





KRISTPARKEN
HELHETSPLAN
ST. HANSHAUGEN



INNLEDNING

Kristparken ligger i bydel St.Hanshaugen sentralt i Oslo i umiddelbar nærhet til boliger, skole og Oslo sentrum.

Kristparken er en bypark og nærmiljøpark med utfordringer når det gjelder opphold av rusmisbrukere. 

Møllergata skole og SFE, som ligger like i nærheten, ønsker også å benytte parken til aktivitet og lek, men pga av de utfordringene 
man har med funn av sprøyeter, konflikt med andre brukere er ikke dette aktuelt.

Bydelen mottar jevnlig klager fra naboer, særlig fra barnefamilier som oppholder seg i parken eller på balkongene rundt, på synlig 
rusmisbruk i parken. 

I 2015 etablerte bydelen en styrketreningspark- Tuftepark i parken. Denne blir mye brukt. Ballbanen ble også oppgradert, og er 
også ganske mye i bruk. En gammel paviljong, busker og mange av benkene i parken ble fjernet (etter ønske fra naboene). 

Bymiljøetaten har planer om å ferdigstille oppgradering av ny belysning i parken vinteren 2019/20. 

Bydelen ønsker å ta initiativ til et tettere samarbeid med bosenterene for rusmisbrukere i området, samt Bypatruljen og politiet. 

Bydelen er kjent med at OBOS hovedkontor, som grenser til parken, ønsker å gjøre endringer på sin eiendom. 

Bydelsutvalget bevilget tidligere i år, ved behandling av revidert budsjett 2019, midler til dypkartlegging av noen av parkene i 
bydelen. Bydelsutvalget bevilget også noen midler til oppgradering av Kristparken (gjerde med porter, skateramp, lekeutstyr ol). 
Gjerde er bestilt og er planlagt oppsatt før nyttår. 

Bydelen ønsker  å ha en medvirkningsprosess ( naboer, skole, næringsliv og brukere av parken) for å få innspill til endringer /nytt 
innhold i parken.  

Bydelens mål ved endring av Kristparken :  

- Etablere Kristparken som en urban aktivitetspark som folk i nærområdet ønsker å oppholde seg i.

Naboer og skoler i nærheten må involveres i en medvirkningsprosess som ivaretar deres interesser og behov

- Parken skal stimulere til variert aktivitet og invitere til samhandling mellom mennesker på tvers av alder

Barns behov og deres mulighet for samhandling med ungdom og voksne skal ivaretas særskilt

- Innhold og utforming av parken skal bidra til at Kristparken blir et trygt oppholdssted som er tilgjengelig og anvendelig for 
alle

Undersøke om det er mulig å samarbeide med nærliggende næringsliv om å øke attraktiviteten og tilgjengeligheten for publikum i 
parken
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HISTORIE

1924 
Ikke lenger brukt for nye graver

1835-1856
Utvidet til området som i dag er Kristparken

1624
Etablert som kirkegård

1881 1901 1937 1971
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1946 
Grubbegata etablert som kjørevei

1964 
Kristparken er opprettet som park
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BELIGGENHET
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OMRÅDE
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REGULERINGER
Kommuneplan 
8. Kulturmiljø
§ 8.1 Kulturmiljø – generelt (jf. pbl § 11-9 nr.7) 2. Ved søknad om rammetillatelse for 
tiltak som kan berøre automatisk fredede kulturminner etter kulturminneloven, skal 
det fremlegges dokumentasjon fra antikvarisk myndighet som viser at tiltaket ikke 
kommer i konflikt med kulturminnene eller dokumentasjon på at forholdet tidligere 
er avklart.

12 Grønnstruktur
§ 12.1 Grønnstruktur generelt (jf. pbl §§ 11-9 nr.6 og 11-10 nr.2) 1. Områder avsatt til 
grønnstruktur skal tilrettelegges for opplevelse, rekreasjon, lek og fysisk aktivitet for 
allmennheten.

