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Byromskartlegging Sørli Lekeplass «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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Sørli Lekeplass byromskartlegging 
Sørli Lekeplass ligger sentralt på Tøyen og er 

nærmeste nabo til Tøyen Skole og K1 Aktivitetshus.  

Plassen ligger i et tett byområde med mange boliger 

og er omkranset av høye bygninger.  Tøyen har fått 

flere gode uterom de siste årene og Sørli Lekeplass 

ligger noe få minutter fra T-bane, Tøyen Torg, Munch-

museet, Snippenparken og Botanisk Hage.  Tidligere 

ble plassen lite brukt og ble oppfattet som mørk og 

utrivelig (Kilde: Barnetråkk), men den har fått en 

tydelig oppgradering i forbindelse med Områdeløft 

Tøyen.  Nå har Sørli Lekeplass blitt et mye brukt byrom 

og en favoritt blant barna vi snakket med.     

Totalt sett scorer Sørli Lekeplass høyere enn de andre 

byrommene på mange kvalitetsindikatorer.  Plassen 

har meget god beliggenhet og fungerer som møteplass 

for barn og barnefamilier som bor i nabolaget. K1 

Aktivitetshus er en del av plassen og tilbyr inne-aktiviteter og ungdomsklubb, og det bidrar til 

møteplass-funksjonen.   

Sørli Lekeplass er godt tilpasset det trange byrommet, har en kreativ utforming og utfordrer motorikk 

for både mindre barn og skolebarn.  Men den har lite bruk av naturelementer, lekene er rigide og kan 

vanskelig endres eller videreutvikles.  Sørli Lekeplass er tilpasset høyt bruk og det er valgt mye 

kunstige og vedlikeholdsfrie materialer, men store løvtrær og noe beplantning myker opp inntrykket 

og gir plassen et hyggelig uttrykk.   

Vi observerte 603 brukere av plassen i de 6 timene vi telte. Sørli Lekeplass er dermed den plassen 

som blir aller mest brukt blant de 10 byrommene vi har kartlagt på Tøyen og Grønland.  6 av 10 

brukere er barn opp til 12 år og de resterende er stort sett foreldre.  Lekeplass-funksjonen og det 

trange byrommet gjør at ungdom og voksne uten barn foretrekker andre byrom. 

 

Sørli Lekeplass vs. gjennomsnitt for alle 10 byrom.  

Sørli Lekeplass 10 byrom
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Kvalitetsindikatorer for Sørli Lekeplass
Totalt sett scorer Sørli Lekeplass høyere enn de andre byrommene på mange kvalitetsindikatorer.  

Plassen har meget god beliggenhet i tett bebyggelse, blir brukt av mange og fungerer som møteplass 

for de som bor i nabolaget.  At byrommet har et begrenset areal og først og fremst er utformet som 

lekeplass betyr at det ikke er så godt egnet for voksne uten barn.  Heller ikke ungdom bruker plassen 

i særlig grad.  Men K1 Aktivitetshus er en del av plassen og tilbyr inne-aktiviteter og ungdomsklubb, 

og det bidrar til møteplass-funksjonen.  Sørli Lekeplass er godt tilpasset det trange byrommet og 

kreativ utforming av lekeapparatene sammen med fargebruk og veggmalerier gir et tydelig særpreg.  

Lekeplassen utfordrer motorikk for både mindre barn og skolebarn.  Men den har lite bruk av 

naturelementer, lekene er rigide og kan vanskelig endres eller videreutvikles.   

Stedstilpasset 
Pent tilpasset i trangt byrom og med 
særpreget utforming og bruk av signalfarger. 
Variert og tilpasset terreng. 
 
Tilgjengelig 
Nært offentleg kommunikasjon, boligområde, 
torg, god adkonst og tilgjengelig for mange. 
 
Naturelementer 
Mye bruk av gummidekke, litt unaturlig preg. 
 
