
 

 
 

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. 

 

Byromskartlegging  

Urtehagen  
 

 

 

 
 



 

 
 

Byromskartlegging Urtehagen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observasjoner  

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

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

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

landskapsforhold, kjennetegn, fasiliteter og informasjon om omliggende miljø.  

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

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

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

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

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

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

Samtaler med barn og unge 

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

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

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

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

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

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

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

tenkt oppgradert.  
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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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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

Urtehagen 10 byrom
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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.

V
eg

e
ta

sj
o

n

D
ek

ke

Ly
s,

 s
o

l o
g 

si
kt

In
n

sy
n

A
d

ko
m

st

K
ve

ld
sb

el
ys

n
in

g

Fa
sa

d
er

 r
u

n
d

t 
p

la
ss

e
n

.

St
ø

y 
o

g 
tr

af
ik

k

Urtehagen 10 byrom



 

 
 

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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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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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.  
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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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Avslutning 
 

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

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

kan leses uavhengig av hverandre.   

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

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

som bruker hvert av byrommene.   

 

Ressurser i prosjektet: 

• Reidun Vik, Barnas Boligbyggere (prosjektleder). 

• Mia Thun, Barnas Boligbyggere/masterstudent AHO. 

• Kristina Hjohlman Reed, landskapsarkitekt NMBU/COWI. 

• Katja Bratseth, Stedsantropolog.  

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

 

 

Takk 

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

Grønland, Kjersti Grut i Bydel Gamle Oslo/områdeløft, Hanna Welde Tranås og Inger Marie Zongo i 

byrådsavdeling for byutvikling.  

Og takk til alle andre som har bidratt i prosjektet.     

 
 
 

Kontaktinfo:  

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

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

90 18 78 24    476 11 991    957 61 002 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barnasboligbyggere.no/
mailto:reidun@barnasboligbyggere.no
mailto:leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no