Gul vernestatus
Vernetype: Kommunalt listeført
Funksjon: Rekreasjon, fritid
(kilde: Askeladden)

KOMMUNEDELPLAN FOR TORG OG MØTEPLASSER - KDP 17
Generelle retningslinjer som skal sikre tilgjengelighet til utearealer av høy kvalitet i 
Oslo.
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Oslo kommune
Bymiljøetaten
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Revisjon FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

B01 2019-09-27 For informasjon/kommentarer fra oppdragsgiver PerOft PJL PJL

ANVISNINGER

1

HENVISNINGERFORKLARINGER
Trekkerør/kabler:

BYM
Gatelyskabel
Trekkerør

Omlegging av eks. kabel

Hafslund
Høyspent
Lavpent

Telenor
Fiberkabel

TDC
Fiberkabel

Broadnet
Fiberkabel

BEHOLDES: PROSJEKTERT:
Utstyr:

BYM

Parkarmatur (UP001T)

Banebelysning (UP002T)

Spotarmatur (UP003T)

Parkmast

Høymast

Koblingsskap

Lekestativ

Benk

BEHOLDES: PROSJEKTERT:

X Trekkerørspakke:
A=1xØ50mm oransje
B=1xØ75mm oransje
C=1xØ110mm oransje

C→A= Trekkerørsmuffe fra
Ø110mm til Ø50mm

Alle trekkerør etableres i
henhold til Oslo kommunes
normarkserie.
Eventuelle avvik må avklares
med tiltakshaver.

- IN100

L

B

Trekkerør passerer asfalt.

1

1

1

2

2
Trekkerør legges frem til eksisterende nedstikksfundament.
Deretter frigraves fundament og føringsvei to ny kabel ut av mast
ut borres gjennom fundament. Eksisterende kabler inn/ut av mast
frigraves for glattskjøting.

3

Eksisterende kabel fom.skap  VS01549 megges før skap og
føringsvei etableres. Dersom tilstand er for dårlig etableres
trekkerør+forsyning fra EKSM-BYM13.

3

5

5

Trekkerør føres gjennom betongmur.4

- IN200

4

Kabler frigraves og legges inn i ny mast HM-BYM01.5

6

6

6

Armatur monteres på eksisterende utligger.6

7

Armatur monteres på ny utligger.6

C02 2019-10-28 For tilbakemelding fra entreprenører PerOft PJL PJL

→ Se IN100 og IN200 for alle montasjedetaljer for armaturer

Belysning i parken skal 
oppgraderes. Nye lysarmaturer 
har vært bestilt som skal 
erstatte de eksisterende 
armaturer. Dette arbeidet er 
planlagt så fort som ordren 
kommer. 
Det er også tenkt å legge til ny 
belysning rundt tufteparken. 
Dette arbeidet vil ikke være 
utført før våren pga. frost i 
bakken. 
SOLA ønsker å inkludere 
belysning i helhetsplanen og at 
belysningkonseptet blir justert 
om nødvendig.

BELYSNING
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DAGENS SITUASJON

Kristparken avgrenses av Møllergata i øst, bebyggelse som 
hører til Deichmanns gate, Wilses gate og Fredensborgveien 
i nord, Grubbegata i vest og OBOS-bygget som ligger til 
Hammersborg torg i syd. Terrenget skråner fra Grubbegata 
ned mot Møllergata.

I parken, som er 7,1 mål stor, er det lekeplass, ballplass og 
paviljong.

27.5

19.5 18.0
16.5

14.0

FotballbaneGangsti

Gangsti

Gangsti
Møllergata

Grubbegata

Krist
kirkegård

Deichmansgate
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Fotballbane

Gummi

Gummi

Gjerde
Bordtennis

Slackline

Tuftepark
(x2)

Tuftepark
(x3)

Tuftepark
(x2) Avfall

Avfall

Tuftepark

Tuftepark

Benk
(x2)
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DAGENS SITUASJON
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• Parken brukes stort ett  som en gjennomgangsåre og det meste 
av bevegelsen er mellom Møllergata og Deichmansgata

• Strekene som symboliserer ”desire-lines” viser at gangstiene ikke 
tilsvarer ønsket bevegelsesmønster gjennom parken

BEVEGELSE 
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• De store, gamle trærne gir parken grønt preg og har historisk verdi
• Tråkk i gresset er klart tegn at gangstiene ikke svarer til 

bevegelsesmønstret i parken
• Skygge fra trærne og høye byggninger bidrar til lav kvalitet på gresset i 

parken
• Kristparken og Krist kirkegård skaper en felles grøntstruktur og helhet

GRØNN STRUKTUR

14.