Flerbruk 
Brukes som lekeplass og er best på sommeren. 
Litt lite sol høst og vinter, men kombinasjonen 
K1, ungdomsklubb, lekeplass utvider bruker. 
 
Møteplass 
 Mange barnefamilier og skolebarn tar den i 
bruk og tydelig at folk snakker med hverandre. 
Viktig plass for boliger i tett by.   
 

For store og små 
Mest for barn opp til 11/13, benker for 
foreldre. Lite brukt av unge og voksne uten 
barn. De større barna liker ikke når småbarn 
med foreldr "overtar" plassen.   
 
Utfordrer motorikk 
Gir rom for lek og fysisk aktivitet som klatring, 
hopping, balansering. Barn er aktive, spring 
rundt og utfordrer seg.   
 
Vedlikeholdt 
Robust utforming og ikke synlig hærverk eller 
søppel.   
 
Kan utvikles 
Monumentane apparater uten rom for 
endring. 
 
Universelt utformet 
Gangstiene tilgjengelig for funksjonsnedsatte, 

men ikke lekeområdet. 

Stedstilpasset

Tilgjengelighet

Naturelementer

Flerbruk

Møteplass

For store og små

Utfordrer motorikk

Vedlikeholdt

Kan utvikles

Universelt utformet

Sørli Lekeplass 10 byrom
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Landskapsutforming på Sørli Lekeplass 

Sørli Lekeplass ligger meget sentralt på Tøyen med K1 Aktivitetshus og Tøyen Skole som nærmeste 
naboer og tett på høye bygninger og boliger.  Plassen ligger skjermet fra trafikk og støy, men med 
gode gang- og sykkelstier fra flere hold.  Plassen har gjennomgått en transformasjon og 
landskapsmessig har lekeplass-funksjonen blitt tydelig prioritert.  Sørli Lekeplass er tilpasset høyt 
bruk og det er valgt mye kunstige og vedlikeholdsfrie materialer, men store løvtrær og noe 
beplantning myker opp inntrykket og gir plassen et hyggelig uttrykk.  Det er satset mye på god 
kveldsbelysning, og plassen virker oversiktlig selv om den er delt inn i ulike soner og ulike nivåer.   
 
Vegetasjon 
En del store løvtrær, noen nyplantede og en 
nyplantet staudevegg rundt plassen. Regnbed 
nederst på tomt. 
 
Dekke 
Gummidekke på hele lekeplassen og asfalt på 
gangstier.  Rød grus under bordtennis og noe 
brustein som kantelement og under benker, 
sandkasse der løsmasser sklir litt ut.  
 
Lys, sol og sikt 
Oversiktlig plass. Trær og bebyggelse gir 
skygge på morgen og kveld, med noe sol på 
plassen på dagtid. Sikt fra plass til plass og 
delvis inn i skolegården.   
 
Innsyn 
Mye bebyggelse rundt med boligblokker og 
K1. Lukket og noe bortgjemt rom, men innsyn 
fra K1 og omliggende boliger.  

Adkomst 
God adkomst med 6 gangveier og gågate som 
leder til plassen. Egnet til sykling. 
 
Kveldsbelysning 
7 nye lykter og lyselementer som gir bra lys på 
kveldstid.   
 
Fasader rundt plassen 
Høye fasader rundt hele plassen, noe variert i 
uttrykk.  Veggmalerier og åpen fasade mot K1. 
Noe lukket med mye gardiner i boliger og 
balkonger som ikke er mye i bruk.  Byverksted 
på plassen foran K1. 
 
