilsens Plass eller Caltexløkka 

mer aktuelle.   

Også benkene, områdene rundt vannsklia og delvis skulpturparken blir en del brukt. I den tiden vi var 

har var det ikke mange som brukte plenene til ballspill eller rekreasjon.  

Klatre, skli, leke. 

De fleste småbarna og foreldrene oppholder 

seg på lekeplassen. Også noen skolebarn er 

der, enten et par stykker sammen eller i følge 

med mindre søsken. De bruker de forholdsvis 

tradisjonelle lekeapparatene der klatrenettet 

ser ut til å være mest populært.  

Fotball 

De fleste barna over 6 år er på fotballbanen. 

Det er mest egenorganisert, men også 

organisert trening på fotballbanen.   

Sitte på benk, lese, mobil, snakke.    

Mange foreldre og voksne uten barn sitter på 

benkene. Foreldrene inntil lekeplassen og de 

uten barn på benkene som vender mot 

gressplenen.  

Vannlek 

Flere små barn leker med vannrenna og noen 

foreldre deltar aktivt. Det virker som 

pappaene er mer involvert her enn ved 

lekestativene. Noen få leker også med vann i 

skulpturparken.  

Hundelufting 

Det er mange voksne som går tur gjennom 

parken uten å stoppe, men det er også mange 

som lufter hunden i parken. De stopper opp, 

bruker gressplenen noe og sitter litt på 

benkene.    

 



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Mulige tiltak i Klosterenga 
Klosterenga er en park som først og fremst brukes til rekreasjon, fotball og småbarnslek. Plassen har 

mange gode kvaliteter, varierte grøntområder og flere skulpturelle innslag i utformingen. 

Fotballbanen blir nå klargjort for helårsbruk, noe som mange setter stor pris på. Men banen brukes i 

dag i stor grad til uorganisert spill og er en møteplass for guttene i nabolaget.  Det er viktig at den 

ikke blir fullstendig overtatt av organisert klubbspill.   

I våre observasjoner ser vi at skulpturparken i Klosterenga blir lite brukt, og de som kommer dit 

oppholder seg der i kort tid. Vi har ikke vurdert selve kvaliteten på skulpturparken. Den inspirerer til 

en viss grad til vannlek, men parken er bortgjemt uten siktlinjer til resten av parken.  Foreldene liker 

derfor ikke at småbarn er der på egen hånd og de voksne liker seg bedre i parken med sittebenker, 

grønne arealer og hyggelig utsyn.     

Lekeplassen i Klosterenga er hyggelig, men føles litt utdatert og passer først og fremst for de yngste 
barna.  Men like bortenfor, i Botsparken, har man en oppgradert lekeplass med utstrakt bruk av 
innretninger (type Kompan) som gir gode muligheter til fysisk aktivitet.  Denne plassen kryr ofte av 
småbarnsfamilier.  En sårt tiltrengt oppgradering av lekeplassen i Klosterenga bør ikke være en kopi 
av det man finner i Botsparken.  Både barnehagebarn og større barn/unge i skolealder kunne trenge 
litt mer kreative og gjerne naturbaserte fasiliteter i Klosterenga i stedet for flere «hyllevarer».  Især 
bør man ha fokus på jenters behov.  Barna vi har snakket med har foreslått mer dyrking som de kan 
være med på, hyggelige områder med hengekøyer og store husker og gjerne bruke parken til utekino 
eller arrangementer.   
 

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Det er viktig å holde fast på Klosterengas funksjon som grønn og attraktiv park samtidig som man kan 

gjøre noe tiltak som gjør at flere i nabolaget og husker på å bruke den.     

• Parken scorer ganske høyt på utfordring av motorikk, men her kan det tilrettelegge for flere 

og mer varierte aktiviteter slik at Klosterenga kan bli en destinasjon for lek og aktivitet. 

Fotballbanen er et godt utgangspunkt, men ikke alle spiller fotball.  En hinderbane eller 

annen fasilitet kan være en attraksjon som gjør at folk kommer og kanskje treningsfasiliteter 

for ungdom/voksne.    

• Øke møteplass-funksjonen kan man også gjøre gjennom å gå i dialog med og engasjere 

nabolaget. Det kan være alt fra ungdommer som selger vafler på søndager, yogagrupper eller 

treningsgrupper, sjakkgrupper eller dyrkegrupper som får tildelt hageparseller.    

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 

Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 

7.Byromskartlegging 

Olafiagangen  
 

 

 

 
 



 

 
 

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



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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
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Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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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Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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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Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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.   

 

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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. 
 

 
 



 

 
 

Byromskartlegging Olafiagangen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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.   

 

 

 



 

 
 

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

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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Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 

8.Byromskartlegging  

Rudolf Nilsens Plass 

 

 

 
 

 



 

 
 

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.
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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.  

 

Le
ke

ap
p

ar
at

er

B
al

ls
p

ill
 o

g 
sk

at
in

g

Tr
en

in
gs

 m
u

lig
h

et
er

K
u

lt
u

re
lle

 in
n

sl
ag

Si
tt

ep
la

ss
er

Se
rv

er
in

g

B
u

ti
kk

 o
g 

se
rv

ic
e

O
ff

en
tl

ig
ko

m
m

u
n

ik
as

jo
n

Rudolf Nilsens Plass 10 byrom



 

 
 

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 Snippenparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 

9.Byromskartlegging  

Snippenparken 

 

 

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Snippenparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Snippenparken byromskartlegging 
Snippenparken ligger nederst i Botaniske Hage og 

har gjennomgått en transformasjon som har løftet 

den betraktelig i forhold til slik den fremsto i 

tidligere år.  Parken ligger i kort avstand fra 

Munchmuseet, Tøyen Torg og rett ved T-bane. 

Parken er tydelig adskilt fra Botanisk Hage med 

gjerder på den ene siden. I to retninger går plassen 

over i bygatene Tøyengata og Jens Bjelkes Gate. Det 

er mange boliger i gatene rundt, og gangtraséen 

mellom Jens Bjelkes Gate og Tøyengata brukes mye 

som snarvei. Snippenparken fremstår som en 

hyggelig og pen park med særpreg og temaer som 

tar opp i seg tilknytningen til Botanisk Hage og 

museene der.   

Snippenparken scorer høyest blant de byrommene 

vi har kartlagt på Tøyen og Grønland når det gjelder 

landskapsutforming.  Den fremstår som en grønn lunge som er hyggelig å passere og oppholde seg i. 

Parken er ikke spesielt stor, men bidrar i stor grad til å gjøre gatene den grenser til hyggelige og 

grønne.  Parken har flere funksjoner og nivåer og passer til både rekreasjon og lek.   

Parken i seg selv har ikke servering eller servicefunksjoner, men ligger sentralt med kort vei til alt.  

Selv om det ikke er mange lekeapparater på plassen, så er lekefasiliteten særpregede og 

aktiviserende.  Sitteamfiet gir mange sitteplasser og det er noe gressplener i nederste del av parken.  

Vi registrerte 203 brukere av plassen i løpet av 6 timer, noe som er ganske gjennomsnittlig for de 10 

byrommene vi har observert.  Vi ser at parken blir brukt av flest småbarnsfamilier og voksne uten 

barn, de fleste er etnisk norske. Det er flere brukere på lørdager enn ukedager, og mange kommer 

fra retningen Munchmuseet og Botanisk Hage. Mye tyder på at Snippenparken blir mer brukt av folk 

på tur enn av naboene og barna som bor i gatene rundt.  Tweens og ungdommer bruker ikke plassen, 

men det er noen barn i alderen 6-11 fra nabolaget som er der sammen med venner. Totalt sett 

scorer Snippenparken høyt på mange kvaliteter, men har ikke blitt et tydelig samlingspunkt for 

naboer eller barn i nabolaget. Plassen synes å bli mye brukt av besøkende.  

Snippenparken vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  

 

Snippenparken 10 byrom



 

 
 

Byromskartlegging Snippenparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 



 

 
 

Byromskartlegging Snippenparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kvalitetsindikatorer for Snippenparken
Snippenparken har en høy score på mange kvalitetsindikatorer.  Den er meget godt vedlikeholdt og 

fri for søppel og rot. Den er også stedstilpasset da den virker som en forlengelse av Botanisk hage 

med det samme grønne preget.  Det er særegne klatreskulpturer på plassen som utfordrer motorikk 

og setter et tydelig preg på plassen. Terrenget er brukt til å utforme et sitteamfi som kan brukes til 

flere formål. Vi ser også at mange brukere møtes eller er sammen på tur. Først og fremst gjelder 

dette etnisk norske småbarnsfamilier, men det er også mange voksne uten barn som legger turen til 

Snippenparken. En del barn opp til ca 12 år, spesielt jenter fra nabolaget, koser seg i hengekøyen og 

det blir oss fortalt at barnehager i området bruker plassen på dagtid. Det virker likevel ikke som 

naboene har tatt eierskap til plassen. Ingen familier eller naboer har piknik, griller, spiller ball på 

gresset eller engasjerer seg i dyrkekassene.       

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.  
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Byromskartlegging Snippenparken  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Landskapsutforming i Snippenparken 

Snippenparken har gode grøntområder og mange store trær.  Trær og vegetasjon skjermer mot 
gatestøy og er med på å gi nabogatene et grønt og vennlig preg. Gangveien gjennom parken gjør at 
det er mange som passerer plassen, noe som gir en viss trygghet og aktivitet også når parken ikke er 
fylt med mennesker.  Parken oppleves tilgjengelig selv om en direkte port til Botanisk Hage ville økt 
gjennomgangen mellom disse to parkene. Det er mye sol på store deler av plassen men de store 
trærne gir også skyggefulle områder.  
 
Snippenparken er nok det mest velholdte og rene uterommet blant de 10 som vi har observert på 
Tøyen og Grønland. Snippenparken er oversiktlig med tydelige siktlinjer, men er likevel en «usynlig» 
sonedeling som gjør at voksne og unge som ikke ønsker å være rett på lekeområdene kan oppholde 
seg i sitteamfiet eller i den nederste parkdelen med plen og plantekasser.  I Snippenparken kan flere 
brukergrupper være sammen uten at de tråkker hverandre på tærne.   
 
Vegetasjon 
Variert vegetasjon, store fine plantekasser 
m/spiselige vekster, variasjon i tetthet/ 
åpenhet, busker og store løvtrær skaper rom 
og skjermer mot gate.   
 
Dekke 
Mye gress, grusstier, brostein som 
kantelement, bark under lekeapparater, 
granittstein i amfi, hellende terreng.  
 
Lys, sol og sikt 
Godt, stort og åpent rom. En del sol på 
lekeplass og amfi, men også mye skygge pga 
store trær. Smale siktlinjer og tett vegg mot 
botanisk hage, fint lysspill i løvtrær.  
 