• Parken har utfordringer med barriere i og rundt parken
• Høydeforskjellen genererer både utfordringer og potensialer
• Fotballbanen virker overdimensionert og gjerder rundt den hindrer siktlinjer
• Parken er lite synlig fra Grubbegata
• Støttemur og gjerde ved Møllergata 47 skaper uoversiktlige 
• Passiv fasade og skygge på ’OBOS’ bygget skaper lite innbydende atmosfære

SONER
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ORGANISERING OG KVALITETER

• Det meste av aktivitetene i parken er knyttet opp mot ferdsel gjennom parken, 
fotballbanen og bordtennisbordene

• Tufteparken genererer noe aktivitet
• Passive fasader og skygge ved OBOS bygget gir utfordringer for parken
• Skråningen mot grubbegata er brukt som akebakke om vinteren og har stor 

potensiale som aktivt lekeareal
16.



UTFORDRINGER OG BARRIERER

• Parken har utfordringer ifh barriere i og rundt parken
• Høydeforskjel genererer både utfordringer og potensialer
• Fotballbanen virkerer overdimensionert og gjerder rundt denne hindrer 

siktlinjer
• Parken er lite synlig og tilgjengelig fra Grubbegata
• Støttemur og gjerde ved Møllergata 47 uoversiktlige områder
• Passiv fasade og skygge på OBOS bygget skaper lite innbydende atmosfære
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SOL OG SKYGGE

• OBOS bygget på sørsiden av parken og de store trekronene generere mye skygge i 
parken

• Fotballbanen og nordlige delen av parken har bedre solforhold og har stort 
potensiale til å skape enda bedre uterom

• Tynning av trekronene vil gi kunne gi parken bedre solforhold
18.



19.



1

2

3

5 6

4

FASADER / SIKTLINJER
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BRUKERMEDVIRKNING

22.



23.

Bydel st. Hanshaugen har tidligere gjennomført brukermedvirkning for Kristparken. Første gang 
i februar 2005 og  i 2018 som del av større medvirkningsprosess rundt parker i hele bydelen. 
Resultater fra disse gir gode inspill i medvirkningsprosessen for helhetsplan for parken.

I arbeidet med helhetsplanen er målet å at ulike brukergrupper skal avdekke behov og 
utfordringer for parken. Berørte grupper er inkludert for å avdekke ulike innfallsvinkler. 
   
Beboere og naboer vil avdekke viktig kunnskap om eksisterende situasjon og behov i området, 
samt forankre det nye torget også hos dem, og potensielt utvide fremtidig brukergruppe. 

Barn og ungdom; en by som er god for barn er god for alle, og parken vil kunne tiltrekke seg økt 
bruk ved å sikre gode og attraktive forhold for barn i tett sammenheng med attraktivt møtested for 
foreldre. Ungdom mangler ofte god tilrettelegging i offentlige rom, men er en viktig gruppe som 
kan bidra til mer liv og aktivitet. En park som skal være et levende møtested for bydelen må også 
tilrettelegges for dem. Deltagere er rekruttert fra Møllergata fritidsklubb og elverådet i Møllergata 
skole gav sine innspill til helhetsplanen.

Politi, SALTO og Utepatruljen har viktig kunnskap om bruk og utfordringer i parken.

Bosenter for rusavhengig vil avdekke viktig kunnskap om eksisterende situasjon og behov i 
området, samt forankre parken også hos dem som allerede er en viktig brukergruppe. Vi mener at 
dersom brukeren får komme i dialog om hvordan deres bruk av parken påvirker andre vil er det 
muligheter for at man kan endre deres adferd i parken.



SPØRSMÅL

OPPSUMMERING

1. Hva slags aktiviteter og arrangementer kan vi ha i 
Kristparken sommer og vinter?

2. Hvordan kan parken bli en møteplass på tvers av ulike 
aldersgrupper og interesser?  

3. Hvilke fysiske forbedringer kan vi ønske oss i Kristparken?

Sted for marked er ønskelig.

