
  
 

Barnas Boligbyggere har observert 10 ulike byrom og lekeplasser – de 
fleste var lite tilrettelagt for fysisk aktivitet blant 6-16 åringer.  
 
 
 
Helsedirektoratet slår fast at barns fysiske aktivitet 
reduseres betraktelig fra de er 6 til de er 16 år. 
Mange av barna slutter tidlig å leke og en god del 
dropper ut av organisert idrett i 
ungdomsskolealder.  Gode uterom kan ha en viktig 
rolle både som møteplass og arena for uorganisert 
fysisk aktivitet.  
 

I hvor stor grad inspirerer våre byrom 
og lekeplasser barn og unge til fysisk 
aktivitet?   
 
Det vil Barnas Boligbyggere kartlegge nærmere i 
løpet av 2018, og gjorde i oktober en forstudie 
som skulle vise seg å gi et interessant overblikk. To 
fine og varme lørdager besøkte vi 10 ulike byrom 
og lekeplasser i Oslo/Bærum. Mens 
småbarnsfamilier samlet seg rundt lekeplassene i 
de store parkene, så glimtet barn og unge i alderen 
6-16 år med sitt fravær. Bare på ett av stedene 
krydde det av barn og unge i alle aldre!         
       

 

Barnas Boligbyggere er en non-profit organisasjon, registrert i Frivillighetsregisteret.  Vi opparbeider og deler 

kunnskap om barn og unges bokvalitet og sikrer brukermedvirkning i bolig- by og stedsutvikling.  Du kan bli vår 

støttespiller, få tilgang til temarapporter og delta på prosjekter. Besøk oss på www.barnasboligbyggere.no 

 

Hvordan skape bra byrom 
og lekeplasser? 
 

 

http://www.barnasboligbyggere.no/


  
 

 

Betydningen av fysisk aktivitet. 

«Barn og unge anbefales å delta i fysisk aktivitet med moderat eller høy intensitet i 

minst 60 minutter daglig. I tillegg bør barn og unge utføre aktivitet med høy intensitet 

minst tre ganger i uken, inkludert aktiviteter som gir økt muskelstyrke og som styrker 

skjelettet».         (Helsedirektoratet) 

Men andelen barn og unge som oppfyller anbefalingene om 60 minutters daglig aktivitet 

synker med økende alder. Blant 6-åringene er andelen rundt 90 prosent, mens den synker til 

rundt 50 prosent hos 15-åringene. 

 

Foreldrenes sosioøkonomiske status har betydning for barnas fysiske aktivitetsnivå. Dersom 

foreldre har høyere utdanning, har barna et høyere aktivitetsnivå enn dersom foreldre har 

lavere utdanning. Dette gjelder særlig for fritidsaktiviteter. UngKan-undersøkelsen viser også 

noen regionale forskjeller i fysisk aktivitetsnivå. 6-årige og 9-årige jenter fra Hedmark og 

Oppland er hhv 19 % og 21% mer aktive enn de fra Oslo og Akershus.  

Barn som er regelmessig fysisk aktive vil sannsynligvis også komme til å være mer fysisk aktive 

i voksen alder og motsatt (Telama 2014). Dette understreker behovet for å styrke innsatsen 

for å øke fysisk aktivitet blant barn og unge.  



  
 

Tiltak i skolen for å øke fysisk aktivitet. 

Det er gjennomført flere prosjekter og tiltak i skolene for å øke barn og unges fysiske aktivitet. 

Ungdomsskolene i Oppland har gjennomført prosjektet «Aktivt sinn, aktiv kropp» med støtte 

fra Sparebankstiftelsen. Studien Active Smarter Kids har som mål å påvise om økt fysisk 

aktivitet i skolen påvirker prestasjoner, trivsel og helse. Denne gjennomføres med 5. 

klassinger fra 57 skoler i Sogn og Fjordane. Og ikke minst er det nå politisk flertall for å innføre 

1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag.  Flere kommuner har lenge hatt «fysak» på 

timeplanen som et tillegg til kroppsøvingstimer.  
 