 

Innsyn  
Innsyn fra gate, gangvei og delvis fra bygårder.  
 
Adkomst 
Fra 3 retninger via gangsti og gate, tydelig 
tilpasset folks bevegelsesmønster. 
 
Kveldsbelysning 
4 lyskastere, samt lys kastes fra gangsti og 
gater. 
 
Fasader rundt plassen 
5-6 etasjer bygårder med varierte fasader. I 
hovedsak lukkede 1. etasjer. 
 
Støy og trafikk 
Moderat trafikkstøy fra gater ved amfi, knapt 
merkbar ved lekeplass.  
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Byromskartlegging Snippenparken  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Fasiliteter i Snippenparken
Snippenparken har ingen servering eller servicetilbud på selve plassen, men det er noe tilbud på 

andre siden av Tøyengata og i omliggende gater.  Dessuten er det kort vei til byrom med servering og 

andre fasiliteter så Snippenparken bør dyrke sin funksjon som en grønn lunge til rekreasjon og lek.  

Plassen preges i stor grad av de skulpturelle klatreinstallasjonene. Selv om lekefasilitetene ikke er så 

mange eller store så gir de gode muligheter til klatring og samspill.  Det er ingen ballbane, 

skaterampe eller treningsapparater på plassen, men det er gressplener som kan brukes til noe 

ballspill og trening.  

Lekeapparater 
Utradisjonelle skulpturer med organiske 
former.  Stor klatreskulptur som brukes av 
både små og store. Store hengekøyer og en 
sandkasse 
 
Ballplass 
Nei, men noe plass på gresset. 
 
Treningsapparater 
Ingen treningsapparater, men plass i 
parkområdet.  
 
Sitteplasser 
Benker og spisebord ved lekeplass og stort 
amfi med 3 nivåer litt mer. 

 
Skulpturer, kulturelle innslag 
Flere klatreskulpturer, skulpturelt utformet 
sitteamfi.   
 
Servering 
Ikke på plassen, men JAFS ligger over gata. 
 
Servicetilbud 
Joker og frisør på andre siden av gata, ellers 
kort vei til Tøyen Torg og Tøyengata.  
 
Offentlig kommunikasjon 
Ligger ved Tøyen T-banestasjon, buss, 
bysykler. 
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Byromskartlegging Snippenparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Brukere av Snippenparken
Vi registrerte 203 brukere av plassen i løpet av 6 timer, noe som er ganske gjennomsnittlig for de 10 

byrommene vi har observert.  Det er noe flere enn på Rudolf Nilsens Plass, men betydelig færre enn 

på Sørli Lekeplass.   

25% av brukerne er barn i barnehagealder og 25% er foreldre.  27% er voksne uten barn og 16% er 

barn i barneskolealder.  Vi ser altså at Snippenparken er et av de få byrommene som brukes av flere 

ulike grupper, og da især småbarnsfamilier og voksne uten barn.  Den eneste gruppen som vi knapt 

nok har observert som brukere er ungdom mellom 13 og 18 år.  

Vi ser at de fleste småbarnsfamilier og voksne uten barn er etnisk norske. Det er flere på lørdager 

enn ukedager, og mange kommer fra retningen Munchmuseet og Botanisk Hage. Mye tyder på at 

Snippenparken blir mer brukt av folk på tur enn av naboene som bor i gatene rundt.  Barna i 

skolealder er der sammen med venner er fra nabolaget, og dette er faktisk et av byrommene som blir 

mest brukt og best likt av jenter. Jentene forteller selv at de liker å møtes ved hengekøyen og synes 

klatreskulpturen er gøy. Ulempen er at det kan være veldig mange småbarn på plassen.   
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Byromskartlegging Snippenparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Aktiviteter i Snippenparken
 

Det er 2 tydelige attraksjoner i Snippenparken der brukerne samler seg.  Det er den store 

klatreskulpturen som barna kaller dinosaur og det er området ved hengekøyen og benkene. 

Klatreskulpturen er den som alle småbarnsfamiliene flokker seg rundt.  Men også i sitteamfiet og 

området mellom lekeplass og amfi oppholder det seg en del folk.  Sitteplassene som ligger lengst fra 

lekeområdet blir foretrukket av voksne uten barn mens foreldre søker nærmere lekeplassen for å 

holde kontakten med barna som leker.  På den nederste delen med plen og plantekasser var det 

ingen som oppholdt seg da vi observerte.  Men gjennomgang på gangtraséen gjør at området likevel 

ikke føles inaktivt.  

 

Klatring og lek i klatreskulptur 

Den skulpturelle klatreskulpturen på plassen 

er klart den som blir mest brukt og som 

aktiviserer mest. Spesielt de minste barna 

bruker denne, men også skolebarn. 

Sandkassene ble ikke brukt da vi var der. 

Hengekøyer og samspill 

Hengekøyen er også veldig populær, og er et 

fint utgangspunkt for samspill mellom barn og 

foreldre eller barn/unge seg imellom. Spesielt 

jenter opp til ca 12 liker hengekøyen.  

Sitte, spise, rekreasjon 

Benkene ved lekeområdene blir mest brukt av 

foreldre som følger med på barna mens det 

store sitteamfiet blir brukt av både 

foreldre/barn og voksne uten barn. En del tar 

pause her når de er på sykkeltur eller kommer 

fra Botanisk Hage/Munchmuseet.   

Følge med på barna, snakke sammen 

Noen foreldrepar som møtes eller er på tur 

sammen snakker og følger med på eller 

hjelper barna ved klatreskulpturen.  

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Snippenparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Mulige tiltak i Snippenparken
Snippenparken har fått en meget bra utforming og er nå kvalitetsmessig blant de aller beste 

byrommene i området.  Det er også fint at lekefasilitetene ikke er typiske hyllevarer, men har 

særpreg og skulpturelle former.  Men plassen ser ut til å tiltale småbarnsfamilier og voksne på tur 

mer enn naboene da det ikke virker som naboene har tatt eierskap til plassen i særlig stor grad.  

Dette bekrefter også barna vi har hatt samtaler med. Selv om de går på skolene like ved så er det 

mange som forteller at de aldri bruker Snippenparken.  Til det oppfattes den ikke som interessant 

nok.  En læring vi skal ta med er at dette er et av uterommene i området som jentene tydelig bruker 

mer og liker bedre enn guttene.  Her er det mindre lagt opp til ballspill og mer til samlek og 

kommunikasjon. Spesielt nevner jentene at det møtes ved hengekøyen.  

Snippenparken oppfyller funksjonen som grønn lunge, gir et grønt preg til sidegatene og er godt 
egnet til rekreasjon og samvær for barnefamilier. Så det bør ikke gjøres store grep på plassen, men 
mindre tiltak som gjør at den blir mer attraktiv for nabolaget. En dyrkegruppe, et piknikområde, et 
bouleområde eller annet kan gi naboene en grunn til å møtes her. Barna selv ønsker seg mer 
dyrkemuligheter og et varmerom slik at man også kan være her på vinteren.   
 

 
 

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Snippenparken scorer høyt på de fleste kvalitetsindikatorer, og det viktigste er å ta vare på, 

vedlikeholde og aktivisere parken slik den er i dag.   

• Øke møteplass-funksjonen slik at den blir mer aktuell for nabolaget. Gjerne bruke ildsjeler i 

nabolaget til å ha aktiviteter, ta ansvar for dyrkeområde el.l.  

• Gi parken en tydeligere funksjon på vinteren og la jentene i nabolaget sette sitt særpreg på 

den med noen flere installasjoner og aktiviteter som de liker.   

 



 

 
 

Byromskartlegging Teaterplassen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 
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Byromskartlegging Teaterplassen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Teaterplassen byromskartlegging 
Snippenparken ligger nederst i Botaniske Hage 

og har gjennomgått en transformasjon som har 

løftet den betraktelig i forhold til slik den 

fremsto i tidligere år.  Parken ligger i kort 

avstand fra Munchmuseet, Tøyen Torg og rett 

ved T-bane. Parken er tydelig adskilt fra 

Botanisk Hage med gjerder på den ene siden. I 

to retninger går plassen over i bygatene 

Tøyengata og Jens Bjelkes Gate. Det er mange 

boliger i gatene rundt, og gangtraséen mellom 

Jens Bjelkes Gate og Tøyengata brukes mye 

som snarvei. Snippenparken fremstår som en 

hyggelig og pen park med særpreg og temaer 

som tar opp i seg tilknytningen til Botanisk Hage 

og museene der.   

Snippenparken scorer høyest blant de byrommene vi har kartlagt på Tøyen og Grønland når det 

gjelder landskapsutforming.  Den fremstår som en grønn lunge som er hyggelig å passere og 

oppholde seg i. Parken er ikke spesielt stor, men bidrar i stor grad til å gjøre gatene den grenser til 

hyggelige og grønne.  Parken har flere funksjoner og nivåer og passer til både rekreasjon og lek.   

Parken i seg selv har ikke servering eller servicefunksjoner, men ligger sentralt med kort vei til alt.  

Selv om det ikke er mange lekeapparater på plassen, så er lekefasiliteten særpregede og 

aktiviserende.  Sitteamfiet gir mange sitteplasser og det er noe gressplener i nederste del av parken.  

Vi registrerte 203 brukere av plassen i løpet av 6 timer, noe som er ganske gjennomsnittlig for de 10 

byrommene vi har observert.  Vi ser at parken blir brukt av flest småbarnsfamilier og voksne uten 

barn, de fleste er etnisk norske. Det er flere brukere på lørdager enn ukedager, og mange kommer 

fra retningen Munchmuseet og Botanisk Hage. Mye tyder på at Snippenparken blir mer brukt av folk 

på tur enn av naboene og barna som bor i gatene rundt.  Tweens og ungdommer bruker ikke plassen, 

men det er noen barn i alderen 6-11 fra nabolaget som er der sammen med venner. Totalt sett 

scorer Snippenparken høyt på mange kvaliteter, men har ikke blitt et tydelig samlingspunkt for 

naboer eller barn i nabolaget. Plassen synes å bli mye brukt av besøkende.  

Snippenparken vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  
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Byromskartlegging Teaterplassen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

  

 
 



 

 
 

Byromskartlegging Teaterplassen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kvalitetsindikatorer for Teaterplassen
Teaterplassen scorer i sum omtrent på samme nivå som Tøyen Torg som er det mest naturlige 

byrommet å sammenligne med.  Plassen oppleves som nytt og meget ryddig og godt vedlikeholdt.  