Plass til ulike kulturarrangementer; teater, kunstutstilling, 
matkultur, konserter, utekino, feiring/ festivaler fra ulike 
kulturer.

Fasiliteter til idrett – fotball, boccia, petanque, skate, 
bordtennis, ballbinge osv. Utlån av utstyr er ønskelig.

Fasiliteter til lek – lekeapparater, akebakke, store husker i trær.

Møteplasser er viktige, og det må være attraktivt å spise lunsj i 
parken.

Møblering og belysning skulle være av høy kvalitet, 
søppelkasser skulle være fastmonterte og «akseberger» 
må være tilgjengelige. Gjerne solide permanente griller og 
søppelkasser for engangsgrill.

Pen vegetasjon som ikke skaper gjemmesteder. Gjerne 

duftende busker og vannelementer.

God belysning er viktig.

Parken skulle være åpent med godt drift/ vedlikehold. Parken 
må holdes ren og gangveier måkes.

Lokalt næringsliv skulle trekkes med i parklivet. 

Beboerdugnad, miljøpatruljering om natta/ natteravn kunne 
redusere forsøpling og uro i parken. Ide om å rekruttere 
beboere ved Fredensborg Bosenter til Rusken (aktivisere alle 
brukere til å bidra til ren og pen park)

Sprøytebokser/ sprøyterom. (Sprøyterom åpnet i Tollbugata 
1.feb 2005, samme dag og medvirkningsmøtet – mindre 
sprøyteproblem siden?)

FOLKMØTE KRISTPARKEN
Dato: 01.02.2005

4. Hvilke fysiske forbedringer kan vi ønske oss i området rundt 
Kristparken, særlig med tanke på barns ferdsel til og fra 
parken? 

5. Hvordan kan kommunen og nærmiljøet bidra til å holde 
parken vedlike?

6. Hvordan kan vi redusere forsøpling og uro i Kristparken?

24.



Universell Utforming 

Urbant landbruk

Kunst

Parkour

Ro/ stillhet

Sole meg

Møte venner/naboer

Toaletter

Hundelufting

Benker/ bord

Nyttevekster

Grille/spise

Blomsterenger

Sykkelbane

Blomster

Fellesgriller

Bier

Avfallsbeholdere

Utekino

Torg/marked

Akebakke

Kunstutstilling

Utlån av utstyr

Askebeger

Trygghet

Belysning

Trening/fysisk aktivitet/nye aktiviteter

Arrangementer

Møteplass

Vedlikehold - Utsmykning

Pop Up - Biologisk mangfold

Adkomst

Rundt 35 personer var samlet til idédugnad i forbindelse 
med utarbeidelse av Bydel St. Hanshaugens nye parkstrategi. 
Bydelens politikere hadde invitert til møte for å få  innspill 
og ideer fra beboere med interesse for utvikling av bydelens 
mange parker, nærmiljøanlegg, gatetun, plasser og små 
grøntområder i bydelen. 

Engasjementet var stort, og meningene sprikte fra ønske 

IDEDUGNAD - HVA ER VIKTIG FOR DEG?
Sted: Ila skole
Dato: 07.03.2018

om omgjøring av rundkjøringen på Bislett til en plass og 
markedsplass foran hovedinngangen til Bislett til ønske 
om flere pop-up arrangementer gernerelt i bydelen, 
flere konserter og ny helårsservering i St. Hanshaugen 
park. Også flere hundejorder, mer blomster i parkene, 
flere petanquebaner og utvidelse av minigolfanlegget på 
Marienlyst var ønsker fra de fremmøtte. 

FORMÅL

OPPSUMMERING
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BRUKERMEDVIRKNING - MØLLERGATA FRITIDSKLUBB

BAKGRUNN

Barna liker ulike aktiviteter og ønsker seg mer varierte utstyr som støtter lek og aktivitet. De liker 
fotballbanen og bordtennis bordene, men ønsker seg mer. Ønske om egen fotballbane og egen 
basketbane så det ikke blir konflikt mellom ulike aktiviteter.

