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Innledning:
Anbefalinger er utarbeidet for grunneiergruppe bestående av Oslo Areal, Entra, KLP, Eiendomsspar. 
Dokumentet er et overordnet og illustrativt strategidokument med anbefalinger til midlertidige tiltak 
for Vaterlandsområdet for de neste 2-3 årene. Det er også et mål at tiltakene skal resultere i et mer 
positivt omdømme gjennom lokalt engasjerende aktiviteter og fysiske tiltak. Dokumentet er ment å 
inspirere, fungere som en veileder for prioriteringer og kunne fungere som hjelpemiddel i videre arbeid 
med koordinering og samarbeid mellom aktører. Hensikten er å oppnå økt gjennomføringskraft på 
tvers av aktører og interesser. 

Anbefalingene i dette dokumentet bør ellers ses i en sammenheng med kommunen sine satsinger 
både knyttet til bilfritt byliv prosjektet, Områdeløft og Bymiljøetaten sine egne prosjekter knyttet til 
oppgradering av parker, byrom og gater. Dokumentet fokuserer på hvilke tiltak man tror vil ha størst 
positiv effekt fysisk, sosialt og mentalt i området. Anbefalingene bygger på resultater fra medvirkning 
gjennomført vinteren 2019/2020 og grundig feltarbeid. 
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FYSISKE STRAKSTILTAK
--> økt tilgjengelighet og attraktivitet for aktive mobilitetsformer (gå, sykkel..)
--> mer grønt, økt biologisk mangfold
--> mer farger, kreativ merking
--> flere ute- og oppholdsområder (lek, spill, opphold)

AKTIVERING AV OMRÅDET
--> mer liv på elva
--> flere ”øyne” på stedet i parker og byrom, gjennom kommersielle/ikke-kom. drivere 
--> økt mangfold i type brukere/opphold gjennom flere utendørs arrangementer 

SOSIALE TILTAK
--> Etablering av ”Hub” for ungdomsaktivitet og ungdom ut i arbeid.
--> etablering av et nettverk av små inkluderende møteplasser

Omdømmebygging gjennom tiltak:
Under viser kort oppsummert anbefalte satsinger og fokusområder basert på analyser og medvirkningsprosess. Området har i dag mange sosiale utfordringer som 
krever en felles innsats for å løse, hvor man ikke kan forvente at raske fysiske tiltak vil være løsningen. Samtidig har fysiske tiltak også positive påvirkninger på sosiale 
utfordringer, øker attraktiviteten i uterommene ønsker flere ulike sosiale grupper å bruke stedet. Det anbefales å fokusere på å støtte og initiere en kombinasjon av 
fysiske og sosiale tiltak, samt å støtte opp og tilrettelegge for at flere ønsker å avholde arrangementer i uterommene. Større mangfold av brukergrupper og mer aktivitet i 
uterommene vil også bidra til økt trygghet. 
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MANGFOLDIG OG MULTIKULTURELT NABOLAG

SMALGANGEN
NYTT LIV 
PÅ AKERSELVA

NYTT LIV I 
HISTORISKE KVARTAL

ATTRAKTIVE EKSISTERENDE MILJØER:
De utvalgte foto representerer noen av de potensialer som allerede finnes i området som man kan spille videre på knyttet til stedsidentitet og omdømme. Foto viser 
en kombinasjon av de historiske omgivelser som aktiveres på ny, og attraktive miljøer knyttet til det multikulturelle nabolaget. På neste side illustreres hvordan disse 
kvalitetene overordnet bør satses på videre sammen med noen nye tilføyde temaer for å øke attraktiviteten i området. Målet er å styrke det positive omdømme med 
utgangspunkt i eksisterende kvaliteter. 
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FARGERIKT OG OPPLEVELSESRIKT

LEVENDE AKERSELVA

MANGFOLDIG NABOLAG

SUPERGRØNLAND

BIOLOGISK MANGFOLD

Tematiske 
satsingsområder:
Temaer er valgt ut basert på eksisterende 
kvaliteter i området, fremtidige politiske 
satsinger, og ønsker/behov kartlagt i 
medvirkningsprosesser i området. 