Den brukes til en viss grad som møteplass og aller serveringsstedene bidra til det. Teaterplassen er et 

av de få byrommene der vi har observert bruk av både barn i ulike aldre, unge og voksne.    Plassen 

har et attraktivt klatrestativ som brukes av både småbarn og skolebarn og er utformet på en måte 

som inspirerer til løp, klatring for de minste og skating for større barn og unge.  Men plassen har lite 

særpreg og har ikke tatt opp i seg historien fra Oslo Mekaniske, teatertema eller annet som kunne 

skape en viss unikhet.  Til å være et torg så er det noe lite variasjon i bruk av 1. etasjer og mangel på 

torghandel, matbutikk, bibliotek eller annet som tiltrekker folk gjør at plassen mangler litt folkeliv.   

Stedstilpasset 
Hyggelig torg, men ingen spesielle særpreg. 
 
Tilgjengelig 
Et område med mye boliger, sentralt på 
Grønland men litt utenfor der de fleste ferdes. 
 
Naturelementer 
Murkanter brukes til skating/klatring, 
vannfontene til lek. 
 
Flerbruk 
Plassen er godt belyst, oversiktlig og med 
boliger og servering som gjør det greit på 
kveldstid. Kunne hatt mer variert bruk. 
 
Møteplass 
Brukes noe som møteplass, samler gutter i 
ulike aldre som skater. Funksjoner som 
grønnsakshandel, bibliotek eller lignende ville 
gitt mer folkeliv. 
 

For store og små 
Blir brukt av både barn, unge og voksne. 
Kunne vært flere gratis fasiliteter eller mer for 
unge jenter. 
 
Utfordrer motorikk 
Klatreinstallasjonen gir motorisk utfordring til 
barn.  Kan skates på plassen, men ikke lagt til 
rette for ballspill eller trening.   
 
Vedlikeholdt 
Meget godt vedlikeholdt, rent, nytt  og ryddig. 
 
Kan utvikles 
Begrenset plass, rom for mer grønt og mer 
varierte tilbud i 1. etasjer. 
 
Universelt utformet 
Flatt, god adkomst til plass og servicesteder. 

Ingen fasiliteter tilpasset bevegelseshindrede
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Byromskartlegging Teaterplassen  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Landskapsutforming på Teaterplassen 

Teaterplassen er regulert som torg, og dette tatt i betraktning så scorer plassen høyt på utforming.  
Plassen mangler fortsatt et grønt uttrykk, men har en del nyplantede trær og annen beplantning.   
Det må antas at torget får et grønnere uttrykk når vegetasjonen vokser mer til.  Det er en liten 
vanninstallasjon/fontene på plassen, men den oppleves lite markant.  Plassen er relativt kvadratisk 
og oversiktlig. Den har bygninger på alle kanter, men det er variasjon i fasadene. En gammel 
historiske tegnsteinsbygning (tidligere Oslo Mekaniske verksted) og noe åpne fasader og 
klatreplanter gjør fasadene variert og hyggelig.  Men boligblokkene som ligger på to sider av plassen 
er alle helt like og ganske fargeløse.   
 
Teaterplassen er en velholdt plass med mange gode kvaliteter og god materialbruk.  Det er 
betongheller på den åpne plassen som er egnet for skating, sykler og rullestoler. Ellers er det variert 
bruk av brosten, kantsteiner, asfalt. Teaterplassen har god adkomst fra alle retninger og ligger godt 
skjermet fra støy og trafikk.    
 
Vegetasjon 
Nyplantede trær, vegetasjon mellom gangvei 
og en fasade, noe busker og beplantning, Ikke 
len eller gress. Liten vannfontene. 
 
Dekke 
Variert dekke, bruk av farget, kunstig dekke 
ved klatrestativ. Betongheller ved 
skateområde, noe asfalt/brosten. 
 
Lys, sol og sikt 
Greit med sol, bygninger på 6 etasjer på 3 
sider begrenser siktlinjer, men hyggelig 
"gårdsrom følelse". 
 
Innsyn  
Mye boliger rundt plassen og i gatene, 
servering og servicetilbud i 1 etg. 

 
Adkomst 
Adkomst fra 6 veier, bilfrie eller med lite 
trafikk. 
 
Kveldsbelysning 
Lykter rundt hele plassen. 
 
Fasader rundt plassen 
Variert i høyder og uttrykk, men 3 helt like 
blokker rundt plassen.  God bruk av 1 etasjer 
med åpne fasader Eller servering. 
 
Støy og trafikk 
Stille, ingen bilstøy fra trafikkerte gater.  
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Byromskartlegging Teaterplassen  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Fasiliteter på Teaterplassen
Snippenparken har ingen servering eller servicetilbud på selve plassen, men det er noe tilbud på 

andre siden av Tøyengata og i omliggende gater.  Dessuten er det kort vei til byrom med servering og 

andre fasiliteter så Snippenparken bør dyrke sin funksjon som en grønn lunge til rekreasjon og lek.  

Plassen preges i stor grad av de skulpturelle klatreinstallasjonene. Selv om lekefasilitetene ikke er så 

mange eller store så gir de gode muligheter til klatring og samspill.  Det er ingen ballbane, 

skaterampe eller treningsapparater på plassen, men det er gressplener som kan brukes til noe 

ballspill og trening.  

Lekeapparater 
Stort klatrestativ som passer mange aldre.   
 
Ballplass 
Ingen ballbane, men skating og ballspill er 
mulig på plassen 
 
Treningsapparater 
Ingen treningsapparater. 
 
Sitteplasser 
Benker, uteservering langs hele plenen, 
murkanter å sitte på. 
 

Skulpturer, kulturelle innslag 
Skulpturer, vanninnstallasjon, kreativ 
utforming av sittebenker. 
 
Servering 
Et stort utvalg av restauranter og kaféer rundt 
og på plassen. 
 
Servicetilbud 
Frisør, megler, teater. Butikker litt lengre opp i 
gata. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Kort vei til t-bane, buss, trikk.
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Byromskartlegging Teaterplassen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Brukere av Teaterplassen
 

Vi registrerte 200 brukere av plassen i løpet av 6 timer og gjennomsnittlig 110 personer som passerer 

gjennom plassen per time.  Teaterplassen har dermed noen færre brukere enn Tøyen Torg og veldig 

mange færre som passerer gjennom plassen.  Mye av grunnen til dette er nok beliggenhet. Mens 

Tøyen Torg ligger rett ved T-bane og er en naturlig plass å passere så er Teaterplassen i noe mindre 

grad «midt i smørøyet».  En annen grunn til at torget er litt roligere er nok mangelen på butikker, 

bibliotek eller annet som normalt trekker mye folk.  Men det er likevel en god del som bruker plassen 

og det oppleves på ingen måte som folketomt.      

16% av brukerne av Teaterplassen er småbarn under 6 år og 22% er foreldre.  En del av disse stopper 

litt på plassen mens de er på vei hjem eller mens foreldrene henter take-out mat. Andre ser ut til å 

oppsøke plassen for lek, løping, klartring og vannlek.   

11% av brukerne er mellom 6 og 12 år og hele 17% er mellom 13 og 18 år.  Dette er altså et av de få 

byrommene som blir en del brukt av tenåringer.  Mange skater på plassen og ser ut til å finne 

hverandre på tvers av alder. Blant skaterne er flest tenåringer, men også gutter i barneskolealder og 

noen unge menn i 20-årene.  Blant barn og unge var det fleste gutter på plassen, og ingen av 

skaterne vi observerte var jenter. Dette bekrefter nok en gang at jenter og gutter bruker byrommene 

på ulik måte og at dette må tas hensyn til i utvikling av byrom. Det er både gutter og jenter som 

møtes og «henger» på plassen, og også barn opp til 12 år synes det er gøy med klatreskulpturen.  

Det er 34 % voksne uten barn på plassen, og mange av disse sitter ved utebordene på restaurantene 

og kaféene eller på benker rundt plassen.    
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Byromskartlegging Rudolf Nilsens Plass «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Aktiviteter på Teaterplassen 
Det er 2 tydelige attraksjoner i Snippenparken der brukerne samler seg.  Det er den store 

klatreskulpturen som barna kaller dinosaur og det er området ved hengekøyen og benkene. 

Klatreskulpturen er den som alle småbarnsfamiliene flokker seg rundt.  Men også i sitteamfiet og 

området mellom lekeplass og amfi oppholder det seg en del folk.  Sitteplassene som ligger lengst fra 

lekeområdet blir foretrukket av voksne uten barn mens foreldre søker nærmere lekeplassen for å 

holde kontakten med barna som leker.  På den nederste delen med plen og plantekasser var det 

ingen som oppholdt seg da vi observerte.  Men gjennomgang på gangtraséen gjør at området likevel 

ikke føles inaktivt.  

Klatring og lek i klatreskulptur og med vann 

Klatreskulpturen på plassen er som en magnet 

på barn i flere aldrersgrupper, og noen av de 

minste barna synes også det er gøy med litt 

vannlek. Ellers finnes det murkanter, 

sitteinnstallasjoner og annet som barna også 

bruker til lek og klatring.  

Skating på plassen 

I den tiden vi observerte var det relativt 

mange skatere på plassen. De fleste oppholdt 

seg ganske lenge på plassen, mens noen kom 

og gikk litt. Det ser ut som det er akseptabelt 

for de eldre skaterne at mindre gutter henger 

seg på og de yngre ser klart opp til de store 

guttene.  

Spise på uterestaurantene, hente pizza. 

Det er et stort utvalg av restauranter, take-

aways og kaffebarer rundt plassen og disse blir 

en god del besøkt selv om det ikke generere 

det helt store folkelivet.  

Henge på plassen, følge med på skatere. 

En god del tenåringer og unge møtes på 

plassen, henger litt eller setter seg og ser på 

skaterne. Men også en del voksne ser ut til å 

bruke plassen som møtested før de går videre.  

Lufte hund: 

Noen få stopper også litt opp på plassen når 

de går tur med hunden.  

 



 

 
 

Byromskartlegging Teaterplassen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Mulige tiltak på Teaterplassen
Snippenparken har fått en meget bra utforming og er nå kvalitetsmessig blant de aller beste 

byrommene i området.  Det er også fint at lekefasilitetene ikke er typiske hyllevarer, men har 

særpreg og skulpturelle former.  Men plassen ser ut til å tiltale småbarnsfamilier og voksne på tur 

mer enn naboene da det ikke virker som naboene har tatt eierskap til plassen i særlig stor grad.  

Dette bekrefter også barna vi har hatt samtaler med. Selv om de går på skolene like ved så er det 

mange som forteller at de aldri bruker Snippenparken.  Til det oppfattes den ikke som interessant 

nok.  En læring vi skal ta med er at dette er et av uterommene i området som jentene tydelig bruker 

mer og liker bedre enn guttene.  Her er det mindre lagt opp til ballspill og mer til samlek og 

kommunikasjon. Spesielt nevner jentene at det møtes ved hengekøyen.  