De liker å ake, men opplever at trærne er i veien og de kan skade seg hvis de aker på dem.

Grønt preg, gress og trær, og sted hvor man kan slappe av er ønskelig.

De opplever tilstedeværelsen av narkomane og brukte sprøyter som et veldig negativt aspekt av 
parken.

Parken må være ryddig, ikke noe søppel/ glass, sprøyter eller hundebæsj på bakken.

Det mangler toalett.

Sted: Møllergata skole
Dato: 03.12.2019
Deltakere: 5-15 barn

Møllergata fritidsklubb er et kommunalt etterskoletidtilbud til barn i 5og 6 klasse ved Møllergata skole mandag til onsdag 13:45 til 16:30

fritidsklubben benytter Kristparken som sitt uteområde da de ikke har anledning til å benytte skolegården.

Målsettingen med møtet var å få innspill til tiltak som kan gjøre parken mer attraktiv og brukervennlig for brukerne av Møllergata fritidsklubb

OPPSUMMERING

26.
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ELVERÅDET VED MØLLERGATA SKOLE

Parkvakt

Trampoline som er i bakkeplan

Ballbinge med kunstgress

Grill

Zip line

Sklie

Husker, også dumphuske

Basketballmål

Planter, hage. (Bievennlige vekster). Blomster.

Spiseplass

Benker

Lekestativ

Akemuligheter

Fontene

Søppelkasser

Bordtennisbord

Plass til å sykle

Fine farger så det blir koselig

Må ryddes; gjerne sprøyter

Hinderløype

Trehytte

Klatrevegg

Pr. i dag blir ikke parken brukt av skolen i skoletiden, og elevrådet ved Møllergata skole har hatt møte og kommet frem til 
følgende innspill til tiltak som kan gjøre parken mer attraktiv :

BAKGRUNN/MÅLSETNING 

OPPSUMMERING

28.
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BAKGRUNN/MÅLSETNING 

OPPSUMMERING

Målsettingen med nabolagsmøtet var å:

• For det første,få innsyn i hvordan naboene i dag brukte parken og hvilke utfordringer og poetensiale de opplever at parken har i dag?

• For det andre å invitere til kreativ medvirkning for videreutvikling av utforming av parken, og å bidra til å skape et lokalsamfunn rundt denne. Hva 
er viktigst å gjøre for å få en fungerende park?

• For det tredje, informere om prosessen videre og hvordan innspill knyttes opp mot realisering av prosjektet.

Favoritt steder er hovedsakelig steder som støtter folkeliv. 
Steder som ble nevnt er steder som tilbyr ulike aktiviteter; lek 
og idrett, uteservering/ mat, «pils i parken» og som tilbyr både 
aktivitet og stillhet. Godt solforhold, åpenhet/ oversiktlighet er 
viktige egenskaper.

Parkens gode kvaliteter er at den ligger sentralt og har mye 
potensiale som livlig byrom. Historisk verdi er høyt verdsatt og 
deltagere var positive ift tilbud til aktiviteter som fotballbanen, 
bordtennisbordene og tufteparken.

Det er klart at parken har mange utfordringer pga rusbruk. 
Narkomane og alkoholikere holder til i parken som fører til 
støy, bråk og søppel. Brukte sprøyter finnes ofte på jorda i 
parken. Dette bidrar til å folk føler seg utrygg og barna blir 
redde.

Parken har dårlig solforhold pga store trær som står tett 
sammen og høyde på OBOS bygningen. Fotballbanen er eneste 
del av parken som har mye sol.

Tilbud til aktiviteter i parken er sett som ensformige, hvor 

fotballbanen er overdimensjonert, tuftepark elementene er for 
spredt ut og det mangler aktiviteter rettet mot barn.

Det finns mange «døde» områder og mangler aktive fasader 
og uteserveringstilbud til å aktivisere parken. I dag er den mest 
brukt som gjennomgangsrom, ikke hvor folk oppholder seg. 