Lek
Aktivitet

Gatesport

Spill

Rekreasjon på vann

Transport på vann

Aktivitet på vann

Opphold ved vannet

Inkluderende møteplasser

Ivareta multikulturelt miljø

Sosiale tilbud til alle

Fargerike gatemiljøer og plasser

KunstprosjekterKulturarrangementer Foranderlig

Overraskelser

Flere trærMer engvekster

Matproduksjon
Styrke Akerselva miljøpark

Konkrete strakstiltak både 
fysiske og sosiale tiltak som 
bygger opp omkring de 5 
ulike satsingsområdene vil 
samlet kunne skape et mer 
positivt omdømme og et mer 
attraktivt sted. 

Matutsalg
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Attraktivt for nabolaget & byen:

Området har i dag et stort mangfold av brukere som har ulike 
interesser og behov. Illustrasjonen viser en grov oversikt hvor brukere 
er delt inn i to hovedgrupper; de som opplever området som sitt 
nabolag, og de som opplever området som en del av byen. Det 
anbefales å arbeide med alle de fem hovedtemaene opp mot begge 
hovedgrupper for å skape et mer attraktivt bymiljø for flest mulig 
daglige brukere. 

Nabolaget:
Det er avgjørende at de som bor i området i dag opplever et tryggere 
og mer attraktivt utemiljø. Mange bor trangt og har behov for flere 
oppholdssoner ute. Det ønskes mer fokus på grønne miljøer og nære 
barnevennlige verdier. 

Byen:
Området er i dag et sentralt knutepunkt og derfor også et viktig 
transittområde. Det er allikevel få attraksjoner i seg selv i denne 
delen av Oslo sentrum som tiltrekker seg besøkende bortsett fra Oslo 
spektrum som er en lukket funksjon og Smalgangen. Hovedaktiviteten 
er stort sett knyttet til nødvendige ærend koblet til kollektiv 
knutepunktene og handel. Ved å tilføye en eller flere nye regionale 
attraktorer vil området også kunne oppleves mer attraktivt for 
rekreasjon og opplevelse for besøkende utover de som bor i nabolaget. 

Å skape en ny regional attraktor knyttet til de stedegne kvaliteter som 
finnes i området vil både kunne øke den lokale stoltheten i området, 
samtidig spille videre på- og koble sammen det lokale positive miljøet. 
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• opplevelsesrike snarveier
• aktivitet på vann og langs vann
• etablering av nye byrom/uterom
• flere serveringstilbud og arr. i uterom

Lakkegata!
Potensielt levende 

byrom koblet til 
busstopp. Grobunn for 
flere aktive 1. etasjer.

Elgsletta!
Flere øyne på stedet som 

tilføyer positiv aktivitet i form 
av utsalg, arr. Balanse gratis 

tilbud og kommersielle tilbud. 

Økt liv på og langs elva
flere flytebrygger, 

midlertidig passasje og 
kobling elv- Chr. Kroghs 

gate/Prinsens hage.

Økt tilgjengelig over og 
ned fra broen! 

øke trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet for gang 
og sykkel over broen.

Utvide og binde sammen 
byromsnettverk!

åpne opp passasje mellom 
Olafiagangen og Tøyenbekken. 

Etablere nytt byrom: Rubina 
Ranas plass?

