
 

 
 

Byromskartlegging Klosterenga «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  

Klosterenga 

 

 

 
 

 



 

 
 

Byromskartlegging Klosterenga «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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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.  

 

Klosterenga 10 byrom
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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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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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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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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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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.    
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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.    
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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.  

 

 

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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