
 

 
 

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» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observasjoner  

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

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

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

landskapsforhold, kjennetegn, fasiliteter og informasjon om omliggende miljø.  

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

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

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

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

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

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

Samtaler med barn og unge 

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

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

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

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

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

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

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

tenkt oppgradert.  



 

 
 

Byromskartlegging Teaterplassen «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

Teaterplassen byromskartlegging 
 

Teaterplassen ligger sentralt på Grønland 

mellom Tøyenbekken og Mandals gate.  

Plassen er regulert som torg og er omkranset 

av bygg på alle kanter som i hovedsak 

inneholde boliger, noe næring og mye 

servering i 1. etasjer.   

Plassen har en god utforming. Den er 

oversiktlig, ren og ryddig og med mange gode 

materialvalg. Det er også en del beplantning 

på plassen som forhåpentligvis vil gi plassen 

et grønnere preg når det vokser til.  Foreløpig 

er det en dominans av betongheller, asfalt og 

brosten.  Men dekket legger godt til rette for 

skating og at plassen er universell utformet.  

Det er uteservering rundt hele plassen, noe 

som er med på å prege den.  Det er servering og benker rundt plassen, åpne 1. etasjer, en fin 

klatreinstallasjon og vannlek for barna og mulighet til skating på plassen. Men den kunne gjerne hatt 

mer variasjon i fasiliteter. Til å være et torg så mangler det butikker, bibliotek, torghandel eller andre 

fasiliteter som trekker folk og bidrar til folkeliv   

Plassen blir brukt av både barn, ungdom og voksne og er en av de få uterommene i området som 

faktisk treffer ungdommen. Mange av ungdommene er gutter som skater, men det er også en del 

som møtes her, snakker sammen, ser på skaterne og henger litt før de går videre. Ungdom som ikke 

skater og ikke har penger til å sette seg på serveringsstedene har lite å gjøre på Teaterplassen.    

Selv om plassen har høy kvaliet så mangler den litt særpreg og har ikke tatt opp i seg historien fra 

Oslo Mekaniske, teatertema eller annet som kunne skape en viss unikhet.   Teaterplassen har høy 

kvalitet og et rolig tempo, men mangler også det litt «grønlandske» preget med torghandel, folkeliv 

og blandet etnisitet. 

Teaterplassen 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
Teaterplassen er et byrom med god kvalitet og mange gode løsninger. Det har også et fint 

klatrestativ, litt vanlek og andre muligheter til klatring og løping for barna mens foreldrene hygger 

seg på benker eller sitter på uteserveringen.  Muligheten for skating på plassen gir også en 

aktivitetsmulighet for større barn og ungdom, selv om vi ser at det kun er gutter som benytter seg av 

dette.  

Teaterplassen har bra potensial til å kunne skape mer folkeliv enn det har i dag. Plassen er ikke en 

naturlig gjennomfartsåre for folk på samme måte som for eksempel Tøyen Torg, men det er både 

boliger og næring i området som gir et godt kundegrunnlag. Selv om plassen har stor variasjon av 

serveringssteder så ville en matbutikk, en grønnsakshandel, et bibliotek eller noe torghandel trekke 

mer folk og skape det folkelivet som Teaterplassen fortjener. Det er nesten ingen eldre over 70 år om 

bruker Teaterplassen, de føler seg kanskje ikke helt hjemme her.  

 

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Teaterplassen er regulert som torg og både beliggenhet og utforming tilsier plassen burde bruke mye 

av folk i området.  Barna som vi snakket pleier ikke å bruke plassen og har ingen sterk formening om 

hva som skulle til for at de skulle bruke den.  Det er nok først og fremst barn og unge som bor i 

gatene rundt i tillegg til skaterne som pleier å møtes på plassen som bruker den.    

• Øke møteplass-funksjonen slik at den blir mer aktuell for nabolaget. Torghandel, bibliotek, 

grønnsakshandler eller annet som generer daglig trafikk.  

• Gutten har sitt skateområde og man burde vurdere en attraksjon for jentene på plassen. 

Dette kan dreie seg om lys, bevegelse, musikk eller annet, her bør jentene selv involveres.  

• Mer beplantning på plassen og mer variasjon i farger på boligblokkene kunne skape et 

hyggeligere og mer levende utr  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Byromskartlegging Teaterplassen  «Byrom og bomiljø på Tøyen og Grønland» 

 
Avslutning 
 

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

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

kan leses uavhengig av hverandre.   

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

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

som bruker hvert av byrommene.   

 

Prosjektressurser: 

• Reidun Vik, Barnas Boligbyggere (prosjektleder). 

• Mia Thun, Barnas Boligbyggere/masterstudent AHO. 

• Kristina Hjohlman Reed, landskapsarkitekt NMBU/COWI. 

• Katja Bratseth, Stedsantropolog.  

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

 

 

Takk 

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

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

Welde Tranås og Inger Marie Zongo i byrådsavdeling for byutvikling.  

Og takk til alle andre som har bidratt i prosjektet.     

 
 
 

Kontaktinfo:  

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

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

90 18 78 24    476 11 991    957 61 002 
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