Men satsningen bør ikke bare foregå i skolen. Det bør legges til rette for at barn og unge blir 

mer fysisk aktive også utenom skoletid og organiserte treninger. Fysisk aktivitet skal nemlig 

fortsette å være en god vane også etter at man er ferdig med grunnskolen og har sluttet med 

organisert idrett.  Gode byrom, uteområder og lekeplasser kan bidra til både økt fysisk 

aktivitet og legge til rette for sosiale relasjoner.  Spesielt når flere barnefamilier vil bo i by er 

det viktig at vi har offentlige uterom der vi trives og kan være fysisk aktive. I tillegg bidrar 

gode lekeplasser og byrom til at byen blir mer attraktiv for både norske og mer 

langveisfarende turister.  

Foto:Utdanningsforbundet 

 

 



  
 

Gode uterom bidrar til bra bokvalitet. 

Barnas Boligundersøkelse baserer seg på 506 intervjuer blant foreldre og 277 intervjuer blant 

barn i alderen 6-12 år i Oslo, Bergen og Trondheim. Studien kartlegger blant annet hva som 

bidrar til bra oppfattet bokvalitet for barnefamilier.   

«Barna har uteområder til aktivitet og lek» kommer opp som 3. viktigste parameter som 

bidrar til bra bokvalitet, kun slått av behovet for trygghet i nærområdet.  «Skogsområder i 

gang- eller sykkelavstand» og «uteområder til ballspill, skate, klatre og sykle» synes å ha 

større betydning for bokvalitet enn tilgang til idrettshaller og fotballbaner. 
 

 

  Kilde: Barnas Boligbyggere/Norstat 
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Har byplanleggerne glemt skolebarna? 
 

To varme og solfylte lørdags ettermiddager i oktober var Barnas Boligbyggere ute for å skaffe 

seg et øyeblikksbilde av ulike uterom, byrom og lekeplasser i Oslo/Bærum.  Hensikten var å få 

et inntrykk av hvilke byrom og lekeplasser som blir brukt av barn, med spesielt fokus på 6-16 

åringer.  Uterommene varierer både i beliggenhet og formål, og noen av dem vil nok få andre 

resultater i en annen årstid.  

Vi valgte ut 10 ulike byrom/lekeplasser og foretok 

observasjoner og registreringer i tidsrommet fra 

klokka 12 til klokka 16.  Vi observerte fasiliteter og 

landskap, antall personer som oppholdt 

seg/stoppet opp på hvert sted i løpet av 15 

minutter, deres alder og aktiviteter.  Barn som 

lå/satt i barnevogn ble ikke inkludert og heller ikke 

folk som bare passerte raskt gjennom området 

uten å stoppe opp.  Vi ga også de ulike 

uterommene en score basert på 9 

forhåndsdefinerte designprinsipper for gode 

lekeplasser.   

Byrommene ble mye brukt av småbarn og foreldre. 

Vi registrerte til sammen 125 lekende barn 

under 6 år.   Hele 40 av disse befant seg i og 

rundt den store lekeplassen i 

Sofienbergparken.  

St. Hans Haugen, Kadettangen/Sandvika, 

Grünerhagen/Cuba og Arena Bekkestua 

(lekeplassen ved Oslo International School) 

var også populære for småbarnsfamilier.  I 

Vaterlandparken, Kristparken og på 

Rådhusplassen glimret de små barna med sitt 

fravær.    

 

 

Designprinsipper for gode lekeplasser 

1. Stedstilpasset. 

2. Bra beliggenhet. 

3. Bruker naturlige elementer. 

4. Fleksibel bruk. 

5. Møter et tydelig behov. 

6. Brukes av både små og store. 

7. Utfordrer barns motorikk. 

8. Er godt vedlikeholdt. 

9. Gir rom for endring og utvikling. 

         PlayEngland/Barnas Boligbyggere 



  
 

Klatreinstallasjoner, sol og bilfrie plasser trekker småbarnsfamilier.   