VATERLANDOMRÅDET
2020-2023
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SNARVEIER AKTIVE GANG- OG SYKKEL - INSPIRASJON

MER FARGERIKE GATER OG PLASSER- KOBLET TIL LEK, AKTIVITET, BYLIV

INSPIRASJON KONKRETE TILTAK- GJENNOMFØRING

POTENSIALE FOR SAMARBEID MED 
ARKITEKTSTUDENTER OMKRING 
KREATIVE BYGGEPROSJEKTER

STORSKALA MALEPROSJEKTER
SAMMEN MED FRIVILLIGE

Referanse: Sørenga bro

Gjennomføring av midlertidige tiltak er avgjørende å se på som en prosess hvor lokalmiljø inkluderes mest mulig. På denne måten sikres eierskap til tiltakene og tiltakene treffer i høyere grad brukernes behov. 
Under viser eksempler på hvordan større fysiske tiltak delvis kan gjennomføres gjennom samskaping. Det er også påvist at en høy grad av involvering av brukere også minsker sjanser for hærverk. 
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NYTT LIV PÅ AKERSELVA

MER GRØNT, ØKT BIOLOGISK MANGFOLD

GRØNLAND FÅR EGEN BYBONDE

NABOLAGSHAGER ENGASJERT I OMRÅDE 
FOR ØKT BIOLOGISK MANGFOLD OG 
INTEGRERING

MER ENGVEKST, 
FLERE TRÆR
POLITISK SATSING

SAMEIER ØNSKER 
GRØNNE LEVENDE 
FASADER

TREBÅTFORENINGEN ETABLERT
MANGE PLANER OG VISJONER I OMRÅDET

ALLEREDE ATTRAKTIVT MED REKREASJON
PÅ ELVA

LÆRINGS- OG HAVMILJØ I FJORDBYEN
ØNSKER SAMARBEID OG TILKNYTNING TIL AKERSELVA

Det finnes allerede mange engasjerte lag og organisasjoner som arbeider for mer grønt i området og økt biologisk mangfold i kombinasjon med å skape mer liv på Akerselva. Området 
er i dag preget av større infrastrukturelle barrierer, mange av forbindelsene og oppholdsstedene oppleves grå, støyende og lite attraktive for opphold. Det bør derfor satses på 
generelt sett å bygge opp omkring Oslo Kommune sin målsetning om flere trær i området, og støtte opp omkring initiativer som kommer fra lag og organisasjoner. 
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HUB for ungdom:

• Samle alle aktører som arbeider med 
ungdom i et hus sentralt i området for 
samhandling på tvers. 

• Programmering som: ungdomsklubb, 
idretts-bibliotek/utlån utstyr, 
ungdomskafé, arbeidsformidling, 
arbeidstrening, sosiale tilbud.

• Mulig samarbeidsprosjekt: 
Områdeløft (BGO), lag og 
organisasjoner i området (Røde Kors, 
Sterling, Joy++)

Ungdomskafe

Leserom

Idrettsbibliotek

Verksted

Ungjobb

Ungdomshub

Spillrom

Felleskjøkken

Digital leksehjelp

Musikkrom

VÆRE EN PÅGANGSDRIVER TIL UTVALGTE SOSIALE PROSJEKTER!

Det er stort fokus på å få ungdom ut i arbeid og sikre at ungdom som er på vei til å 
falle utenfor systemet blir ivaretatt. Området har i dag flere ungdomsklubber og flere 
engasjerte organisasjoner (både frivillig drevet og drevet av bydelen) som forsøker å 
tilrettelegge for ungdom. Det ligger et potensial i å samle tilbudene og satse på en 
større møteplass for ungdom, hvor de ulike tilbud og fasiliteter kunne vært samlet. Her 
handler det både om å finne en egnet fysisk lokasjon, skape gode fysiske rammer og 
sikre en god driftsmodell. Forslaget bør drøftes med bydelen. 
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Inkluderende møteplasser koblet til 
servering:

• Tilføye kommersielle og ikke- kommersielle 
serveringssteder. (”øyne på stedet”)

• Ulike satsinger midlertidighet (fra midlertidig 
til permanent, mobilt, tidsbegrenset: Food 
trucks, markeder, arrangementer, pop-up 
kafé, 

• Flere av stedene bør inkluderer 
arbeidstrening og spesialtilbud for sårbare 
grupper og ungdom. 

