
GATEHJØRNESAMFUNNET



KJÆRE BYUTVIKLER,

Vi har brukt sommeren på å utvikle en helt spesiell oppskrift til 
deg. Oppskriften er heldigvis ikke hemmelig, som miksen i en Coca Cola. 
Tvert i mot vil vi at så mange som mulig av landets byutviklere kjenner til 
og prøver den. Etter ett år med sosial nedstenging, hvor vi har kjent på 
både styrker og svakheter ved nærmiljøene vi har måttet avgrense oss 
til, ønsker vi nå en økt satsing på mangfoldige og inkluderende nabolag 
der vi blir kjent med hverandre og føler oss hjemme. Vi har kalt dette 
drømmenabolaget for Gatehjørnesamfunnet. I denne lille håndboka 
røper vi de sju ingrediensene vi mener vil være viktige for å bygge et 
slikt nabolag. 

God lesning og lykke til!

Hilsen mastergradstudentene 

Vilde, Oda, Petter, Rikke, Amaleen og Gina. 
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Hva skal til  
for at vi henger mer på hjørnet?

Gatehjørnesamfunnet – det å henge på hjørnet – er 
et bilde fra en annen tid. Tidligere var byens funksjoner 
tettere integrert, og folk trakk ut i gatene for å treffes. Når 
vi sier at folk bør henge mer på hjørnet, mener vi at vår tids 
byutvikling må tilfredsstille behovene vi har for å møtes og 
legge til rette så vi blir kjent og knytter bånd med hverandre.

Studien har tatt utgangspunkt i bydelene Ensjø, 
Nydalen, Gamlebyen og Homansbyen – eksempler på både 
den historiske byen og transformerte industriområder, som på 
ulikt vis forsøker svare ut menneskers behov for steder å leve 
og steder å være. Etter å ha studert disse nabolagene gjennom 
sommermånedene, intervjuet innbyggerne der og observert 
hvordan de interagerer med omgivelsene, har vi kommet frem til 
sju viktige ingredienser for å legge til rette for 
Gatehjørnesamfunnet.
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1 TIDSDYBDE

De fleste steder består av lag på lag med fysiske spor etter 
menneskelig aktivitet. Å kunne lese et sted gjennom dets historiske 
elementer og spor av utvikling, styrker opplevelsen av identitet og sjel.

Når vi tilpasser utvikling og bevarer elementer som finnes fra før – 
identitetsskapende bygg, kunst, ferdselsårer, blågrønne strukturer – gir vi 
grunnlag for tidsdybde. Det blir en opplevelse av stedets reise, og vår 
midlertidige tilhørighet i en større sammenheng.

HUSK

1. Ta vare på identitetsskapende innslag

2. Formidle sentrale deler av lokalhistorien på nye måter

DO THIS

Tar du deg tid til å somle gjennom Ensjø kan du få 
øye på detaljene som gir innblikk i 

fortiden.
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2 LOKALT ENGASJEMENT

Vi innreder stua vår, så hvorfor skal vi ikke også innrede 
nabolaget? Det er viktig at menneskene som bor i et nabolag får sette 
sitt preg på omgivelsene, slik at de føler tilhørighet. Da får stedet sjel. Vi 
kan praktisere det både formelt og uformelt. Uformelt ved at det finnes 
blanke flater som kan tas i bruk på ikke-planlagt vis, og formelt gjennom 
å gi konkrete oppgaver til organisasjoner, skoler eller andre 
institusjoner. Ett initiativ vil føre til flere initiativer, og etter hvert vokser 
det frem en kultur for å ta eierskap til nabolaget blant menneskene som 
bor der.

HUSK

1. Gi befolkningen muligheten til å ta eierskap og sette sitt preg på 
nabolaget

2. Identifiser og gi makt til lokale ildsjeler, organisasjoner og beboere  

DO THIS

Elevene på Gamlebyen barneskole har 
sammen med en kunstner fått 

dekorere byen 
sin.
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3 UTELEK

En by bør ha områder der både voksne og barn kan være aktive. 
Når vi skaper byrom som inspirerer til å ta med hverdagsaktiviteten ut, 
kan folk møtes på tvers av aldre og danne sosiale fellesskap. Apparater 
for fysisk aktivitet bør være enkle nok til at de kan brukes til flere formål, 
og dimensjonene må være store nok til at voksne kan ta del i leken. 
Lekeplasser og treningsparker må plasseres ved siden av hverandre, 
gjerne i nærheten av en bålpanne og et langbord.

HUSK

1. Gi plass til at innbyggerne i et nabolag kan ta med 
hverdagsaktiviteten ut

2. Trigg nysgjerrighet gjennom lekeområder med særpreg

3. Skap mangfoldige rom med plass til ulike typer aktiviteter

Det er 
vanskelig å ha 
nære samtaler i de 
fastmonterte stolene på 
Ensjø. 