De fleste småbarn oppholder seg på de 

tradisjonelle lekeplassene med klatrestativ og 

husker eller i sentrale byrom der barna kan løpe 

fritt under oppsikt av foreldre som sitter på benker. 

Foreldre trekker automatisk til solfylte benker. 

Steder som Spikersuppa og Rådhusplassen har en 

super beliggenhet, men det er lite der som trigger 

lek og fysisk aktivitet en høstdag uten vann/is på 

vannspeilet.        
          Foto: Barnas Boligbyggere 

9 av 10 byrom var lite brukt blant 6-16 åringer.  

Barn og unge i skolealder var vanskelig å 

lokalisere på disse to lørdags ettermiddagene. Vi 

registrerte kun 25 barn i barneskolealder og 6 

ungdomsskoleelever til sammen på 9 uterom. I 

Sofienbergparken var det noen få som spilte 

bordtennis eller satt på en benk. På 

Rådhusplassen var det noen gutter som skatet og 

på Kadettangen fisket og sparkesyklet noen 

skolebarn.   

Skatepark trekker barn og unge.  

På Arena Bekkestua krydde det av barn og unge i 

alderen 6-16. Det var flest gutter, men også en del 

jenter.  Ca. halvparten var aktive med skateboard 

og sparkesykkel på og rundt skaterampene.  

Resten så på skaterne, snakket sammen eller tok 

turen inn i kaféen. På fotballbanen spilte 3 gutter 

fotball mens småbarna holdt til på lekeplassen til 

den internasjonale skolen rett ved siden av 

skateparken.  

Foto: Barnas Boligbyggere 



  
 

Byrommene mangler fasiliteter som utfordrer motorikk og skaper 

interessante møteplasser for 6-16 åringer.  

Byrommene og lekeplassene var valgt 

ut med tanke på sentral beliggenhet.  

Uterom som har naturlig gjennomgang 

av mennesker, eller ligger ved 

kollektivknutepunkt har større 

mulighet for å også tiltrekke seg barn 

og unge. De stedene vi observerte 

hadde meget bra vedlikehold, bare 

Vaterlandsparken virket litt forsømt.  

Men de fleste av byrommene var ikke 

spesielt fleksible, ikke tilpasset store og 

små eller utviklende for barn og unges 

motorikk. Men mange av stedene, 

spesielt de store parkene og 

sentrumsområdene har gode 

muligheter for endringer.  

 

 

Sofienbergparken og Arena Bekkestua på topp, Vaterlandsparken og 

Idioten på bunn.  

Selv om observasjonene ble gjort i 

oktober, som er en mellomsesong, så 

kunne det vært gjort mange tiltak for å 

legge til rette for aktivisering. 

Tradisjonelle lekeapparater for mindre 

barn og benker å sitte på er fasiliteter 

som går igjen.  Det er svært lite som er 

tilpasset barn og unge i skolealder. 

Både Spikersuppa, Rådhusplassen og 

Sofienbergparken egner seg godt for 

midlertidig aktivisering med for 

eksempel flyttbare sykkelbaner, 

klatrevegger, bordtennisbord og 

skateramper, gjerne i kombinasjon 

med for eksempel salgsboder, foodtrucks og utstyrsutleie.      

 



  
 

Ballbaner og gressplener, men er det nok?  