Snippenparken oppfyller funksjonen som grønn lunge, gir et grønt preg til sidegatene og er godt 
egnet til rekreasjon og samvær for barnefamilier. Så det bør ikke gjøres store grep på plassen, men 
mindre tiltak som gjør at den blir mer attraktiv for nabolaget. En dyrkegruppe, et piknikområde, et 
bouleområde eller annet kan gi naboene en grunn til å møtes her. Barna selv ønsker seg mer 
dyrkemuligheter og et varmerom slik at man også kan være her på vinteren.   
 

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Snippenparken scorer høyt på de fleste kvalitetsindikatorer, og det viktigste er å ta vare på, 

vedlikeholde og aktivisere parken slik den er i dag.   

• Øke møteplass-funksjonen slik at den blir mer aktuell for nabolaget. Gjerne bruke ildsjeler i 

nabolaget til å ha aktiviteter, ta ansvar for dyrkeområde el.l.  

• Gi parken en tydeligere funksjon på vinteren og la jentene i nabolaget sette sitt særpreg på 

den med noen flere installasjoner og aktiviteter som de liker.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

 

Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 

11.Byromskartlegging  
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Byromskartlegging Tøyen Torg «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Tøyen Torg byromskartlegging 
 

Tøyen Torg ligger midt i smørøyet på Tøyen med T-

bane, skole, K1 like ved. Det er mange boliger i 

nabolaget og kort vei til Botanisk Hage, Munch-museet, 

Tøyenparken og Tøyenbadet.  Tøyen har, gjennom 

blant annet Tøyenløftet, fått en tydelig kvalitetsheving 

og har blitt et sted mange vil bo og en destinasjon som 

mange drar til.  Spesielt småbarnsfamilier ser ut til å 

sette pris på de mange oppgraderte byrommene og 

fasilitetene i nabolaget.  Tøyen Torg er et av de 

byrommene som har fått et tydelig ansiktsløft  

Landskapsmessig er torget en firkantet plass mellom 

røde teglsteinsbygninger i ulike høyder. Men man har 

likevel greid å skape variasjon med kunstnerisk 

utformet dekke og en del skulpturelle møbler. Det er 

plantet noe vegetasjon, men en grønn oase kommer 

det nok aldri til å bli.  Plassen fremstår som lys, med god logistikk og mange gode kvaliteter.  

Tøyen Torg har mange brukere og mye gjennomgangstrafikk. I tillegg til småbarnsfamlier er det også 

en del unge som bruker plassen og barn i skolealder bruker det til en viss grad som møtested.  Torget 

brukes også av noen eldre, selv om disse er i mindretall.    

Tøyen Torg vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  
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Byromskartlegging Tøyen Torg «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

   

 
 
 
 



 

 
 

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

Kvalitetsindikatorer for Tøyen Torg
Den tydeligste kvaliteten ved Tøyen Torg er at det ser ut til å ha en god møteplass-funksjon.  

Beliggenhet med T-bane, skole og boliger like ved bidrar til dette. Men også tilbudet på plassen og at 

den fremstår som en trygg og fin plass med gode kvaliteter. Det er mange småbarnsfamilier på 

plassen, og inntrykket er at de fleste er etnisk norske selv om dette ikke blir spesifikt registrert. Blant 

ungdommer virker det å være mer blandet etnisitet.  Barn og unge vi snakket med synes det er greit 

og trygt på Tøyen Torg, men det er ikke et sted de pleier å være unntatt når de skal handle med 

foreldrene eller gå på biblioteket.  Plassen er greit stedstilpasset, men mangler noe innslag av grønt 

og vann. Det er ikke mye å gjøre for barna på plassen, men det er bilfritt og mange spiser, løper og 

klatrer litt på plassen. Så er det også kort vei til Sørli Lekeplass, Snippenparken og Botanisk Hage der 

barna får større fysiske utfordringer.  

Stedstilpasset 
Tilpasset byggene, tar opp farger og 
materialer, stor variasjon av matservering, 
men litt overvekt av "fancy" utesteder.  
 
Tilgjengelig 
Ligger i område med mange boliger og skole, 
K1, Biblio, Sørli. Gjennomgang fra T-bane.  
 
Naturelementer 
Murte elementer, kasser i ulike høyder og 
former som barn løper/klatre på. Men det er 
lite vegetasjon og ikke vann å leke med.  
 
Flerbruk 
Fungerer og føles trygt både dag og kveld.  
Bibliotek og servering bidrar til at torget blir 
brukt hele året.   
 
Møteplass 
God beliggenhet bidrar til god møteplass-
funksjon. Ser ut til å at mange kjenner 
hverandre. Bibliotek og kaféer.  

 
For store og små 
Stor overvekt at etnisk norske og mange 
barnefamilier.  Men også et sted som brukes 
en del av av ungdom og eldre.  
 
Utfordrer motorikk 
Ikke tilpasset lek, men bilfritt og med noe 
klatremuligheter for de minste.  
 
Vedlikeholdt 
Nytt og velholdt, ikke tegn til søppel eller 
hærverk 
 
Kan utvikles 
Begrensede utviklingsmuligheter. Muligheter 
for  arrangementer, benker er flyttbare.  
Behov for mer grønt og helst et vannelement.   
 
Universelt utformet 
Ja, torg og alle 1. etasjer tilgjengelig. 
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Byromskartlegging Tøyen Torg «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 

Landskapsutforming på Tøyen Torg 

Tøyen Torg har blitt vesentlig oppgradert og bærer også preg av å fortsatt være et «nytt» byrom som 
fremstår med gode kvaliteter, godt vedlikeholdt og ryddig.  Det scorer bra på de fleste indikatorer på 
god landskapsutforming, naturligvis vurdert ut fra sin rolle som bytorg.  Dekket har lite variasjon i 
matrialbruk, men plassen har fått et mønster og fargebruk som skaper variasjon og interesse. Det er 
tett med bygninger på alle kanter og litt flate fasader, men alle 1. etasjer er åpne. Det er greit med 
sol på plassen da bygningene mot sør og vest har en OK høyde.  Plassen er også godt belyst og følse 
trygg på kveldstid.  Selv om mye fungerer bra så har det ikke veldig mye å spille på i et så tett byrom, 
og et forbedringsområde er helt klart å bringe inn mer grønt og helst også et vannelement for å live 
opp plassen og skape et enda tydeligere samlingspunkt og noe for barna å leke med.  
 
 
Vegetasjon 
Kasser med noen få, nyplantede trær. 
 
Dekke 
Teglsteinsdekke, teppemønster, dekker hele 
rommet og skaper en god helhet.  
 
Lys, sol og sikt 
Oversiktlig plass, greit med  sol her på dagtid. 
Få siktlinjer.   
 
Innsyn  
Omkranset av aktive bygg, og følelse av 
trygghet.  
 
Adkomst 
God adkomst, fire veier inn i rommet, pluss 
sidegater til disse. Ligger ved T-banen. 

 
Kveldsbelysning 
Godt belyst, 8 lykter på selve torget pluss lys 
fra aktive fasader. 
 
 
Fasader rundt plassen 
Rød Teglstein i varierende høyder og til 12 
etasjer. Åpne 1. etasje med glassfasader, noe 
boliger med balkonger.  
 
 
Støy og trafikk 
Bilfritt, lite støy fra gatene omkring. 
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Byromskartlegging Tøyen Torg «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 
Fasiliteter på Tøyen Torg
Tøyen torg er et aktivt torg rett ved t-bane og med mange forskjellige tilbud.  Det er et bredt utvalg 

av serveringsteder, kaféer, baker, kiosk og butikker som mange trenger som grønnsakshandler, 

bokhandel og andre. I tillegg er det et nytt bibliotek på plassen og Biblio for barn rett ned i gata.  

Hvorvidt tilbudet på plassen er det som nabolaget trenger har vi ikke analysert, men spesielt eldre 

har uttrykt at de ikke føler seg hjemme og savner de som var der den gangen det var lavere husleie.   

Dekke og møblene på plassen har et skulpturelt inntrykk og gjør torget litt mer variert og spennende. 

Det er massevis av sitteplasser her, både på uteserveringen rundt plassen, på sitteinstallasjoner av 

tre og sittekanter.  Det er ingen dedikerte leker på plassen, men mange av sitteinstallasjonene og    

murkantene brukes til leke og klatre på av småbarna som kommer med foreldrene sine.  En 

interessant vanninstallasjon til å leke med og samles rundt hadde trukket opp kvaliteten ytterligere 

et hakk. 

Lekeapparater 
Ingen lekeapparater. 
 
Ballplass 
Nei.  
 
Treningsapparater 
Ingen treningsmuligheter 
 
Sitteplasser 
Mange sitteplasser. Uteserverint rundt hele 
plassen. Flere flyttbare benker med bord og 
plantekasser i tillegg til noen faste. Oppmurte 
sttekanter.  
 
 
 
 

Skulpturer, kulturelle innslag 
Kreativ utfoming av dekke med mønster og 
fargebruk. Kreative sitteinstallasjoner.   
 
Servering 
Kafeer, baker og restauranter, 1 kiosk.   
 
Servicetilbud 
Mange og varierte servicetilbud. Bibliotek, 
flere butikker, grønnsakshandel, kulturscener. 
Like ved Tøyen t-bane 
 
Offentlig kommunikasjon 
Like ved T-bane. 
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Byromskartlegging Tøyen Torg «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 
Brukere av Tøyen Torg
Vi registrerte 269 brukere av plassen i løpet av 6 timer og gjennomsnittlig 900 personer som passerer 

gjennom plassen per time.  Bare Sørli Lekeplass og Olafiagangen har flere brukere og bare 

Olafiagangen har mer gjennomgang blant de 10 byrommene som vi har inkludert i denne 

kartleggingen.  Man merker godt at det passerer mye mennesker gjennom plassen, noe som bidrar til 

å skape folkeliv og torgfølelse.  Mange kommer fra T-banen og skal videre til eller fra Kampen eller 

andre deler av Tøyen og mange Sørligata,  

Hele 22 % av de som bruker plassen (altså gjør stopp på selve torget) er foreldre og 28% er småbarn 

under 6 år.  Småbarnsfamilier utgjør altså halvparten av alle brukerne på plassen.  25% er voksne 

mellom 19 og 69 og dette er et at de veldig få byrommene som også brukes noe av eldre over 70 år.  

De fleste av disse sitter ved småbordene ved kiosken. Noen er også hos grønnsakshandleren på 

plassen.  17% er barn og unge i alderen 6-18 år.  De møter venner, jentene sitter og snakker, guttene 

henger litt rundt og noen går også på biblioteket. 