Støy og trafikk  
Bilfritt og uten trafikkstøy.  Støy fra lekende 
barn kan være noe plagsomt for nærmeste 
naboene som bor rett på plassen.
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Fasiliteter på Sørli Lekeplass 
 

Plassens formål er først og fremst en lekeplass for barn i flere aldre og på Sørli Lekeplass har man 

virkelig tenkt utenfor standardløsninger og «hyllevarer».  Med den store klatreinstallasjonen har man 

turt å tenke stort. Den har et skulpturelt uttrykk som gir plassen et tydelig særpreg og suppleres med 

veggmalerier.  Man har valgt å bruke terrenget som en integrert del av lekeplassen med sklier, baller 

og annet.  Det er også bordtennisbord på plassen med direkte tilgang til utlån av racketer og baller i 

K1 Aktivitetshus.  

Det er også godt med sittebenker rundt lekeplassen og beliggenheten rett ved skole, T-bane, Tøyen 

Torg og med åpne 1. etasjer i K1 gjør plassen tilgjengelig for mange.  Det begrensede arealet gjør at 

det er begrensede muligheter for trening og ballspill for unge og voksne og det virker lite aktuelt for 

voksne uten barn å sette seg ned på en benk da man er så tett på lekeinstallasjonene.   

 
Lekeapparater 
1 stor og spennende lekeinstallasjon med 
sklie/klatrenett/treklosser å klatre på. 
Terrengformer med sklier, klatreinstallasjoner, 
tau. Balanseballer og trampoliner.   
 
Ballplass  
Bordtennisbord. Kan leke med ball på plassen 
ved K1. 
 
Treningsapparater  
Ingen treningsmuligheter. 
 
Sitteplasser 
 8 benker rundt lekeplassen og sittetrekanter.  

 
Skulpturer, kulturelle innslag 
Veggmalerier og skulpturelle leker som gir 
særpreg. 
 
Servering 
Ungdomskafé på k1, noe veganmat. Men kort 
vei til Tøyen Torg og Sørli Plass.    
 
Servicetilbud 
Frisør, barberer, skole og aktivitetshuset K1. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Nær T-bane, busser 
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Bruk av Sørli Lekeplass
Vi observerte 603 brukere av plassen i de 6 timene vi telte. Sørli Lekeplass er dermed den plassen 

som blir aller mest brukt blant de 10 byrommene vi har kartlagt i denne studien.  Dette inkluderer da 

personer som både oppholdt seg lenge på plassen og de som gjorde ganske korte stopp før de gikk 

videre.   

Blant de 603 brukerne av plassen er 25% barn mellom 6 og 10 år og like mange er barn i 

barnehagealder (under 6 år).  Det er også noen tweens som bruker plassen, 7% av alle brukerne var i 

alderen 11-12 år.  Vi ser altså at Sørli Lekeplass har en utradisjonell utforming som gjør at den er 

attraktiv både for de små barna og for skolebarn.  Alle kan finne noe å gjøre som passer for deres 

alder og nivå, og vi ser at mange av skolebarna bruker plassen som et sted å møtes. Beliggenheten 

ved skolen bidrar selvfølgelig også til at denne lekeplassen blir mer brukt av skolebarn enn mange 

andre lekeplasser.    

De resterende brukerne er stort sett foreldre som følger barna, sitter på en benk og venter eller 

snakker med andre foreldre på plassen.  Det er mange foreldre som kommuniserer med hverandre 

og tydelig kjenner hverandre fra før.   

Plassen blir nesten ikke brukt av ungdom over 13 år eller voksne uten barn.  Dette er kanskje ikke så 

overraskende i og med at plassen er dedikert til lekeformål.  Selv om det er noen benker på plassen 

så er disse såpass tett på lekeinstallasjonene at det føles «feil» for voksne uten barn å sette seg der.  

Voksne bruker heller andre plasser som Tøyen Torg eller Sørli Plass for servering.  Eller de bruker 

Snippenparken, Tøyenparken eller Botanisk Hage til rekreasjon. Det har blitt mange gode uterom på 

Tøyen og det er slik sett greit at Sørli Lekeplass er dedikert til barna.  Det man kunne ønske seg er 

enda bedre og tydeligere forbindelseslinjer mellom de ulike byrommene slik at bruken flyter litt mer 

over i hverandre.     
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Aktiviteter på Sørli Lekeplass
 

Plassen brukes som lekeplass og det er tydelig at lekeinstallasjonene er veldig populære.  