Sofienbergparken har bordtennisbord og 

store områder egnet til ballspill, men antall 

skolebarn som oppholdt seg her kunne telles 

på én hånd. I Grünerhagen finner vi flere 

basketbaner, bordtennisbord og en 

fotballbane. Her var én gutt i 6-12 års alderen 

så vidt innom. Fasilitetene ble derimot brukt 

av unge voksne i 20-årene.  I Kristparken er 

det ballbaner og parkour, men ingen som 

brukte de.   Riktignok bor det flere småbarn 

enn skolebarn i indre by, men det kan ikke 

være hele forklaringen.  En mor vi snakket 

med i et annet prosjekt («Et pilotprosjekt 

innen bolig bokvalitet») uttrykte det slik:     Foto: Barnas Boligbyggere 

 

«Selv om vi bodde rett ved Kristparken, så sendte vi ikke barna ut der.   

Da tok vi de heller med til St. Hans Haugen.» 

 

En fotballbane eller noen parkourapprater er altså ikke nok til å gjøre byrommene attraktive.  

Både i Grünerhagen og på Idioten registrerte vi ET barn i skolealder på fotballløkka med ball. 

Men det var ingen andre barn der, så de gikk igjen etter kort tid.   

 

Uterom med flere fasiliteter fungerer.  

På Bekkestua Arena er det mange skolebarn i 

nærområdet, og arenaen er samlokalisert med 

svømmehallen og idrettshallen. Den ligger 

også på et naturlig gjennomgangsområde. I 

tillegg til den utendørs skatearenaen er der 

også innendørs anlegg, spillhus og kafé der 

brukerne kan låne utstyr gratis. Arenaen tilbyr 

en kombinasjon av arrangementer og frilek, 

det kan være en av grunnene til at de lykkes 

med å få barn og unge i aktivitet. 
  

       

        

        



  
 

Vaterlandsparken
FASILITETER
2 store sjakkspill
Balanseline

LANDSKAP
Benker
Akerselva
Plen/trær/brostein

Skulptur
Murkanter

BRUKERE
2 (6-12) på balanseline
2 (13-16) kaster sjakkbrikker
2 (0-5) i barnevogn

4 (foreldre) på benken
3 (30+-) drikker/roter i  
søppel

Stedstilpasset

Beliggenhet

Natur-
elementer

Fleksibel bruk

Møter
tydelige
behov

For store og
små

Utfordrer
motorikk

Bra
vedlikehold

Rom for
endring

Vaterlandsparken (2,6) Gjennomsnitt (3,4)

0
1
2
3
4
5

Foto:Barnas Boligbyggere
 

 

Det er mange mennesker som passerer i området ved Vaterland og plassen burde ha en god                    

beliggenhet for aktivisering av barn og unge. Det er satt ut en balanseline og det er mange 

naturlige sitteplasser på muren langs plassen. Men det er dessverre ikke nok til å gjøre 

plassen attraktiv. Den virker ganske «øde» og sjakkbrikkene som er rester etter 

Nabolagshager (Helene Gallis) sitt flotte prosjekt ligger kastet rundt. Den unike beliggenheten 

ved Akerselva har ikke blitt utnyttet, og stedet får laveste score av de 10 byrommene vi 

observerte.  

 



  
 

Rådhusplassen

Stedstilpasset

Beliggenhet

Natur-
elementer

Fleksibel bruk

Møter
tydelige
behov

For store og
små

Utfordrer
motorikk

Bra
vedlikehold

Rom for
endring

Rådhusplassen (3,7) Gjennomsnitt (3,4)
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Foto:Barnas Boligbyggere

Ingen Benker
Skulpturer (ikke ti l  klatring)
Murkanter og trapper

Asfalt/steinlagt
Fontene uten vann
Fjorden

5 (6-12) skater/sparkesykler
2 (13-16) skater/sparkesykler
1 (0-5) sparkesykler

2 (foreldre) på benk
40 (20+-) skater/sitter på mur
5 voksne på benker 

 

 

Rådhusplassen er et stort område med en flott beliggenhet mellom fjord, by, øst og vest. 