Begge kjønn er representert på Tøyen Torg, men blant voksne er det omtrent dobbelt så mange 

kvinner som menn.      
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Byromskartlegging Tøyen Torg «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 
Aktiviteter på Tøyen Torg. 
Klosterenga blir brukt som rekreasjonsområde, til lek og til fotball. De mest brukte områdene er 

fotballbanen og lekeplassen.  Her samler det seg småbarn og foreldre på lekeplassen og større barn 

på fotballbanen.  Barn vi har hatt samtaler og workshops med går i hovedsak på Vahl Skole eller 

Tøyen Skole.  De forteller at de av og til er her og spiller fotball eller har eldre søsken på organiserte 

fotballtreninger her.  Men for disse barna er fotballbanene på Rudolf Nilsens Plass eller Caltexløkka 

mer aktuelle.   

Også benkene, områdene rundt vannsklia og delvis skulpturparken blir en del brukt. I den tiden vi var 

har var det ikke mange som brukte plenene til ballspill eller rekreasjon.  

Sitte på benker, snakke, spise. 

Det er mange sittemuligheter på torget og 

disse blir også brukt av mange. Mange snakker 

med venner eller bekjente, de spiser eller 

drikker og følger med på barna.  

Handel og uteservering 

Det er mye uteservering på plassen og de ble 

også brukt i den tiden vi observerte. Det var 

kun grønnsakshandleren som hadde handel 

ute på plassen da vi var der og det samlet også 

en del mennesker.    

Klatre, løpe, leke.  

Det er ingen leker på plassen, men det er 

mange småbarn her som er sammen med 

foreldrene.  Det er bilfritt på hele plassen så 

de løper og klatrer på murer og 

sitteinstallasjoner.  

 

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Mulige tiltak på Tøyen Torg. 
Tøyen Torg har fått et ansiktsløft og det er ingen tvil om at høyere kvaliteter, bedre utforming, 
belysning og åpne 1. etasjer har bidratt til at plassen oppleves som mer attraktiv, tryggere og mer 
aktuell for mange brukergrupper.   Det er mange mennesker som bruker plassen og enda flere som 
passerer gjennom på vei til og fra ulike gjøremål. Tøyen Torg har blitt selve navet på Tøyen og i 
forlengelse ligger skole, K2 Aktivitetshus, Sørli Lekeplass og Kolstadgata som snart skal stenges for 
trafikk.   
 
Utformingsmessig leverer Tøyen Torg bra selv om mer grønt ville gi litt mer rekreasjonsfølelse. Det er 
plantet ut noe vegetasjon, og det blir kanskje et litt grønnere preg på plassen etter hvert. Men 
ethvert torg trenger en form for vanninstallasjon.  Det fungerer som naturelement, som 
samlingspunkt, et sted å feste blikket og lekemuligheter for barna.   
 
Tøyen Torg kan også få enda bedre overganger til de andre byrommene i området med bilfrie gater 
og mer beplanting slik at lek, handel, skole, bibliotek og andre viktige funksjonene nesten oppleves å 
ligge i samme byrom.   
 

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Tøyen Torg har fått et tydelig løft og har ikke det store behovet for å bedre sine kvaliteter. Man kan 

likevel være litt bevisst på møteplass-funksjonen som nok er plassens viktigste funksjon.  Det 

samlede tilbudet på plassen bør være variert for å sikre at Tøyen Torg ikke bare blir et in-sted for 

besøkende, men også et sted der naboene møtes og som de gjerne kan være med på å utforme.    

• Noe mer naturelementer i form av grønt og vann ville myke opp den litt strenge plassen.  

• Småbarnsforeldre ser ut til å trives veldig bra på Tøyen Torg, blant annet på grunn av 

serveringstilbudet.  Man kunne gjort noen små grep for å gjøre plassen litt mer lekevennlig 

for de minste barna.  En mindre, men interessant lekeinstallasjon av noe slag ville vært bra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 

Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 

 

12.Byromskartlegging  
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Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Urtehagen byromskartlegging 
Urtehagen ligger sentralt på Grønland, mellom Urtegata og 

Nordbygata.  Det nærmeste nabolaget består hovedsakelig 

av boliger og noe handel og service i 1. etasjene.  Det står et 

karakteristisk bygg på plassen som inneholder en 

barnehage og en stor del av plassen er tilpasset bruk for 

barnehagen. I tillegg er det plantekasser og skulpturer i 

nedre del mot Nordbygata og et rekreasjonsområde med 

benker og trær på et forhøyet nivå i Urtegata. Primært blir 

plassen brukt som lekeplass, men også noe som 

oppholdssted.  En del bruker gangveien mellom Urtegata og 

Nordbygata som gjennomgangsvei.  I nabogaten ligger en 

moské og Frelsesarmeens rusomsorg ligger rett borti gata. I 

tillegg er det serveringssteder og handel i gatene rundt.  

Landskapsmessig fremstår Urtehagen som et hyggelig 

byrom med urban beliggenhet i et område der folk bor tett.  

Den har flere nivåer som legger til rette for at lek og rekreasjon kan kombineres uten at man kommer 

for tett på hverandre. Med noe mer bruk av vegetasjon og naturlig dekke ville plassen kunne vært en 

«grønn lunge» i tett byrom.   

Urtehagen grenser til flere gater med aktive førsteetasjer, servering, handel og moské og det er 

barnehage på selve plassen.  Den har altså flere fasiliteter innen rekkevidde, og får høy score på å ha 

implementert kulturelle innslag gjennom fargebruk, veggmalerier, skulpturer og fontene. Men 

plassen oppleves ikke som en fullverdig lekeplass og gir få motoriske utfordringer.    

Totalt sett scorer Urtehagen noe lavere enn mange av de andre byrommene i kartleggingen på våre 

kvalitetsindikatorer. Den har et relativt lavt antall brukere, og brukerne har en skjev kjønnsbalanse og 

et lavt aktivitetsnivå, med unntak av barna som bruker husken på plassen. Plassen virker ikke å 

fungere som den møteplassen den kunne ha vært ut fra beliggenhet, fasiliteter og antall beboere. Vi 

observerer flere tilfeller med rus og utagerende adferd og sogar tilkalling av ambulanse og politi på 

øverste nivå av plassen.  Dette, sammen med en lite interessant lekeplass, gjør at barn og unge ikke 

liker å oppholde seg på plassen.  

Urtehagen vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  

Urtehagen 10 byrom
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Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kvalitetsindikatorer for Urtehagen
Totalt sett scorer Urtehagen på samme nivå som snittet for de 10 byrommene vi observerte. Den har 

et sterkt særpreg med sine tydelige Grønlandsfarger, veggmalerier, store løvtrær og urtehage. 

Plassen oppleves urban, tett på gater med servering og varierte bygninger.  Men man har i liten grad 

brukt særpreget i fasilitetene på plassen. Lekene er preget av hyllevarer for de under 5 år og 

skulpturene inviterer ikke til aktivitet.  Det er synlig (og hørbar) rusbruk på plassen, noe barna vi 

snakket med også forteller om.  Etter at barnehagen er stengt brukes plassen mest av unge/voksne 

menn.    

Stedstilpasset 
Det særpregede barnehagebygget og fargede 
dekket og urtehagen bidrar til gjenkjennelse. 
 
Tilgjengelig 
Mange boliger i området og T-bane og buss få 
minutters gangtid unna.  
 
Naturelementer 
Trær rundt plassen, og steinmurer som man 
kan sitte eller klatre på.  Plantekasser, men 
ingen klatretrær elleraktiv bruk av natur.  
 
Flerbruk 
Barnehage, lekeplass og rekreasjonsområde. 
Kan brukes til arrangementer. Greit belyst, 
men mindre aktuell plass på kveld og vinter.   
 
Møteplass 
En del (særlig unge menn) møtes ved benkene 
eller ved urtehagen og en del rusede personer 
(fra rusomsorgen) bruker benkene i øverste 
del av plassen. Dette, i tillegg til litt lite grønt 
og aktviteter for barn/unge gjør nok at mange 
naboer ikke bruker plassen.  

For store og små 
Begrenset attraktivitet for barn, familier, eldre 
– leker er kun for de aller minste. Benkene blir 
stort sett brukt av voksne menn og noen 
rusmisbrukere.   
 
Utfordrer motorikk 
Klatrestativ, sklie og fotballbane passer for de 
aller minste, husken har også skolebarn glede 
av. Bordtennisbord, men ellers ingen fysiske 
aktiviteter for ungdom og voksne.  
 
Vedlikeholdt 
En del søppel på øvre del ved benkene. 
Bygningssøppel ved muren og noe tagging. 
Ellers rent og pent. 
 
Kan utvikles 
Trenger fasiliteter som er attraktive for flere 
enn de aller minste. Videreutvikle kultur- og 
dyrkingstema. Samlende fasiliteter som  
nabolagshus i barnehagebygget og grillplass.  
 
Universelt utformet 
Ja, men tilpassede aktiviteter. 

Stedstilpasset

Tilgjengelighet

Naturelementer

Flerbruk

Møteplass

For store og små

Utfordrer motorikk

Vedlikeholdt

Kan utvikles

Universelt utformet
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Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Landskapsutforming i Urtehagen 

Urtehagen har en urban beliggenhet og bør kunne ha funksjon som et «pusterom» i tett bebyggelse.  
Plassen er omringet av hus med varierte fasader i flere farger og med en høydebegrensning på 6-7 
etasjer.  Dette gjør at det det er greit med sol og lys på plassen og øvre del med benker og trær gir 
gode siktlinjer mot gatene.  Plassen har flotte lønnetrær som skjermer noe mot gatene, men som 
likevel ikke hindrer innsyn.  Nedre del av plassen ved urtehagen og skulpturene føles likevel litt 
bortgjemt.  På tross av trær og noen plantekasser fremstår ikke plassen som en grønn lunge, til det er 
dominansen av asfalt og gummidekke for stor.   
 
Vegetasjon 
Lønnetrær som rammer inn plassen. To 
staudebed, urtehage i sør.  Ingen vegetasjon 
på selve plassen. 
 
Dekke 
Asfalt med buer av brustein på plassen og 
gummidekke med mønster og farger på 
lekeplass. 
 
Lys, sol og sikt 
Oversiktlig plass med greie solforhold, 
bygårder rundt kan kaste noe skygge når sola 
står lavt. Gode siktlinjer mot gatene i nord og 
øst. 
 
Innsyn 
Godt innsyn fra gatene i nord og aust. 
Nederste del av plassen mot Nordbygata er litt 
bortgjemt, ellers bra oversikt. Trær skjermer 
noe mot gater. 
 

Adkomst 
Adkomst fra alle kanter, bortsett fra sør/vest 
der høydeforskjellen til gateplan hindrer 
dette. Flere bruker plassen som snarveg for 
gange og sykling mellom Nordbygata og 
Urtegata. 
 
Kveldsbelysning 
OK belysning med lyktestolper langs kantene. 
 
Fasader rundt plassen 
Barnehage med sterke farger og mønster gir 
særpreg til plassen. Eller omgitt av gater med 
bygårder i varierende høyde og farger og en 
del åpne 1. etasjer med servering, handel, 
moské.    
 
