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Byromskartlegging Vaterlandsparken «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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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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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
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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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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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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.  
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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.   

 
 
 
 



 

 
 

Byromskartlegging Vaterlandsparken «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.   

 

Ressurser i prosjektet: 

• Reidun Vik, Barnas Boligbyggere (prosjektleder). 

• Mia Thun, Barnas Boligbyggere/masterstudent AHO. 

• Kristina Hjohlman Reed, landskapsarkitekt NMBU/COWI. 

• Katja Bratseth, Stedsantropolog.  

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

 

 

Takk 

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

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

byrådsavdeling for byutvikling.  

Og takk til alle andre som har bidratt i prosjektet.     

 
 
 

Kontaktinfo:  

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

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

90 18 78 24    476 11 991    957 61 002 
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