• Mulig samarbeidsprosjekt: Petter 
Nyquist (”Petter uteligger”)?, Røde Kors, 
Frelsesarmeen og kommersielle serverings- 
og kulturaktører (med fokus på sosial 
bærekraft). 

Området har i dag steder med åpne russcener, narkotikasalg og andre sosiale 
utfordringer i uterommene. Rundt mange av disse uterommene er det få aktive 1. 
etasjer og ”øyne” på stedet som bidrar til økt trygghetsfølelse. Kommersielle tilbud 
koblet til uterom har en tydelig effekt på situasjonen. Dette er bekreftet gjennom 
feltarbeid sammen med politiet og støttes også av forskning. Hele aksen langs 
Akerselva fra buss-stasjonen og opp til Vahls gate har svært få aktive 1. etasjer, det er 
også i dette området det er størst utfordringer knyttet til utrygghet. Det anbefales å 
satse på å tilføye midlertidige aktivitet som både er kommersiell og ikke kommersiell i 
form av nye møteplasser og serveringstilbud.
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Samfinansiering:

• unngå helfinansiering av tiltak fra grunneiere --> samfinansiering for å sikre sosial bærekraft
• fokus på samskaping med lokale aktører og samarbeid off. - privat.

Åpen kronerulling

Koordinering av midler 
satt av til permanente 
tiltak/ tiltak knyttet til 
byggeplasser

Tilskudd til arrangement-
er og materialer til 
samskapingsprosesser

Kommunale satsninger 
områdeløft, bilfritt byliv

Tilskuddsordninger via 
lag og organisasjoner

TILTAK

$

Illustrasjonen viser tankesettet knyttet til finansiering som anbefales i realisering av tiltakene. Finansiering av tiltak knyttes også til eierskap av tiltak, det er derfor viktig at ulike 
finansieringsløsninger benyttes. En grundig prosess knyttet til mobilisering og koordinering av aktører som ønsker å være med å bidra på ulike måter er avgjørende for å få utløst en serie med tiltak 
og samfinansiering. 
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Appendix
utdrag medvirkning og stedsanalyser, teoretisk grunnlag
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Fantastisk med småbåtene og elveliv.

Pop up biblioteket er veldig fint

Sommer- og vinter på Vaterland er 
med å gjøre området hyggeligere

Hyggelig sted å møte folk når 
det er sol og plantene vokser.

I like the potential of this area for 
youth activities, place to have city 
bikes, kayak storage, concerts, 
etc.

Liker

Fritidsklubb for voksne, der man 
kan få seg en kopp te og møte enga-
sjerte folk med gode ideer.

Alltid masse folk her. Og digge 
grønnsaker! Generelt god stemning, 
og oppleves derfor trygt.

Torget. Åpent, lyst, dynamisk,flerkulturelt

Vaterlandsparken har blitt superbra. 
Pleide å være skummelt. Topp med 
sjakk-klubb og prosjekter.

Oversikten viser et utdrag fra digital medvirkning gjennomført vinteren 2019.

De grønne punktene viser stedene med flest liker klikk på. Det er trukket ut noen sitater med forklaringer 
på hva folk liker med de ulike stedene som er markert. Smalgangen og de grønne uterommene utpeker 
særlig positivt. 

Utdrag fra digital medvirkning gjennomført vinteren 2019
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Liker ikke + utrygt

”Origo” negativ opplevelse
Nedgang til T-bane

De rødgule punktene viser stedene med flest liker-ikke klikk og klikk på utrygge steder lagt sammen. Det 
kommer tydelig frem at sonen rundt den ene nedgangen til T-banestasjonen på Olafiagangen oppleves 
som det mest negative stedet. Også punkter langs kanten av Vaterlandparken er markert. Bakgrunnen for 
klikkene er en kombinasjon av opplevd utrygghet knyttet til narkotikasalg, men også dårlig vedlikehold og 
trafikk blir nevnt i forklaringer. 