Tiltak som ville bidra til å folk brukte parken mer er å 
tilrettelegge for ulike aktiviteter; lekeutstyr, mer varierende 
tilbud til idrett, samle tufteparkutstyr på et sted, mulighet 
til grilling (ikke engangsgrill), scene for musikk/ teater, 
uteservering og muligheter til å sette seg ned mm. Tilbud som 
inkluderer alle alder er viktig.

For å øke bruken av parken må også slippe sola inn, løse 
utfordringene med narkoman og fjerne mørke rom/ 
gjemmesteder. Viktig åpne parken opp på alle sider so den blir 
innbydende. Deltagere var enige om å gjerde rundt parken 
ikke var god løsning. Vinteraktiviteter ble også nevnt som viktig 
tiltak til å øke bruk av parken.

BRUKERMEDVIRKNING - NABOLAGSMØTE
Sted: Møllergata skole
Dato: 04.12.2019
Deltakere: ca 25 stk
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BRUKERMEDVIRKNING - POLITI, SALTO & UTESEKSJONEN

Det er klart at rusmisbruk og tilstedeværelse av rusmisbrukere 
skaper konflikter ifm. andre brukere av parken.

Under nabolagsmøtet 04.12.19 kommenterte noen naboer 
til Kristparken at politiet sendte rusbrukere fra Brugata til 
Kristparken for å roe ned situasjonen der nede. Dette hadde 
Uteseksjonen aldri hørt om og politi bekreftet at de ville aldri 
gjøre det pga. barn/ barnefamilier som bruker parken.

Det finns mange ulike tilholdssteder for rusmisbrukere for 
behandling i Oslo. Kommunens ønske er at brukerne får 
behandling i sin bydel, de skal ikke samles i sentrum.

Uteseksjonens erfaring tilsier at desto flere «normale» 
aktiviteter som parken tilbyr, desto mer ønsket aktivitet blir 
utført noe som igjen fører til mindre rusmisbruk i parken.

Trærne i parken er veldig store med store kroner. Dette skaper 
skygge og gjør parken mørk, også midt på dagen, så det blir lett 
å gjemme seg i skjulte steder i parken. Tynning av trærne burde 
vurderes.

Skråningen fra Grubbegata er ofte full av søppel, noe burde 
gjøres til å redusere dette.

Bydelen nevnte at gjerdet som har blitt bestilt rundt parken. Er 
tenkt 1.8 meter høyt.

På nabolagsmøtet 04.12.19 var man skeptiske til dette og 
mente at det å gjerde inn parken ikke var en god løsning.

Politiet mente at pga. Fredensborg bosenter og Schandorffs 
gate 4 så er Kristparken et spesielt sted i Oslo hvor 
rusmisbrukere ofte er i nærheten. På grunn av dette så kan et 
gjerde være et nyttig tiltak i parken.

Politiet fokuserer nå på arealet rundt Vaterlandsparken hvor 
rusmisbrukere pleier å samles. De må fokusere der nå for 
tiden, men har system hvor de flytter fokuset hvor det er 
behov. Kristparken har ikke vært innen deres fokusområde så 

OPPSUMMERING

Sted: Bydel St. Hanshaugen
Dato: 11.12.2019

langt.

Blå Kors Kontaktsenter, dagtilbud, ligger i Mariboes gate 4, i 
nærheten av parken.

I Møllergata finns barer og nattklubber som bidrar til støy på 
kvelden/ natta, men disse bidrar ikke til problemer i parken.

Basert på ønsker fra naboer har flere ting vært fjernet fra 
parken på grunn av misbruk og fare. Dette gjelder bla. bord og 
benker, vegetasjon og paviljong.

Det er ikke alltid som tilbud av bord og benker bidrar til en 
positiv situasjon, det kan hende at det blir det motsatte. 
Kristparken er muligens en situasjon hvor bord og benker ikke 
bør prioriteres pga. konfliktene i parken. Bydelen foreslo at 
bord og benker kunne introduseres gradvis.

Belysning er viktig, både for å brukere av parken føler seg trygg 
og for politi å få kontroll hvis situasjonen blir ille. Det er nyttig 
hvis politiet kan skru opp lyset for å ta kontroll når det trengs.