Balanseballene og skliene i terreng var det som ble minst brukt da vi var der, men også der var det 

stadig barn innom.  Bordtennisbordet ble ikke brukt.  Ellers brukes benkene rundt plassen mye. Her 

sitter det stort sett foreldre, større søsken eller noen av de litt eldre barna.  

Vi ser også at K1 Aktivitetshus er viktig for bruken av plassen. Stadig kommer det det barn eller 

foreldre som har vært inne i K1 eller som er på vei inn.  Sørli Lekeplass viser at god beliggenhet, 

tilbud om innearealer og en kreativ utforming av lekeplassen er komponenter som alle bidrar til at 

plassen blir så mye brukt.   

 

Leker 

Lekeplassene er veldig mye brukt og inspirerer 

både motorikk, rollelek og samvær.   

Hjelper barna, følger med, snakker 

Det er mange foreldre på plassen som samler 

seg ved lekeinstallasjonen eller står litt i 

utkanten og snakker sammen med andre 

foreldre.   

Fra og til K1 og skole 

En del av barna kommer tydelig fra skolen og 

stopper en stund på lekeplassen mens andre 

går litt til og fra K1. En del av de større barna 

er ikke på selve lekeplassen, men står på 

plassen ved inngangen til K1.  
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Mulige tiltak på Sørli Lekeplass
Sørli Lekeplass er den plassen som blir aller mest brukt av de 10 byrommene vi har kartlagt på Tøyen 

og Grønland.  Det er mange grunner til det, men beliggenhet er viktig. Plassen er lokalisert rett ved 

skole, K1 og offentlig kommunikasjon i et nabolag der mange bor tett. Vi observerer at de mange 

balkongene som vender mot Sørli Lekeplass liten grad blir brukt og har fått synspunkter på at 

naboene synes det er vel mye støy fra plassen, også utover kveldstid.  Men på den positive siden 

føles plassen nå tryggere, lysere og generelt mer attraktiv enn før oppgradering.  

På Sørli Lekeplass har man tenkt nytt, barna har vært en tydelig prioritet og man har gått bort fra 

tradisjonelt lekeutstyr og skapt en unik lekeplass som det knapt finnes andre steder i Oslo. 

Frognerborgen er nok den lekeplassen som det er mest nærliggende å sammenligne med.   

Dette gjør at plassen blir brukt av barn og foreldre, men i liten grad av voksne uten barn.  Selv om det 

står noen benker der så er byrommet såpass lite og tett at man er tett på de lekende barna neste 

uansett hvor man er. Men de voksne uten barn har kort vei til Tøyen Torg, Snippenparken, Sørli Plass 

eller Tøyenparken dersom de ønsker rekreasjon eller servering.  Så valget om å prioritere lekeplass 

synes veldig riktig i dette bybildet.  

Forbedring i kvalitetsindikatorer. 

Blant barna vi snakket med var Sørli Lekeplass en favoritt, og de hadde ikke ønsker om å forandre på 

plassen. Eneste utfordringen de har er at det tidvis kan bli veldig mange som bruker plassen, og at de 

små barna med foreldre kan ta litt over plassen.   10-12 åringer synes det er vanskelig å bruke plassen 

dersom det er for mye småbarn der.   

Det er lite bruk av naturlige materialer på lekeapparatene og i dekket på plassen. Valg av materialer 

gir plassen et noe kunstig preg og installasjonene er rigide med lite rom for å foreta forandringer.  

Dette er nok gjort bevisst for å unngå stadig vedlikehold på en plass som er veldig mye brukt. Vi vil 

derfor ikke si at det er et tydelig forbedringsområde.      
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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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Og takk til alle andre som har bidratt i prosjektet.     
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