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Hvem bruker parker, turveier 

og andre grøntområder, 

og hvordan?

Vaskebakkestranda



Hva er en park?

En dynamisk, langsiktig og forpliktende 
samarbeidsplattform for lokalsamfunn, 
myndigheter og næringsliv med en interesse 
for å ivareta og videreutvikle natur- og 
kulturverdier i et definert landskaps- og 
identitetsområde

Norske Parker



Parkcheck 2012

Undersøkelsen ble i 2012 også gjennomført i 
Stavanger, Århus og Helsinki.

Savnet av flere og bedre toaletter
Renhold viktig
Kvaliteten i parkene er ganske god
Savner bord og benker 
God sikkerhet og tilgjengelighet 
Støynivå/fravær av støy er OK
Tilfredshet med stier og veier, grasskjøtsel, 
lekeplasser samt busker, blomster og trær er god.
65,5 % av de intervjuede er kvinner.
57,3% av respondentene gikk til stedet de ble 
intervjuede, mens 26,7% brukte kollektiv 
transport og 8,3% sykkel .
38% besøkte parken/stranden daglig eller flere 
ganger i uken og 19,3% ca en gang i uken. Mer enn 
50% bruker stedet minst en gang i uken.
42% oppholdt seg på stedet fra 2-4 timer, og 30,5% 
1-2 timer.
Picnic er dobbelt så vanlig i Oslo sammenliknet med 
de tre øvrige nordiske byene.



DE NÆRE GRØNTOMRÅDENE

• Alle bruker parker / turveier og 

friområder; til samling, sosialt, 

familie, fest, trening, tur / rekreasjon, 

lek og annet

• Parker i nærområdet brukes av de 

som bor rundt;  Holmendammen, 

Torshovdalen, Smestadaksen, Furuset 

kulturpark og Bestemorstranda

• Turveier som ligger i nærmiljøet 

brukes til transport, trening og tur

• Hovedtyngden av våre grønne 

forvaltningsområder er knyttet til 

nærmiljøbruk



• Brukes av alle som bor i byen og av de 

som kommer til byen og er gjerne å se 

på som en destinasjon – et sted å 

reise til; eksempelvis: Frognerparken, 

Spikersuppa, Huk og Ekeberg – eller 

turveien langs Akerselva og rundt 

Ljanskollen

• Brukes til sirkus, dans, aking, skating, 

markeder, kulturarrangementer, 

konserter og festivaler; eksempelvis 

Tøyen, Frognerparken, St. 

Hanshaugen, Akerselva

STØRRE PARKER OG FRIOMRÅDER



SÅ HVEM ER DISSE MENNESKENE

• Vi har ikke statistikker, men mange erfaringer

• Mye tyder på at «alle» bruker arealene og at det ikke er noen forskjell på 

etnisitet, alder, eller tilhørighet. 

• Parker og grøntområder gjenspeiler gjerne menneskene som bor i 

områdene rundt

• Vi har urbane områder og rolige områder, store områder og grønne små 

perler

• Her finner vi barn og barnehager, turister, skoleklasser, trillende fedre, 

gamle mennesker, de som trenger et pusterom, eller ikke har et sted å 

bo, noen spiser lunsjen sin, andre trener, en møteplass og mye kultur.

• Grøntområder brukes som transportårer og for å veie opp mot det «grå»



Drift og vedlikehold

- hvem har ansvar for hva?



• BYM har ansvar for alle de store sentrumsanleggene, de store byparkene, park og 

turveisdragene

• BYM har konkurranseutsatt all skjøtsel og drift av parker, friområder og trær

• Vi har 6 skjøtselskontrakter; Frognerparken, sentrum, indre by, vest, nord og sør 

samt to kontrakter (vest og øst) som går på skjøtsel av bytrær og trær i 

bydelsanleggene

• Vi følger opp entreprenørene ifht hva som står i kontrakten, besvarer 

henvendelser fra publikum og andre etater i Oslo kommune og forvalter arealene

• Alt er ikke regulert i kontrakten og noen ganger er det behov for å sette ut en 

benk, reparere en trapp eller lekestativ, felle et risikotre, osv

• Vi preparerer skiløyper i Vigelandsparken



• BYM har ansvar for 32 kommunale lekeplasser på regulerte friområder i 

Oslo, deriblant Frognerborgen i Frognerparken

• Hver mnd sjekker vi lekeplassene i henhold til forskriftene slik at 

oslobarna kan leke trygt i apparatene

• Vi forvalter og drifter en rekke idrettsanlegg som ligger i eller grenser 

tett opp mot store og små grøntområder og parker



• Bydelene har forvaltningsansvaret for lokale parker og 

nærmiljøanlegg (etter bydelsreformen i 2004)

• Det varierer fra bydel til bydel hvordan de håndterer skjøtsel og drift 

og hvor stor portefølje de har

• Velforeninger og borettslag oppretter, forvalter og vedlikeholder 

sine grøntområder og nærmiljøer 
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 Friområde for hund



Praktisk samarbeid med frivillige organisasjoner



• BYM samarbeider med en velforeninger / ulike frivillige organisasjoner

• Vi lytter og prøver å tilrettelegge etter deres ønsker innenfor våre rammer (og hva 

vi synes er gjennomførbart, fornuftig)

• Oslo Elveforum er eksempelvis pådrivere og kunnskapsbank, mens 

Østensjøvannets venner i tillegg til dette også gjør en del skjøtselsoppgaver rundt 

Østensjøvannet (luker de fremmede uønskede arter og setter igjen sekker som vår 

entreprenør henter)

• Rådgivning om spillemidler til nærmiljøanlegg

• Samarbeid om parsellhager Konowsgate 40 /Bakerløkka (borettslag, Bjørvika 

utvikling, Majobo)



UTFORDRINGER

• Befolkningsvekt

• Intensiv bruk av arealene stiller høyt krav til skjøtsel

• Anne bruk av arealene

• Forventninger om større tilrettelegging

• Bostedsløse

• Nye trender (parkour)

• Økt press på arelene i forhold til utbygging (rigg–idrett–mtdl barnehager)

• Økt privatisering (private og borettslag som «spiser seg inn i regulerte 

friområder»

• Strategier for fremtidens utvikling og bruk av grønne områder og parker



UTFORDRINGER

• Hageavfall og annet avfall dumpes – gir forsøpling og negative 

ringvirkninger for biologisk mangfold (hageplanter spres i naturen)

• Sikre de grønne områdene

• God drift og vedlikehold nødvendig  - men begrensede rammer fører til 

at vi gjør bare det vi absolutt må



MULIGHETER

• Vurdere alle anleggene og kanaliserer bruken mot anlegg som i 
dag er i lite bruk

• Krever at vi tenker nytt og kreativt

• Hva skal til for at hele byen tar Verdensparken i bruk?

• Kan vi øke bruken ved å oppgradere gressklipping enkelte steder

• Være proaktive, lytte til og samarbeide med brukere og 
entrepenører som drifter anleggene 

• Ha fokus på om vi kan gjøre ting annerledes eller bedre

• Grønnstruktur inn i byutviklingsprosjekter (parker, bekker etc.)



PLANER OG UTGANGSPUNKT FOR SAMARBEID

• Folkehelseplan «Folkehelse i 

Oslo»

• Behovsplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv

• Landbruksmelding: «Urbant 

landbruk» er ute på høring

• Strategisk plan for byrom 