For å støtte aktiv overvåkning av parkområder så er det lurt 
hvis bredde på gangveien er sånn at politibil kan kjøre gjennom 
parken.

Spesielle arrangementer er flott initiativ for å redusere 
uønskelig bruk av parken, men det er ikke aktuelt å det skjer 
hver dag. Derfor er det veldig viktig å støtte så mye «normal» 
bruk av parken som mulig og at ulike brukere kan bruke parken 
samtidig.

Parken skulle støtte markedsdager og lignende, f.eks. kunne 
Gro magasinet, som har sitt kontor i Fredensborgveien, ha 
plantebytte i parken.

Bypatruljen kan brukes som ekstra vakter i parken. Politiet 
er fornøyd med Bypatruljens opplæring og deres bidrag til 
overvåking i sentrum.

BAKGRUNN/MÅLSETNING 
Bydelen , kommunen og politiet har viktig erfaring og kunnskap om hvilke problemer og utfrdringer parken har i dag. Målsetning for møtet var å 
få et helhetsbilde av situasjonen og hvilke tiltak som i dag finnes i og rundt parken og hvilke tiltak som kan settes inn for å hindere uønsket bruk av 
parken.
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BRUKERMEDVIRKNING - FREDENSBORG BOSENTER/SCHANDORFFSGATE 4 
Sted: Fredensborg bosenter
Dato: 18.12.2019

1. INNLEDNING

Bydelen innledet ved å fortelle om bakgrunnen for prosjektet 
om å utarbeide en helhetsplan skisse for Kristparken. 
Representerer fra Fredensborg bosenter og Schandorffs gate 
4 fortalte litt om deres virksomhet og hvilke beboere som bor 
hos dem.

2. OM BOENHETENE

Fredensborg Bosenter drives av Velferdsetaten i Oslo 
kommune og er et akutt og korttidstilbud for tyngre 
rusmisbrukere og psykiatriske pasienter. Total 32 beboere 
som kan bo her fra 3 måneder inntil 1 år, kan forlenges. (2 år) 
Henvisning fra NAV eller akuttmottak.

Beboerne kan ruse seg på rommene og får bistand til sprøyter 
og medisinsk tilsyn.

Beboerne kan komme og gå som de selv vil, men har ikke lov til 
å ta med seg gjester inn.

Schandorffs gate 4 er et botilbud i regi av Bydel st. Hanshaugen 
som tilbyr permanent opphold i 3 år av gangen.  Enheten 
består av 11+3 ulike leiligheter. 

Beboerne kan komme og gå som de vil og har lov til å ta med 
seg gjester om ønskelig.

Her oppfordres også beboerne til å bidra positivt til nabolaget 
deres ved å rydde søppel etc mot kuponger hos Rema 1000.

3. DISKUSJON

Begge boenhetene mener at det ikke er deres beboere som 
bruker parken til å ruse seg da de har mulighet til å gjøre 
dette på private områder der de ikke blir sett. Men man 
skal ikke utelukke at beboerne tiltrekker seg andre som kan 

bruke Kristparken, Kirkegården eller søylene på baksiden av 
Deichmanns bibliotek som sted for å ruse seg.

Det er viktig at politiet er synlige og patruljerer området for å 
evt få slutt på bruken i parken. De er de enste med myndighet 
til dette.  

Det er noen som bruker Kirkegården når den er åpen på 
dagtid i sommerhalvåret. PÅ vinterhalvåret er den stengt. 
Sprøytemisbrukere hopper ikke over gjerdet.

Også besøkende og turister bruker også Kirkegården 

Kirkegården sett fra vest mot Kristparken

Ellers er baksiden av søylene et yndet tilholdssted, spesielt 
om sommeren. Men også andre, studenter og naboer bruker 
området. 

Alle mener at mer aktivitet for barn og unge vil tiltrekke seg 
flere ønskede brukere og bruk og vil gjøre at åpent misbruk i 
parken vil minske. God belysning er viktig. Det samme er nok 
søppelkasser og gjerne med egen sprøyteboks som ikke kan 
re-åpnes. 

Bydelen forklarte at man nå jobber med et prøveprosjekt 
der man benytter nedgravde eller selvkomprimerende 
avfallsbeholdere som sikrer at man ikke kan hente søppel ut av 
beholderne.