Støy og trafikk  
Lite trafikkstøy, men noe byggestøy.  Roping 
og slåing på biler fra beruset person, full 
ambulanse- og politiutrykning på øverste del 
av plassen.
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Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Fasiliteter i Urtehagen 
 

Plassens formål er først og fremst lekeplass for barnehagen og barna som bor i nabolaget i tillegg til å 

være et sted for rekreasjon. Lekeapparatene er preget av «hyllevarer» for de aller minste med små 

klatrestativer, en sklie og noen små fotballmål. Den litt større husken kan også brukes av litt større 

barn. Det er imidlertid bra med sittebenker rundt plassen, det er serveringssteder i gatene og 

Urtehagen har flere kulturelle innslag med veggmalerier, skulpturer og bygninger.  Moskéen bidrar til 

mye liv i gatene rundt, men de fleste stopper ikke på plassen. Rusomsorgen er derimot med på å 

prege plassen, og det var flere hendelser med rusede personer bare i den tiden vi observerte. Barna 

vi snakket med snakker også om at det er mange rusbrukere som bruker plassen, noe som gjør den 

mindre attraktiv for barn, unge og andre beboere.  

 
Lekeapparater 
Lekeapparater for de aller minste barna: 
Sandkasse med lite lekestativ. Lite klatrestativ 
og 2 husker ved barnehagen. 
 
Ballplass  
2 små fotballmål på plassen, kun egnet for de 
aller minste. Bordtennisbord på øverste del av 
plassen, men ingen åpenbarn tilgang til baller 
og racketer. 
 
Treningsapparater  
Ingen treningsapparater eller egnede plasser 
for trening. 
 
Sitteplasser 
Trebenker plassert på øvre del av plassen, 
langs gangveg over plassen og ved barnehage. 

Flere murkanter som trapper som kan brukes 
som sitteplass. 
 
Skulpturer, kulturelle innslag 
Grafisk utforming på bygning (barnehage) og 
dekke. Skulpturer på plassen, veggmalerier. 
 
Servering 
Ikke på plassen, men flere serveringssteder i 
gatene rundt. 
 
Servicetilbud 
Barnehage på plassen, moskè og butikk i 
gatene. Frelsesarméens rusomsorg like ved 
plassen. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Nær bussholdeplass og t-bane.
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Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Brukere av Urtehagen
Vi observerte 144 brukere av plassen i de 6 timene vi telte og i snitt var det 40 personer i timen som 

passerte plassen.  De passerende bruker i hovedsak gangveien ved urtehagen som binder sammen 

Nordbygata og Urtegata.   Urtehagen er dermed en av de minst brukte plassene blant de 10 vi har 

observert i denne kartleggingen.  Bare Gartnerløkka er mindre brukt.  

Blant de 144 brukerne av plassen var det en god del barn.  27% av alle brukerne var mellom 0 og 12 

år og 15% var foreldre.  En del av disse var barn og foreldre som var en liten stund på plassen i 

forbindelse med henting i barnehagen.  At en del barn bruker plassen er jo ikke overraskende med 

tanke på at plassen først og fremst er utformet som lekeplass. De minste barna sitter i vogn, bruker 

lekestativene eller løper litt rundt på plassen, mens de større barna bruker husken og finner steder å 

sitte. Noen av de større barna er i følge med mindre søsken. Vi observerte ingen som brukte 

bordtennisbordet på øvre område eller den lille fotballplassen med minimål.   

Blant tenåringene og de unge voksne i 20-årene observerte vi 37 unge menn og bare 4 unge kvinner 

som brukte plassen.  9 av 10 i denne gruppen er altså menn.  Blant de voksne over 30 er det også en 

overvekt av menn, men ikke så tydelig som blant de yngre.  Noen få var tydelig besøkende og tok 

bilder av plassen, men de fleste satt på benkene rundt plassen og ved fontenen og området som 

vender mot Nordbygata.  

Flere som bruker plassen er tydelig ruset.  Noen drikker øl og kaster søppel på plassen.  I løpet av ca. 

10 timer på plassen observerte vi flere episoder som førte til utrykning av ambulanse eller politi. En 

mann tok overdose og måtte tas hånd om av helsepersonell.  En annen hadde utagerende adferd, 

ropte, skrek og slo på bilene i gata med en stokk. Han ble raskt tatt hånd om av politi som rykket ut. 

Begge episodene skjedde på øvre område rett over lekeplassen.  

Barna vi har snakket med sier at de ikke pleier å bruke Urtehagen, heller ikke de som bor i 

nabohusene. For det første er det ikke så mye å gjøre der og for det andre så refererer de til at det 

ofte er rusede personer på plassen.  Så selv om Rusomsorgen gjør en viktig jobb og må ha sin plass i 

byen så bidrar beliggenheten til at et sårt tiltrengt uterom i tett bebyggelse blir mindre brukt av barn 

og andre beboere enn det ellers ville vært.    
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Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Aktiviteter i Urtehagen
Plassen brukes som uteområde for barnehagen, som lekeplass og som rekreasjonsområde/ 

oppholdsplass.  Blant lekeapparatene er det spesielt den runde husken som brukes. De andre lekene 

passer kun for de aller minste barna under 4-5 år. Til og med de minste virket noe uinteressert. Den 

lille sklien i sandkassen ved urtehagen ble ikke brukt i den tiden vi var der.  Området med små 

fotballmål var det ingen som brukte til fotball, men et par av barna løp litt rundt på plassen.  

Bordtennisbordet var heller ikke i bruk, og vi fant ingen steder der man kan låne bortennisracketer og 

baller.   

Plassen blir også brukt som restitusjonsområde eller som møteplass for unge/voksne menn.  De sitter 

på benkene eller «henger» og snakker med hverandre. Noen drikker øl. På benkene på øvre område 

sitter noen få voksne og en liten gruppe som er tydelig ruset. I den tiden vi var der var det flere 

utrykninger til øvre område like over lekeplassen.    

 

Leker 

Husker på den runde husken, løper på plassen. 

Et par av de minste bruker lekeapparatet ved 

barnehagen.  

Sitter og «henger» 

Tenåringer, unge voksne og voksne samler seg 

i små grupper enten ved sandkassen eller ved 

skulptur/fontene.  Noen voksne sitter på 

benkene på øvre nivå.  

Rus og utagering 

Noen drikker øl. På benkene på øvre område 

sitter noen få voksne og en liten gruppe som 

er tydelig ruset. Vi må tilkalle ambulanse til en 

som ikke er mulig å få kontakt med.  Like 

etterpå kommer det en mann ut fra 

rusomsorgen som utagerer, slår på bilene med 

en stokk og politi blir tilkalt.  

 



 

 
 

Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Mulige tiltak i Urtehagen
Urtehagen er en fint utformet plass med særpreg i et område med mye boliger og mange serverings- 

og servicetilbud.  Dette er et område som mangler gode lekeplasser og rekreasjonsområder og det er 

derfor overraskende at plassen er blant de minst brukte blant de 10 plassene vi har kartlagt.   

Barnehagen fører til at plassen blir brukt på dagtid, men på ettermiddag og lørdager blir plassen 

brukt av noen få barn og foreldre og av en del unge/voksne menn.  Vi observerte ingen tenåringer 

som skatet eler spilte ball og plassen blir lite brukt som møteplass for barnefamilier eller eldre.  

Både observasjoner og samtaler med barn og naboer bekrefter at plassen blir mye brukt av rusede 

personer, og mange mener at Rusomsorgen ikke burde ligget i et så tett boligområde der det også 

bor mange barnefamilier.  Dette bidrar ikke til at barnefamilier ønsker å bli boende.  

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Urtehagen har et tydelig potensial for å kunne være en «flerbruksplass» ved at den allerede har 

mange fasiliteter i gatene rundt plassen, det er mange mennesker som ferdes der og mange beboere 

som bor i gatene rundt plassen, flere av de i relativt små boliger.  Plassen er også sonedelt slik at lek 

og aktivitet i nedre nivå kan kombineres med rekreasjon på øvre nivå.   

Når plassen ikke fungerer bra nok som lekeplass så har det med utforming og tilbud å gjøre.  Barna vi 

snakket med har mange meninger om Urtehagen, og mange bor like ved. De mener først og fremst at 

det bør bli mindre rus og bråk ved benkene, men de vil også ha en mer spennende lekeplass. 

Lekeplassen som er der legger ikke til rette for samspill, motorikk eller kreativitet for de over 4-5 år.  

Den store «sandkassen» med en liten sklie burde vært byttet ut med en utfordrende 

klatreinstallasjon eller annet, barna vil gjerne ha en lys- og lydinstallasjon eller annet som 

understreker plassens kulturelle særpreg.  Man kan bruke erfaringer fra Sørli lekeplass der et trangt 

byrom fungerer som møteplass for barn, unge og foreldre.  Et løft for lekeplassen ville også være bra 

for barnehagen på plassen.      

Urtehagen har også kvaliteter som gir rom for rekreasjon. Det øvre området er tilbaketrukket fra 

lekeplassen og kan være attraktiv for voksne uten barn. Her er det allerede noen benker og trær, 

men mer parkmessig opparbeidelse, grillplass, sitteamfi eller sittegrupper ville bidra til at plassen 

brukes mer som møteplass. 

En av suksessformlene på Sørli Lekeplass er at gode uteområder er direkte tilknyttet K1 Aktivitetshus. 

I Urtehagen burde man vurdere en enklere modell der bygningen som brukes til barnehage kan 

brukes som nabolagshus med ungdomskafé, kultur eller annet på kvelden og i helger. Det ville føre til 

at det er ansvarlige på plassen og gi en økt trygghet og mer bruk.  Utfordringen med rus på plassen 

bør også adresseres. Selv om Rusomsorgen gir et viktig tilbud så er ikke beliggenheten, i tett 

boligbebyggelse med få tilgjengelige uterom, den beste.   

Kvalitetsindikatorer som bør forbedres: 

• Bedre møteplass-funksjon – helst med nabolagshus på plassen. 

• Flere naturelementer som øker rekreasjonsverdien. 

• Attraktiv lekeplass som skaper liv på plassen og utfordrer motorikk. 

• Vedlikehold og renovasjon.  
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Delrapport til «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Et kunnskapsprosjekt for Byrådsavdeling for Byutvikling og Områdeløft Grønland og Tøyen. 
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Byromskartlegging Vaterlandsparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Vaterlandsparken byromskartlegging 
Vaterlandsparken er en pent utformet park midt 

i det urbane Oslo med Akerselva, Brugata, 

Olafiagangen og Plaza-bygget som nærmeste 

nabo. Plassen fungerer i stor grad som en 

hyggelig gjennomgangstrasé for gående som 

passerer mellom sentrum og Brugata. 