Plassen burde ha det beste utgangspunktet for aktivitet blant barn og unge. Det er ingen 

spesielle fasiliteter eller apparater der, men har flere nivåer og steinsetting som gjør det godt 

egnet for skating og lek. Denne dagen var det «hipsterne» som dominerte plassen foran 

rådhuset mens det var noen få yngre gutter med sparkesykkel brukte plassen mot vest 

(Prinsesse Märtas Plass). Den store «øde» plassen mot fjorden var helt tom, og det er i liten 

grad gjort nytte av fjorden som ressurs for å trigge aktiviteter for barn og unge.   

 



  
 

Spikersuppa

Stedstilpasset

Beliggenhet

Natur-
elementer

Fleksibel bruk

Møter
tydelige
behov

For store og
små

Utfordrer
motorikk

Bra
vedlikehold

Rom for
endring

Spikersuppa (3,2) Gjennomsnitt (3,4)
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Foto:Barnas Boligbyggere

Ingen Benker
Tomt vannbasseng
Brostein og murkanter

Statue med sittekanter 
Vegetasjon og gangstier

2 (6-12) løper i  tomt basseng
6 (0-5) på benk/løper
5 (foreldre) på benker

10 (30+-) på benker
20 voksne på benker

 

 

Spikersuppa er en favoritt på vinteren med skøyteisen og fin på sommeren med fonten og 

vannspeil. Men i oktober er området en tom plass med noen benker rundt. Det er ingenting 

som trigger barn og unge til fysisk aktivitet. Statuene er ikke egnet til klatring og det tomme 

vannspeilet er ikke egnet til basket, skating eller andre aktiviteter. Så er det også mest voksne 

som sitter på benkene rundt plassen.  Noen få barn løper litt på plassen, men etter 5 minutter 

går de videre.   



  
 

Kristparken

Stedstilpasset

Beliggenhet

Natur-
elementer

Fleksibel bruk

Møter
tydelige
behov

For store og
små

Utfordrer
motorikk

Bra
vedlikehold

Rom for
endring

Kristparken (3,3) Gjennomsnitt (3,4)

0

1

2

3

4

Foto:Barnas Boligbyggere

FASILITETER
5 parkourapparater
2 bordtennisbord

Ballbane ti l  fotball og basket

LANDSKAP
2 benker
Sittekant ved ballbane

Gress
Vegetasjon og gangstier

BRUKERE
2 (6-12) leker med en fotball  i  
utkanten av ballbanen

3 (30+-) på benk og murkant. 
8 voksne passerer på gangvei

 

 

Kristparken ligger ved Møllergata Skole. Det er naturlig nok ikke like mange mennesker som 

passerer her som ved Rådhusplassen og Spikersuppa.  Men Kristparken ligger sentralt og det 

er del barnefamilier i området. Beliggenheten er altså bra og parken er kupert og har variert 

og naturlig vegetasjon.  I tillegg er det installert ballbaner, parkourapparater og 

bordtennisbord. Dette burde være et attraktivt sted å tilbringe en lørdag ettermiddag på for 

barn og unge. Men parken er nesten tom, to gutter i 10-12 års alderen holder til ved 

bordtennis-bordene, men det er tydelig at de mangler racketer og bordtennisball.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Grünerhagen (Cuba)

Stedstilpasset

Beliggenhet

Natur-
elementer

Fleksibel bruk

Møter
tydelige
behov

For store og
små

Utfordrer
motorikk

Bra
vedlikehold

Rom for
endring

Grünerhagen/Cuba (3,6) Gjennomsnitt (3,4)
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Foto:Barnas Boligbyggere

FASILITETER
4 basketbaner
1 bordtennisbord

1 ballbinge
1 fotballbane
Lekeplass og lekepark

LANDSKAP
Benker
Vegetasjon

Gress og bakker
Gangestier
(Akerselva)

BRUKERE
1 (6-12) på fotballbanen
10 (0-5) på lekeplass

10 foreldre på lekeplass
8 (30+-) bordtennis, benker, 
gressbakke
2 voksne sitter på benk