Installasjoner uten tydelig definert bruk, slik som 
denne langs Akerselva i Nydalen, skaper 
møteplasser på tvers av aldersgrupper. 

Forskjellig funksjon til folk med 
ulik høyde. 

DO THIS NOT THIS
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4 NATURBANT

Naturlignende områder gir oss følelsen av at vi oppholder oss i 
skog og mark selv om vi er i byen. Vi vet at dette har positive effekter på 
vår fysiske og mentale helse. Det virker stressreduserende, 
konsentrasjonsskjerpende, og gjør at vi er i fysisk aktivitet. 
Naturlignende områder gir oss pusterom i hverdagen. Vi kan sette oss på 
en benk i sola, eller trekke oss tilbake i skyggen. 

I tillegg er grøntområder helt avgjørende for overvannshåndtering. 
Vann gjør at omgivelsene vil variere. Når vi bygger rom der stier kan 
transformeres til elver, og det kan oppstå nye landskap der man 
plutselig kan hoppe fra sten til sten, gir vi noe tilbake til nabolaget.

HUSK

1. Skap sammenhengende naturkvaliteter som vi kan bevege oss i

2. La det være rom for flekker med vill vekst 

3. God overvannshåndtering kan skape sosiale møteplasser

DO THIS
Enkelte steder langs 

Hovinbekken på Ensjø kan man få følelsen av å 
være i marka. Her får naturen gjøre sin 

egen greie.
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5 REKKEHUSBLOKKA

Å bo i førsteetasje er ofte ensbetydende med nedtrukne gardiner 
og manglende interaksjon mellom det offentlige og det private. Vi kan 
utforme førsteetasjer slik at eierskap, spontane møter og 
relasjonsbygging kan oppstå mellom dem som bor der, og dem som går 
forbi. Hvis beboerne i førsteetasje får et areal utenfor boligen sin, vil 
gata føles familiær, bebodd og stimulerende. Flere private innganger 
mot gata, gjerne i kombinasjon med forhager, vil føre til mer bevegelse 
og opphold ute. Der det ikke er plass, er det viktig å løfte leilighetene 
opp fra fortauet og gi rom for rause hovedinnganger.

HUSK

1. La leilighetene på bakkeplan ha egne innganger

2. Skap en buffersone mellom fortauet og inngangspartiene

3. Utforme hovedinnganger som får deg til å føle deg velkommen

DO THIS NOT THIS

Den private sonen 
mellom husvegg og 

offentlig fortau i Spikerverket i 
Nydalen gjør det enklere å trekke litt av 

privatlivet ut. 

Dersom 
du skulle 
komme ut med 
morgenkaffen her hadde du 
kanskje lurt på hvor du skulle 
sette både deg og kaffen.
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I krysset 
Hegdehaugsveien og Oscars 

gate finner vi både kommersielle og 
ikke-kommersielle tilbud. Når 

bygningene er trukket 
tilbake er det god 

plass til folk. 

Krysset på 
Ensjø lider av 
store avstander som 
gjør at det ikke føles 
dimensjonert for mennesket. 
I beste fall kan du skimte en 
kafé i det fjerne. Her er det 
både vanskelig å se og bli 
sett.

6 KLYNGER

Folk tiltrekker folk. Klynger med ulike funksjoner tiltrekker enda 
flere folk. Når vi samler ulike aktiviteter, oppstår det synergier. Dette gir 
mangfold, og liv til gata. Plasserer vi et serveringssted i en travel 
handlegate sammen offentlige sitteplasser, spiller de ulike funksjonene 
hverandre gode. 

Et bygg i et hjørne bør ikke være trukket helt ut mot veien, men 
må gi plass slik at rommet oppleves som et oppholdssted. Dette gjør at 
gatelivet får plass til å utfolde seg.

HUSK

1. Samle aktiviteter som spiller hverandre gode

2. Åpne hjørnearealene

3. Skap koblinger mellom offentlige og kommersielle sitteplasser

DO THIS NOT THIS
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7 FORSTUER

En forstue er et naturlig stoppested i en travel hverdag, og er en 
uformell utvidelse av en etablert aktivitet. Plasserer vi en park rett ved 
en barnehage, kan både barn og foreldre ta en pause i parken på vei 
hjem og bli kjent med hverandre. Parken hele nabolaget må somle seg 
gjennom er et eksempel på en forstue. Om inngangspartiene er rause 
med god plass foran, kan gatehjørner også fungere som forstuer.

I forstuene kan menneskene i et nabolag, eller kolleger på en 
arbeidsplass, møtes og ta den uformelle praten uten å la seg begrense 
av rammene til  arbeidsplassen, skolen eller barnehagen. Her kan 
bekjentskap utvikles til vennskap.