Vaterlandsparken er en grønn lunge og egnet 

som rekreasjonspark med gressplener og et 

opparbeidet område mot Akerselva.  Den har 

også et stort amfi omkranset av granittstein som 

gir mange og hyggelige sitteplasser. Man har 

forsøkt å aktivisere plassen med sjakk og en 

balanseline, noe som til dels fungerer.    

Totalt sett scorer Vaterlandsparken ganske gjennomsnittlig på våre kvalitetsindikatorer. Den er en 

grønn lunge med attraktiv utforming, og burde være godt egnet både til rekreasjon og aktivitet. Men 

den fungerer ikke som møteplass for nabolaget eller som aktivitetsområde for barn og unge, noe 

som til dels kan forklares med manglende fasiliteter, dels med at det bor få mennesker rett ved 

plassen og dels med måten voksne menn dominerer plassen på.  

Den gode landskapsutformingen gjør at plassen har mange gode kvaliteter. Amfiet er godt utformet 

og gir mange gode sitteplasser og burde kunne brukes til flere aktiviteter. Det er mange grønne 

plener og nederst er plassen åpen mot elva. Vegetasjon skjermer plassen, og den oppleves som 

oversiktlig og solfylt selv om den høye Plaza bygningen preger plassen.  

Plassen ligger rett på all offentlig kommunikasjon og tilbyr mange fine sitteplasser og plener. Utover 

sjakkspillene og en balanseline er det ingen andre fasiliteter på plassen.  

3 av 4 brukere av Vaterlandsparken er menn.  Barn under 13 år utgjør bare 7% av brukerne. Det er 

altså en plass som til tider domineres av menn, blant dem er det flere som inntar alkohol. Men når 

det er sagt så er det en del passerende barn og unge som trekkes mot sjakkbrettet og balanselinjen 

og stopper når de passerer plassen. Barn og unge vi snakket med synes Vaterlandsparken er en 

hyggelig plass, men kanskje ikke et sted man oppsøker.   

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

Vaterlandsparken 10 byrom
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Byromskartlegging Vaterlandsparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Kvalitetsindikatorer for Vaterlandsparken
Totalt sett scorer kvaliteten på Vaterlandsparken litt over gjennomsnitt for de 10 byrommene vi har 

kartlagt på Tøyen og Grønland.  Men til å være et så sentralt byrom så har det gode grønne 

kvaliteter. Plassen er en grønn lunge med attraktiv utforming mellom Sentrum og Grønland, og burde 

være godt egnet som rekreasjons- og aktivitetsområde. Når den ikke når helt opp i vår vurdering er 

det fordi den er preget av mange tilfeldig passerende, blir lite oppsøkt og brukt av nabolaget og 

domineres av menn i små grupper der en del er ruset. Vaterlandsparken er kjent som «sjakkplassen», 

men det er for få fasiliteter eller kvaliteter der til at barnefamilier, unge og eldre oppsøker plassen.    

Stedstilpasset 
Pent og oversiktlig byrom midt i byen. 
Tilpasset elv og terreng i nederste del og 
funksjon som gjennomgangssone i amfiet.  
 
Tilgjengelig 
Tilgang fra Brugata, Sonia Henies Plass og elva 
og ved alle kollektivtilbud, men få boliger 
rundt plassen. Tydelig gjennomgangssone.    
 
Naturelementer 
Mye grønt og nærhet til elva. Granittblokkene 
egnet til å sitte og klatre på, men lite aktiv 
bruk av vann og naturelementer ellers. 
 
Flerbruk 
Stor plass med mulighet for ulike 
arrangementer/ installasjoner. Noe øde på 
kveld og vinter. 
 
Møteplass 
Møteplass for ventende og noen få barn/unge 
som spiller sjakk. Men mest brukt som 

møteplass av voksne menn. Få boliger rundt 
plassen gjør at den brukes lite av nabolaget. 
For store og små 
Plassen er tidvis dominert av menn, mens 
barnefamilier og unge i hovedsak har korte 
stopp på plassen. For lite aktiviteter til at barn 
og unge oppsøker plassen. 
 
Utfordrer motorikk 
Bare balanselinje og murblokker til å klatre på. 
 
Vedlikeholdt 
Ryddig plass og vegetasjon er vedlikeholdt. Litt 
søppel og sjakkbrikker som er kastet rundt. 
 
Kan utvikles 
Plassen kan utvikles, men det er også viktig at 
den beholdes som en grønn lunge.  Noen flere 
funksjoner og fasiliteter for barn vil gjøre den 
mer attraktiv for barnefamilier og unge. 
 
Universelt utformet 
Plassen er universelt utformet, men ingen 

tilrettelagte aktiviteter.

Stedstilpasset

Tilgjengelighet

Naturelementer

Flerbruk

Møteplass

For store og små

Utfordrer motorikk

Vedlikeholdt

Kan utvikles

Universelt utformet

Vaterlandsparken 10 byrom



 

 
 

Byromskartlegging Vaterlandsparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Landskapsutforming i Vaterlandsparken 

Vaterlandsparken har en urban beliggenhet og har gode passasjer til og fra Sentrum/Oslo S. Som park 
har den et forholds lite areal, men den fremstår som en fin og grønn lunge midt i byen.  Utformingen 
egner seg til aktiviteter i amfiet og til rekreasjon på plenene og mot elva.  Trærne gir en bra 
kombinasjon av sol og skygge, selv om den høye Plaza bygningen preger plassen og tar sol på 
ettermiddag/kveld. Vaterlandsparken omgis av flere servicebygninger enn boliger og har mange 
tilfeldig passerende, noe som kan bidra til at barn og unge på Tøyen og Grønland ikke føler så stort 
eierskap til parken.   
 
Vegetasjon 
Grønn og flodig plen, tett allè mot vei og plass 
ved siden av, store fine trær langs elv, et par 
busker, brosten mot elv.  
 
Dekke 
Fine gressplener, også mye asfalt. Granittstein 
som kant/sitteelement. 
 
Lys, sol og sikt 
Sol store deler av dagen, unntak ettermiddag 
og kveld (på grunn av Plaza og andre høye 
bygg). Oversiktlig plass med diagonal 
gjennomgang og gode siktlinjer. Allè skjermer 
og definerer rommet og OK kontakt mot elva.  
 
Innsyn 
Oversiktlig plass med bra innsyn med likevel 
tydelige soner.  Området mot elva er mindre 
oversiktlig, med en del "lyssky" aktiviteter. 
 
 

Adkomst 
Sentral plass med mye gjennomgang til/fra 
Sentrum. Adgang fra flere hold, 2 
hovedinnganger, samt inngang fra elven.  
 
Kveldsbelysning 
Bra med lys rundt hele plassen samt lys fra 
lykter langs elva. 
 
Fasader rundt plassen 
Bygninger på 3 kanter og en del 1. etasjer med 
servering og handel. Avstand til plassen og 
vegetasjon bidrar til parkfølelse. Plaza preger 
plassen, skygger en del og har lite variasjon i 
fasade eller åpne 1. etasjer.   
 
Støy og trafikk  
Oppleves bra med tanke på plassering midt i 
sentrum. Noe støy fra omkringliggende trafikk, 
men vegetasjon skjermer. Tidvis støy fra 
grupper ved sitteinstallasjonene som roper og 
"krangler".  
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Byromskartlegging Vaterlandsparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Fasiliteter i Vaterlandsparken
Plassens formål er først og fremst rekreasjon og ferdsel for gående og syklende. Det er godt med 

sitteplasser, fasiliteter som servering eller butikker finnes ikke på selve plassen, men det er 

serveringstilbud både på andre siden av Brugata og i omliggende gater.  Man har gjort forsøk på å 

aktivisere plassen og gjøre den litt mer attraktiv for beboere og besøkende gjennom sjakkspillene og 

balanselinen. Men plassen kan trenge litt flere fasiliteter for å bli et aktivt sted for barnefamilier, 

unge og andre.   

 
Lekeapparater 
Balanseline med mykt underlag, 3 oppmalte 
sjakkbrett med store plastbrikker. 
 
Ballplass  
Ingen merking, sand, fotballmål, basketkurv, 
men mulig med ballspill på gressplen/asfalt. 
 
Treningsapparater  
Ingen treningsapparater, plass på gressplen. 
Utleie av kajakk og båter i sommerferien.  
 
Sitteplasser 
Granittkant rundt amfiet og som trapp mot 
elva. Benker i ytterkant av gressplen. 
utplasserte "sittetårn» som ingen bruker.  

 
Skulpturer, kulturelle innslag 
Sjakkspill, sitteamfi. 
 
Servering 
Ingen servering på plassen, men på andre 
siden av Brugata. Kort vei til flere 
serveringssteder.. 
 
Servicetilbud 
Ingen på plassen, men i nærliggende gater. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Meget god tilgang til T-bane, tog, trikk, buss.  
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Byromskartlegging Vaterlandsparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Brukere av Vaterlandsparken
250 personer brukte plassen i løpet av 6 timer og vi telte i snitt 110 personer som passerte plassen 

per time.  Blant de 10 plassene inkludert i dette prosjektet er Vaterlandsparken den 4. mest brukte 

plassen.  

Kun 7% av de 250 brukerne av plassen var barn mellom 0 og 12 år mens 10% var ungdommer mellom 

13 og 18 år.  De fleste barna var i følge med foreldre eller eldre søsken.  Mange av barnefamiliene 

passerte plassen mer eller mindre tilfeldig, og stoppet opp i kort tid fordi barna ble trigget av 

sjakkspillet eller balanselinen.  Noen få foreldre med barnevogner brukte også sitteplassene.   

Noen av de eldre barna og ungdommene synes å være fra nabolaget og kom 2 eller flere sammen for 

å spille sjakk, bruke balanselinene eller bare «henge».  Blant barna er det lik fordeling mellom jenter 

og gutter mens blant ungdommer mellom 13 og 18 så er det 3 ganger så mange gutter som jenter.   

29% av alle brukerne er unge voksne 19 og 29 år.  Av våre 10 byromsobservasjoner er det bare 

Olafiagangen som blir mer brukt blant unge voksne.  40% av brukerne er voksne mellom 30 og 70. Vi 

ser også i Vaterlandsparken en skjevfordeling av kjønn der menn er i sterkt flertall.  Disse samler seg 

ofte i små grupper ved elva eller ved gangtraséen mot Brugata.    

Vaterlandsparken er et av de få stedene som brukes av en del eldre personer (det andre stedet blant 

våre observasjoner var Tøyen Torg).  Men også de over 70 oppholder seg her bare i kort tid.  