 

 

Grünerhagen på Grünerløkka har mye av det som kan trekke barn og unge ut i aktivitet. Det 

er basketbaner, ballbinge, fotballøkke, bordtennisbord og benker der. På området ved siden 

av er det lekeplass for de minste og store gressbakker ned mot Akerselva. Men det var veldig 

stille her på denne fine lørdagen. Noen småbarn og foreldre holdt seg på lekeplassen og en 

del 20-30 åringer spiller bordtennis og spiser ved bordene.  En gutt i skolealder dukker opp 

på fotballøkka med en fotball, men forsvinner snart igjen.   

 



  
 

Sofienbergparken

Stedstilpasset

Beliggenhet

Natur-
elementer

Fleksibel bruk

Møter
tydelige
behov

For store og
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endring
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Foto:Barnas Boligbyggere

FASILITETER
4 bordtennisbord
Lekeplass med stor 

klatreinnstallasjon, båter og 
husker

LANDSKAP
Store gressplener, vegetasjon
Benker og bord

Steinsatt med murkanter
Gangestier
Vekstkasser (ikke i sesong)

BRUKERE
3 (6-12) sitter på murkant
2 (13-16) bordtennis

Ca 40 (0-5) på lekeplass
Ca 40 foreldre lekeplass/benk
4 (20+-) bordtennis
5 voksne på benker

 

 

Sofienbergparken er en favoritt blant urbane småbarnsfamilier, og denne lørdagen krydde det 

av småbarn og foreldre ved den store klatreinstallasjonen i hovedparken.  Foreldrene satt på 

benker med eller uten barnevogn eller voktet sine små som klatret, husket eller «kjørte båt».  

For større barn og unge finnes det 4 bordtennisbord og selvsagt mulighet til å spille ball og 

sykle. Men det er lite i parken som virkelig inspirerer denne gruppen til fysisk aktivitet. Det var 

også få barn/unge i skolealder å se i dette området.  Tre jenter hadde med sykler og satt på 

en benk og en familie med to tenåringer spilte bordtennis.  

 

 



  
 

Idioten

Foto:Barnas Boligbyggere

FASILITETER
Fotballløkke
Lekepark

LANDSKAP
Store plener og gressbakker 
Gangveier

Benker

BRUKERE
1 (6-12) på fotballløkke
7 (0-5) i  gresset og lekepark

5 foreldre på benk og lekepark 
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Stedstilpasset

Beliggenhet

Natur-
elementer

Fleksibel bruk

Møter
tydelige
behov

For store og
små

Utfordrer
motorikk

Bra
vedlikehold

Rom for
endring

Idioten (2,9) Gjennomsnitt (3,4)

 

 

Idioten er en hyggelig park med fin beliggenhet ved Ullevålsveien. Der finner man en 

lekepark, benker og en fotballøkke.  De store, fine gressbakkene er nok mer attraktive på 

vinterstid.  Idioten har ikke så mye naturlig gjennomgang som noen av de andre parkene vi 

har sett på, men brukes av de som bor i området. Denne dagen var det lite folk i parken. Noen 

få småbarn med foreldre var i lekeparken, en familie med små barn hadde piknik i gresset og 

på fotballøkka var det en skolegutt med ball.  Det er ellers lite tilrettelegging for aktiviteter og 

fysisk aktivitet for barn og unge i parken.  

