
 

 
 

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. 
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Byromskartlegging Snippenparken «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 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.  
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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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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.  

 

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

Snippenparken 10 byrom



 

 
 

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.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Barn 0-2
5 %

Barn 3-5
20 %

Barn 6-10
13 %

Tweens 11-12
3 %

Ungdom 13-18
4 %

Voksne 19-29
14 %

Foreldre
25 %

Voksne 30-70
13 %

Eldre 70+
3 %

SNIPPENPARKEN

4

21

18

2

7

15

24

12

2

5

20

9

4

2

13

26

15

4

Barn 0-2

Barn 3-5

Barn 6-10

Tweens 11-12

Ungdom 13-18

Voksne 19-29

Foreldre

Voksne 30-70

Eldre 70+

SNIPPENPARKEN

F M
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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.  
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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.   
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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.   

 

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.  
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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.     
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