Barn og unge på Tøyen og Grønland beskriver Vaterlandsparken som «sjakkplassen». De har ikke et 

sterkt eierforhold til plassen og bruker den i liten grad som møteplass.  Rusbruket i Vaterlandsparken 

skaper mindre utrygghet så lenge plassen er oversiktlig, bra belyst og har ulike brukergrupper.   
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Byromskartlegging Vaterlandsparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Aktiviteter i Vaterlandsparken
Vaterlandsparken brukes til rekreasjon og sjakkspillene er en attraksjon som blir mye brukt.  Noen 

barn/unge balanserer på balanselinen, men mer som en kort aktivitet når de passerer plassen. Det 

sitter en del mennesker i amfiet eller på gresset og noen få voksne bruker sjakkbrettene.  Men det er 

også synlig rus og inntak av alkohol på stedet.  Uteseksjonen har i sin rapport «Unge på Oslo S» pekt 

på at en del av ungdommene som oppholder seg på Oslo S bruker Vaterlandsparken som et sted for 

kjøp og salg av rusmidler.   

«Henger» og møtes 

En del av de som oppholder seg på plassen 

møtes og står og snakker i små grupper.  

Spesielt i den delen av amfiet som er vendt 

mot Brugata samles det voksne menn, tidvis 

med åpenlyst inntak av alkohol. Også i 

utkanten av parken og mot elva samler det 

seg små grupper.   

Sjakk 

Det er regelmessig bruk av sjakkspillene på 

plassen og i hovedsak er det dette som trigger 

barn/unge til å være på plassen. Men også 

noen få voksne spiller sjakk.  

 

Sitter, spiser 

Sitteplassene rundt amfiet blir hyppig brukt, 

stadig kommer det enkeltpersoner eller små 

grupper som slår seg ned der og spiser, prater 

eller sitter på mobil.  Der er det også fint å 

sitte for de som ser på sjakkspillet. Noen få 

sitter også på gressplenene, men ingen bruker 

de litt udefinerbare «sittetårnene» som er satt 

opp.  

Leker, balanserer 

Flere av barna og de unge som går forbi 

plassen stopper og bruker balanselinen. Ingen 

voksne gjør dette, men noen ser på barna som 

balanserer. Men ingen spiller ball, trener eller 

leker i amfiet eller på gressplenene.  

 



 

 
 

Byromskartlegging Vaterlandsparken «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Midlertidig tiltak «Sommer i Vaterland» 
I sommer har det vært gjennomført midlertidige tiltak i Vaterlandsparken. Bydelen Gamle Oslo og 

Bydel Grünerløkka har samarbeidet med Hagecrew om å skape en møteplass for barn, unge og 

voksne i parken.  Det er satt opp ulike stands og «stasjoner» og ungdom i sommerjobb organiserer 

snekring av dyrkekasser, kafévirksomhet, brettspill, kubbespill og fotball for barna samtidig som 

plassen har fått installasjoner med dyrkekasser, blomster og sitteplasser som er plassert i amfiet.   
Hensikten med tiltaket er både at unge i bydelen skal få jobbtrening og betalte oppgaver i 

sommerferien og at man kan skape et trygt sted der barn kan komme og bli aktivisert. Foreldre skal 

vite at når barna drar til Vaterlandsparken i sommer så blir det tatt godt vare på, ifølge Hagecrew.  

Effekt av tiltaket: 

Dette er et midlertidig og tidsavgrenset tiltak som er relativt omfattende med kontinuerlig 

oppfølging.  Det kan derfor ikke trekkes en direkte sammenligning med «vanlige dager» som vi har 

observert i vår kartlegging.  Dynamikken er annerledes i ferien gjennom at barn og unge har fri fra 

skolen, det er flere turister i området og sommervær og temperaturer gjør at folk oppholder seg mye 

mer ute.  

Men vi har gjort en del observasjoner på plassen og snakket med et par av de ansvarlige for 

prosjektet som gjør at vi kan indikerer virkningen av tiltaket. 

1. Antall mennesker på plassen øker betraktelig.   

2. Folk tilbringer mer tid på plassen.  

3. Det er flere barn og unge på plassen. 

4. Tilfeldig passerende har en større tilbøyelighet til å stoppe opp.  

5. Barn og unge på plassen er mer fysisk aktive enn ellers gjennom at det arrangeres ballspill på 

plenen og i amfiet.  

6. Det er flere som bruker benkene rundt og på utsiden av plasser.   

7. Grupper av voksne (som ellers ofte samler seg på selve plassen) trekker ned mot elva eller 

trekker seg ut av plassen.        

Men den viktigste effekten er kanskje for de ungdommene som får betalt sommerjobb, jobberfaring, 

positive tilbakemeldinger og kjenner på at de bidrar med noe nyttig.  Det er ingen tvil om at deres 

tilstedeværelse skaper et tryggere, mer aktivt og levende uterom. Vi har ikke intervjuet barna som 

oppholder seg på plassen om hva de synes om tiltaket, men det virker som de som er der trives og 

har aktiviteter de liker.    

Hva skjer etter at tiltaket er avsluttet?  

Vi har ingen forutsetninger for å si om «Sommer i Vaterland» vil ha en positiv effekt på 

Vaterlandsparken og bli mer brukt av nabolag og besøkende på lengre sikt. Det vi har erfart er at 

effekten blir ganske raskt borte når plassen er ryddet og de ansvarlige og aktivitetene er borte. 

Rusbrukerne og gruppene av menn vil sannsynligvis trekke inn på plassen igjen.  Men kanskje har 

noen av barna og barnefamiliene oppdaget hvor fint det er i Vaterlandsparken og at de på eget 

initiativ spiller ball på gresset, bruker sjakkbrettene og kanskje har piknik på plenen.   
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Mulige tiltak i Vaterlandsparken
Vaterlandsparken er en flott utformet park med god beliggenhet og med Akerselva som nabo. Den 

sentrale beliggenheten er på mange måter en fordel for at parken skal bli brukt som møteplass, men 

på en annen side så ser vi at den påvirkes av rusmiljøet rundt Oslo S, Olafiagangen og Elgsletta. 

Uteseksjonene bekrefter at det foregår en del kjøp og salg av rusmidler på plassen. En annen 

utfordring er at den ligger mellom forretningsbygg, og det er få beboere i nabolaget som tar eierskap 

til plassen og møtes der.     

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Vaterlandsparken er en del av Sentrum, og altså ikke inkludert i Områdeløftet på Grønland og Tøyen. 

Men den ligger like ved nabolag på Grønland der barn og unge har behov for flere aktiviteter og der 

voksne og eldre ønsker seg flere møteplasser og rekreasjonsområder.  Vaterlandsparken har mange 

av de landskapsmessige kvaliteten som man mangler i Olafiagangen, og det ville være hensiktsmessig 

å se disse to byrommene i en sammenheng.  Dersom man ønsker at Vaterlandsparken skal bli et sted 

for både beboere og besøkende så bør det gjøres en del grep for å tilrettelegge for dette.  Den 

viktigste forbedringen for Vaterlandsparken vil være om den brukes mer til rekreasjon, aktiviteter og 

som møteplass slik at den blir en plass som det både hyggelig å passere, men også som man 

oppsøker aktivt og tilbringer mer tid i. 

• Mer brukt av store og små: Øke attraktiviteten for familier, kvinner, eldre og unge. 

• Bedre møteplass-funksjon.  Gi plassen en tydelig rolle, gjerne utvide og aktivisere 

sjakkplassen, anlegge sandvolley, sette opp kunstutstillinger eller annet.  

• Flere leker eller aktiviteter som utfordrer barn og unges motorikk.  

Avtale om oppgradering av Vaterlandsparken. 

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale 

med Wenaas Plaza Hotel AS om gjennomføring av reguleringsplan. Denne avtalen regulerer også 

oppgradering av Vaterlandsparken.  Planen er til behandling og var ute til høring med frist til 

merknader i juni.  Det ville være hensiktsmessig om oppgradering for Vaterlandsparken sees i 

sammenheng med tiltak i Olafiagangen og Olafiaparken/Elgsletta med tanke på å dekke inn kvaliteter 

og behov man trenger i området.  Landskapsmessig har Vaterlandsparken allerede gode kvaliteter og 

en meget god beliggenhet.  Den har et godt utgangspunkt for å kunne fungere godt som en 

rekreasjons- og aktivitetspark. Integrasjon av «sjakkplassen», dyrkeprosjekter og «Sommer i 

Vaterland» har vist at det er mulig å øke nå ut til flere brukergrupper.  I dag foregår tidvis dopsalg og 

synlig rusbruk på plassen, noe som kan føles utrygt for barn og unge dersom det ikke er andre, trygge 

personer tilstede.   
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15.Kunnskapsgrunnlag og kilder 
 

Program for områdeløft, Husbanken 

Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse, AFI 

På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse, AFI 

Parkløft Tøyen – fra skjulte perler sosial møteplasser. SOLA, Rodeo, Zenisk 

Barn og unge på Tøyen og Grønland. Ingar Brattbakk og Bengt Andersen 

Effekt- og resultatverktøy for områdeløftene, Husbanken og Damvad 

Programplan for områdeinnsats 2018, Bydel Gamle Oslo 

Barnetråkk Tøyen Skole, Bydel Gamle Oslo 

Barnetråkk Vahl Skole, Bydel Gamle Oslo 

Barnas Boligundersøkelse, Norstat/Barnas Boligbyggere 

Design for play, PlayEngland 

Resultat- og effektmålingsverktøy for områdeløft, Samfunnsøkonomisk analyse 

Måloppnåelse og resultater i områdeløft Tøyen, Kommunerevisjonen 

Sørli Lekeplass. Vår plass, Archi_Lab 

Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger, Programkontoret for områdeløftene 

Hvorfor involverer Husbanken seg i områdeutvikling, Bård Øistensen 

Measuring Neighborhood Impact, Suzana Vasquez 

Lindeberg som bosted – 6 år med områdeløft, NIBR 

Oslo-Sør satsingen 207-2017 

Utfordringer og mulighetsrom Romsås og Grorud, NIBR 

En pilot innen bokvalitet, Barnas Boligbyggere/Husbanken 

Innovasjon og boligkonsepter for ulike målgrupper, Karin Høyland SINTEF 

Områdeløft Trosterud og Haugerud, NIBR 

Statistikkbanken, Statistisk Sentralbyrå 

Seeiendom.no og Google Maps 

Områdeavgrensing for områdeløft, Plan- og bygningsetaten 

Brennpunkt- norske tilstander, NRK 

Helhetsplan for Sørli Lekeplass, SOLA 

Helhetsplan for Rudolf Nilsens Plass, SOLA 
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16.Avslutning 
 

Dette er hovedrapporten fra prosjektet «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 2019.  I tillegg 

finnes det egne delrapporter for hvert av de 10 byrommene som er kartlagt. Både hovedrapport og 

delrapporter kan leses uavhengig av hverandre.   

 

 

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, Ashley Conn i SO-LA, 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.     
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