Videre burde bydelen/kommunen se på Kristparken som en 
del av et større område der man inkluderer bedre belysning av 
baksiden av Deichmanns bibliotek

4. VEIEN VIDERE

SOLA ønsker å holde kontakten med møtedeltakerne under 
videre arbeid ifm. helhetsplan for Kristparken, og prosjektet ser 
gjerne at disse deltar på fremtidige fellesmøter om utviklingen 
av Kristparken.

BAKGRUNN/MÅLSETNING 
Fredensborg Bosenter og Schandorffsgate 4 er botilbud for rusmisbrukere som ligger i umiddelbar nærhet til Kristparken.  man ønsket å få 
kunnskap og info om hvordan brukerne av disse botilbudene bruker parken og hvordan de ansatte opplever parken og dens utfordringer.
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BRUKERMEDVIRKNING - OPPSUMMERING

 + Aktivitetstilbudet i parken i dag er begrenset, noe som bidrar til å parken er stortsett 
brukt som et gjennomgangsrom. 

 + Rusmisbruk og tilstedeværelse av narkomane i parken gir utfordringer som må løses. 
Introdusksjon av flere aktiviteter i parken vil kunne redusere uønsket bruk av parken.

 + Sammen med tilstedeværelse av bypatuljen, politi og evt vektere vil man kunne vise at 
åpne bruk av rusmidler i parken ikke aksepteres.

 + Videre vil tilrettelegging for mer bruk og tilstedeværelse av voksne og barnbidra til mer 
ønsket og mindre uønsket bruk av parken.

 + Fotballbanen virker overdimensjonert og er monofunksjonell, men har stort potensiale til 
å bidra til økt bruk av parken. 

 + Tufteparkelementene er brukt, men er  spredt ut i parken og burde samles.

 + Lekeutstyr, spesielt for de minste barna, mangler i parken. 

 + Trærne i parken bidrar til dårlige solforhold og parken oppleves mørk.

 + Aktivisering av fasader, åpne opp parken og etabler uteservering i parken er etterspurt da 
dette vil generere mer liv og aktivitet i og rundt parken. 
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 + fjerne barriærer og åpne opp parken  + tilrettelegge for fleksible arealer og mangoldig bruk

 + aktivisere ’døde’  fasader og steder i parken
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FORESLÅTT PROGRAMERING

Utviklet av PPS ( Project for public 
places) 
www.pps.org/reference/
squaresprinciples/
og videreutviklet av Rodeo arkitekter 
/SOLA ifm Parkløft tøyen.
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FORBINDELSER

GRØNN STRUKTUR

AKTIVITET

MØTEPLASSER
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PLAN
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PORTAL / ADKOMST / INNGANG TIL PARKEN
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PORTALER / ADKOMST  TIL PARKEN
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LEK /MULTIBANE / FLEKSIBLE FLATER
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LEK /MULTIBANE / FLEKSIBLE FLATER
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SKLIE 
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SKLIE 
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AKTIVISERING AV FASADER - LEK
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AKTIVISERING AV FASADER - LEK
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AKTIVISERING AV FASADER-GATEKUNST
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AKTIVISERING AV FASADER GATEKUNST

HVOR ER CHARLY? KRISTPARKEN? DYR FRA KRISTPARKEN? GRØNN JUNGLE AV KRISTPARKEN?
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GRØNN PARK - ØKOLOGI OG GRØNNSTRUKTUR
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GRØNN PARK - ØKOLOGI OG OPPLEVELSE
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SESONGVARIASJONER

52.



SESONG-VARIASJONER

SOMMER VINTER
53.



MØBLERING OG SITTEMULIGHETER

54.



MØBLERING OG SITTEMULIGHETER
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PERMEABLE FLATER

PERMEABLE FLATER

ASFALT

LIMT GRUS

MATERALITET
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OMBRUK AV EKSISTERENDE MATERIALER

GRANITTELEMENTER TERRENGAMFI TRÅKKSTEIN
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STUDIO OSLO  
LANDSKAPSARKITEKTER

www.so-la.no