Utdrag fra digital medvirkning gjennomført vinteren 2019
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Er det noen temaer du er spesielt opptatt av?
Andre forslag?

- At nabolagets forskjellige kulturer speiles. Grønland er Oslos, kanskje Norges, 
meste smeltedigel, et sted hvor man kan være norsk på mange måter. 

- Fuglevern/ fuglevelferd 

- Lekeplass og kaffe hvor vi voksne kan sitte

- Our Kids need a fotball cage. Basketball, climbing and trsining  too would be 
cool

- Synes aktivitetene rundt trebåtene etc er veldig bra. Det burde vært mer av 
det og man kunne tilrettelagt for bading også i akerselven
- Synlig politi

- Vannaktiviteter og Akerselva som bylivsgenerator. Få frivilligheten inn på plas-
sen osv. Få orden på belysning i kuvert så en får flere båter og kajakker på elva.. 
Akerselva trebåtforening er i gang!

- Welfare and care of local bird populations (pigeons, ducks, gulls)

- Trygghet og sikkerhet

- Minigolf. Absolutt alle aldersgrupper kan delta

- Utnytte potensialet av nærområdet. Få riktige bedrifter og næringer til områ-
det.

- Dopdealere og narkomane

- Involverer lokale bedrifter

- Street art

- En uvanlig mathall, med aktiviteter for barn, og mat fra ikke-komersielle aktø-
rer, i den hensikt å bidra til å omfavne mangfoldet i Oslo.

- Biblioteks-kafé, et hyggelig sted å sitte og lese/ jobbe

- Kafe hvor foreldre kan sitte

Mer belysning og mer grønt er de to tema som det er 
størst enighet om blant respondentene.
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Rangering av hva som skal til i det fysiske 
miljøet forhold til hvor viktige de er for å 
skape et attraktivt område 
ved og i Olafiagangen:

Er det noen temaer du er spesielt opptatt av?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Musikk og dans

Sårbare brukere

Verksteder/være med å skape ting

Sport og idrett

Lek og bevegelse

Mat og markeder

Grønne tiltak og dyrking av planter

Barn og unge

Er det noen temaer du er spesielt opptatt av?

Utdrag fra digital medvirkning gjennomført vinteren 2019
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TRAFIKKUTFORDRING
MANGEL VEDLIKEHOLD

SKUMMEL SOSIAL 
AKTIVITET- DEALING

SØPPEL, TRAFIKK, 
MANGEL PÅ EIERSKAP

DEALING, MØRKT

DEALING, MØRKT

Forslag prioriterte soner
+ innsikt fra medvirkning
Olafiagangen:

Ilustrasjonen viser en samlet oversikt over de  steder som er pekt på 
som særlig utfordrende i den digitale medvirkningen  kombinert med 
forslag til prioriterte soner for oppgraderinger. Denne illustrasjonen 
konsentreres rundt Olafiagangen, der flest utfordringer er trukket frem. 

Hele sonen langs fasadene og videre oppover Lakkegata har stort 
potensial til forbedring gjennom midlertidige tiltak, utover det er det 
punktvis langs gatehjørner og lukkede fasader, opplevd som mørkt 
og utrygt, der det også vil være enkle tiltak som kan utgjøre en større 
forskjell. 

Etter befaring med politiet og uteseksjonen kommer det også frem 
fra deres erfaringer at de steder som ikke har ”øyne på gata” og et 
form for eierskap til uterommet har størst utfordringer. Det er der 
narkotikasalget også oppstår lettest. Politiet påpeker at de steder som 
har aktive 1. etasjer tydelig bidrar til økt trygghet og mindre kriminalitet. 
Lakkegata er en aktiv gate, men med lite aktive fasader. Det kan derfor 
tenkes at en aktivering med mer attraktive funksjoner i 1. etasjer der 
vil kunne bidra til økt trygghetsfølelse i gata, med minst like stor effekt 
som andre fysiske tiltak i gata. 
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Utfordringer & potensialer:

Utfordringer:
• kriminalitet- salg av narkotika

• dårlige boforhold- trangbodhet

• barnefattigdom

• negativt omdømme

• manglende fysiske oppgraderinger

• mange fysiske barrierer

Kvaliteter:
• sentralt (knutepunkt)

• mulitikulturelt miljø

• historisk kontekst

• Akerselva

• høy aktivitet- byliv mangfold

• mange lokalt engasjerte aktører

Viktige pågående diskusjoner/satsinger: 

1) hvordan skal kriminalitet og utrygghet løses? 
2) gentrifisering
3) tematisk satsing: mat eller barn og unge- valgt hovedsatsing politisk for utvikling av Olafiagangen og området rundt: Super-
grønland- satsing på barn og unge
4) utvidelse bilfritt byliv Grønland

Å utvikle bymiljøet på Grønland er komplekst, det finnes mange større utfordringer som er 
knyttet til sosiokulturelle forhold, dette gjør også området sårbart for oppgraderinger da det 
er en fare for at sosiale grupper som er svakere stilte blir presset ut og sosiale utfordringer 
bare forflytter seg. Samtidig er det et stort behov for oppgraderinger i området som også kan 
bidra til å løse opplevelsen av utrygghet og øke trivsel. 

Området bærer preg av den historiske utviklingen det har vært gjennom. Analysemrådet 
har historisk sett alltid vært et viktig knutepunkt, mens siste store epoke handlet om å skape 
forbindelser og tilgjengelighet til biltrafikk. Dette har skapt noen store fysiske barrierer, 
som også er blitt mentale barrierer.  Det har resultert i mange delområder som er lite 
menneskevennlige å bevege seg i rundt infrastrukturen. Under er de viktigste utfordringer 
og potensialer grovt listet opp basert på innsiktsarbeidet. I det grå feltet er kommunen sine 
fokusområder listet opp. 
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 SAMLET KONTEKST KART ANALYSER
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POTENSIALE OMRÅDEUTVIKLING
• Sentrumssone med aktive gater
• Styrke nabolaget Grønland 
• Helhetlig og aktivt grøntdrag
• Bedre kobling fjordbyen

Oppsummering 
analyse:
Oversiktskartet viser en oppsamling av analysene som er gjennomført. 
Det er registrert en grov inndeling i ulike delområder/identiteter, særlig 
utfordrende punkter, og steder som i dag oppleves som positive. 

Større fysiske barrierer

Distrikter- identiteter

Grønland

Grünerløkka

Bjørvika
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STAND-IN

FREE FLOW

IMPULSE

CONSOLIDATION

CO-EXISTENCE

PARASITE

PIONEER

SUBVERSION

DISPLACEMENT

Stand-in er et kortsiktig tiltak i påvente av 
videre permanent utvikling. Skaper 
aktivitet “mens man venter”.

Free flow beskriver Pop-ups som flytter 
rundt der nye muligheter dukker opp. 

Temporært tiltak i påvente av videre 
permanent utvikling, som også påvirker 
den kommende utviklingen. 

Temporært tiltak etableres som et 
permanent tiltak. 

Temporært tiltak bevares i en mindre 
form sammen med nytt permanent tiltak

Temporært tiltak som utnytter permanente 
funksjoner ved å etablere seg i nærheten.

Midlertidig tiltak som igangsetter en lengre 
mer permanent utvikling av et område.

Midlertidig tiltak som okkuperer et 
permanent sted for å endre og videreutvikle 
stedet. 

Permanent tiltak erstattes med temporære 
tiltak, det temporære tiltak kan gi nye 
impulser til det permanente tiltak. 

Teori knyttet til midlertidige tiltak:

Kilde: Urban Catalyst, The Power of 
Temporary Use, 2013.

Det bør tas stilling til hva formålet er med hvert enkelt tiltak for å oppnå ønsket effekt. Under viser en oppsummering 
knyttet til ulike typer midlertidige tiltak definert i i boka, Urban Catalyst. 