HUSK

1. Skap uformelle møteplasser i forlengelse av etablerte aktiviteter

2. Plasser forstuene så de blir en naturlig del av hverdagen

DO THIS

Klosterenga 
skulpturparks 

umiddelbare nærhet til 
både Munkenga 
barnehage og 

Åkeberg barnehage 
gjør den til en 

naturlig venteplass 
og møteplass. 
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DRØMMEKRYSSET

Vi har nå presentert våre sju ingredienser til 
Gatehjørnesamfunnet. Nedenfor har vi illustrert et høyintensitetskryss 
der alle sju er kombinert. Tegningen illustrer det viktigste vi har 
observert, nemlig samspillet. Når ingrediensene får spille hverandre 
gode, får vi et nabolag der det er plass til ulike mennesker som føler seg 
hjemme både ute og inne. Her finner vi ro, og hvile, samtidig som vi blir 
stimulert. Nabolaget gir trygghet, mulighet for utfoldelse, og fellesskap. I 
drømmekrysset er det god livskvalitet.

Utelek
Rekkehusblokka
Tidsdybde
Lokalt engasjement
Naturbant
Samspill/klynge
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Refleksjoner + Takk for oss

Etter mange uker med iherdig leting etter hva det er som gjør at 
vi får lyst til å henge mer på hjørnet, har vi klart å koke det ned til sju 
hovedingredienser. Krydderet har vi ikke rukket å dykke ned i ennå, 
men her er en liste over interessante smakstilsetninger:

KRYSS

Hjørnene vi henger på befinner seg ofte i et kryss, men ikke alle 
kryss kan ha lik intensitet. Høyintensitetskryss har gode forutsetninger for 
å bringe liv til gaterommet, men det er åpenbart ikke markedsgrunnlag for 
å ha en slik intensitet i hvert kryss. Dessuten er kryss med mindre 
intensitet også nødvendig for å kunne skape rom med ro og 
tilbaketrekning. Hjørner med lavere intensitet kan også fungere som en 
faktor for økt naboskap, siden færre oppholder seg på disse hjørnene. 

RARITETENE

Akkurat som vi mennesker er individer og på mange måter svært 
forskjellige, har også ethvert nabolag sine unike særtrekk. Det som gjør 
et nabolag virkelig vakkert, er når disse dimensjonene får komme 
sammen – når en både dyrker unike kvaliteter ved de fysiske 
omgivelsene, og lar beboerne sette sine individuelle preg på dem i 
tillegg. Om det er en sittegruppe plassert der solen treffer aller best, en 

velfrisert busk, kultivert plaskedam for unga, plass til å hoppe paradis 
på fortauet, malte takrenner eller lignende, spiller ingen rolle. Poenget er 
at vi ser hverdagslivet skinne gjennom den overordnede planleggingen; 
elementer som hverken arkitekt eller utbygger har plassert der, men 
menneskene som bor der. Noen nabolag er sterkt preget av dette, mens 
andre knapt har spor av det i det hele tatt. I fremtiden bør vi legge til 
rette for at hverdagslivet i større grad får skinne, i gata, på trappene, 
gjennom fasadene og så videre. 

VÆRET

Norge er et land med fire årstider. Vårt prosjekt er et utført i 
sommermånedene, og derfor inkluderer det naturlig nok ikke fasetter 
ved de andre årstidene. Dette er imidlertid viktig for å kunne skape et 
byrom som ivaretar de prinsippene vi har presentert året rundt. Derfor 
oppfordrer vi til lignende studier om vinteren.





Vi vil rette en stor takk til Sweco og Aspelin 
Ramm for å ha valgt dette viktige og spennende 
temaet for årets sommerprosjekt. Takk til Julie 
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gjennom noen intensive arbeidsuker. Vi vil 
også takke det eksterne panelet vårt 
Christian Pagh, Gro Sandkjær Hansen, 
Runar Eggesvik og Tom Kristian 
Berger for nyttige tilbakemeldinger 
som har løftet prosjektet vårt. 
Samt de lokale bylosene Einar 
Kleppe Holte, Knut Kløvik og 
Erling Okkenhaug. Takk også 
til Gard Ruben Sandberg 
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Takk

   F.v. 
Vilde Aurora Halle Tvedten master i interaksjonsdesign

Gina Karoline H. M. Gjermundsen master i folkehelsevitenskap
Rikke Storvik Sjøhelle master i sosiologi

Amaleen Jeyaseelarajah master i energi og miljø
Oda Lægran integrert master i arkitektur

Petter Hiis Bergh master i 
samfunnsgeografi

Gruppa



Skal du forme fremtidens nabolag?  

Da er denne håndboka noe for deg.
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