 



  
 

St. Hans Haugen
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St. Hans Haugen (3,7) Gjennomsnitt (3,4)
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FASILITETER
Treningspark med apparater
(Tufteparken)

Lekeplass med klatrestativ, 
husker, "baller" i  bakken.  
Barneparker med lekeplass

LANDSKAP
Store plener og gressbakker
Gangveier, trapper

Mange benker spredt rundt
Variert vegetasjon
Skulpturer og vann

BRUKERE
3 (6-12) slåball på plenen
Ca 20 (0-5) på lekeplasser

Ca 15 foreldre på lekeplasser 
4 (20-30) trener i  Tufteparken
18 voksne på benker

 

 

Ikke uten grunn er St. Hans Haugen en favoritt blant mange Oslo-boere. Parken er stor, med 

variert vegetasjon, flotte gressbakker, skulpturer og benker. På hoved-lekeplassen oppholdt 

det seg mange småbarn og foreldre.  I tillegg er det noen små lekeparker som ble mindre 

brukt denne dagen. Den lille «Tufteparken» er lagt til rette for trening med treningsapparater 

og var tatt i bruk av noen unge menn i 20-30 årene.  Ellers er det mye voksne uten barn som 

har slått seg ned på de mange benkene. På den tiden vi var der lokaliserte vi kun 3 aktive barn 

i alderen 6-16 år som i parken. Disse slo ball i en av gressbakkene ved «Tufteparken».    
 



  
 

Kadettangen (Sandvika)

Foto:Barnas Boligbyggere
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Kadettangen (3,7) Gjennomsnitt (3,4)

FASILITETER
Sandvolley
Fotballbaner

Lekeplass 

LANDSKAP
Gressplener og gangveier
Fjord og brygge

Murkanter og trapper
Strand (under ombygging)
Skulpturer

BRUKERE
6 (6-12) sykler og fisker
22 (1-5) på lekeplass, sykler, 

klatrer på murer. 
15 foreldre på lekeplass, tur
6 (20-30) sitter på benk/kant
10 voksne sitter på benker

 

Kadettangen i Sandvika har en fin beliggenhet ved fjorden med bystrand, gangbro over til 

Kalvøya og mulighet til båttur på fjorden. Det er riktignok ikke et gjennomgangsområde, men 

et populært utfartssted i helgene og da spesielt på sommeren. Det befinner seg et 

lekeområde, fiskebrygge, skulpturer, brygge, sandstrand, sandvolley og fotballbaner på 

området.  Vi observerte mange småbarn med foreldre på området.  De lekte på lekeområdet 

eller ved vannet, sparkesyklet eller klatret på murene. Det var også noen skolebarn som fisket 

og syklet rundt. Deler av området var fortsatt under ombygging da vi var der.       



  
 

Arena Bekkestua

Foto:Barnas Boligbyggere
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Arena Bekkestua (3,8) Gjennomsnitt (3,4)

FASILITETER
Stor skatepark
Fotballbaner

Basketbane
Lekeplass v/internasjonal skole
(Skateramper, spil lhus og kafe 
inne)

LANDSKAP
Gressplener og gangveier
Benker

Murkanter
Vegetasjon

BRUKERE
18 (6-12) skatebane og 3 på 
fotballløkke

29 (13-16) skatepark
17 (0-5) på lekeplass
15 foreldre 
lekeplass/skatepark

 

 

Arena Bekkestua skiller seg litt ut blant de 10 byrommene og lekeplassene vi observerte i 

denne kartleggingen. Det er en stor skatepark som ligger inntil Nadderudhallen (svømmehall, 

idrettshaller) og fotballbaner. Rett ved siden av, på området til Oslo International School, 

ligger en stor lekeplass.  Arena Bekkestua har også en innvendig skatehall, kafé og spillhus, 

men vi observerte kun det utvendige området.  Dette var det eneste av 10 uterom som var 

fylt opp av barn og unge i alderen 6-16 år. Mange skatet eller sparkesyklet på rampene som 

har forskjellige vanskelighetsgrad, noen så på andre eller tok turen inn i kaféen. De fleste små 

barna (under 6) befant seg på lekeplassen ved Oslo International School, sammen med 

foreldre. Noen foreldre var også på skateområdet, i dialog med barna.  

 

 

 

 
 

 

 

 


