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 Introduksjon 

Formålet med dette høringsutkastet er å synliggjøre hvilke friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt. Sentrale veiledere for å forstå hvordan områdene 

skal kartlegges og verdsettes er Miljødirektoratets veileder M98, samt veiledningshefte til arbeidsgruppene i Oslo (nasjonal metodikk operasjonalisert for Oslo). 

Se høringsbrev og nettside om kunngjøring av høringen for mer informasjon om veiledere og lenke til digital kartløsning. 
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 Kartlegging og verdsetting – verdi, anbefalt skala og kartoversikt  

 

 

  

Verdi 

Verdi Anbefalt skala 

 

A: SVÆRT VIKTIG FRILUFTSLIVSOMRÅDE 

 

Brukerfrekvens: 4, 5 eller  

Regionale/nasjonale brukere: 4, 5 eller 

Opplevelseskvaliteter: 5 eller  

Symbolverdi: 5 eller  

Funksjon: 5 eller  

Egnethet: 5 eller  

Tilrettelegging: 5 eller  

En generell høy skåre 

 

B: VIKTIG FRILUFTSLIVSOMRÅDE 

 

Brukerfrekvens: 3 eller  

Regionale/nasjonale brukere: 3 eller  

Opplevelseskvaliteter: 3, 4 eller  

Symbolverdi: 3, 4 eller  

Funksjon: 3, 4 eller  

Egnethet: 3, 4 eller  

Tilrettelegging: 3, 4 eller  

En generell middels skåre 

 

C: REGISTRERT FRILUFTSLIVSOMRÅDE 

Brukerfrekvens: 2 eller  

Regionale/nasjonale brukere: 2 eller  

Opplevelseskvaliteter: 2 eller  

Symbolverdi: 2 eller  

Funksjon: 2 eller  

Egnethet: 2 eller  

Tilrettelegging: 2 eller  

En generell lav skåre 

D: IKKE KLASSIFISERT FRILUFTSLIVSOMRÅDE Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C 
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 Områdebeskrivelser 

ID Årstall Områdenavn Områdetype Områdebeskrivelse 

103 2017 Ekebergskråningen Nærturterreng Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4). 
Bratt skråning, med mye fjell i dagen. Skråningen er preget av furuskog og noen områder med 
mye kratt. Fin utsikt over fjorden der hvor det er litt mer åpent. Deler av området er 
naturreservat. Det finnes helleristninger her, men ingen info om disse ved lokaliteten. Gode 
solforhold og kalkholdig jord gjør at området har spesiell biologi og er veldig artsrikt. Flere stier i 
området. Den ene stien har høy grad av tilrettelegging slik at den er fin å gå på for alle. Det er 
satt ut benker ved utsikten. 
Deler av området oppleves utrygt for noen, og barnehager bruker ikke lenger området til 
uteaktivitet. Utfordringer med hjemløse som oppholder seg i området. Mye støy fra Mosseveien 
i deler av området, kan virke negativt for friluftsopplevelsen. 

112 2017 Leirskallen vest  Grønnkorridor Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), ganske mange opplevelseskvaliteter (4) og at området har en spesiell 
funksjon (5) som turveidrag langs Ljanselva.  
 
Sti langs Ljanselva. Klopper i våte områder. Fuglekasser. Infoskilt langs elva. Rikt plante- og 
fugleliv. Smalt lengst opp, åpner seg i et ravineområde et stykke ned. Bakker med åpne enger 
som brukes som hestebeite om sommeren og aking om vinteren. Bikuber. Treklynger og små 
bekker. Gamle hoppbakker. Bilstøy nærmest E6. Lekeområde og benker helt vest i området med 
behov for oppgradering.  
Stier fra bebyggelsen i sør og ned mot elva. Liten lekeplass ved Maikollen borettslag. Ellers en 
del restareal som gir et grønt preg til boligområdet.  

125 2017 Sydstranda Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og at området er godt egnet (5) som badeplass og har høy grad av 
tilrettelegging (5).  
Et populært bade- og rekreasjonsområde på Ulvøyas sydside, eid og drevet av Ulvøy vel. 
Betaling for inngang, men til gjengjeld svært godt tilrettelagt område.  
Sydstranda er godt kjent og mye brukt, spesielt om sommeren. Åpent hele året, men kun 
betaling i skoleferien. Brukes hovedsakelig av lokalbefolkningen når det ikke er badesesong. 
Kveldsturer og hundelufting. Brukes av folk fra hele Oslo sommerstid.  
Sørvendt. Sandstrand med litt størrelse. Tidligere basketbane og andre aktiviteter i bakkant. 
Ishockeybane har blitt sprøyta som skøytebane enkelte år asfaltert plass.  Dusjer, toaletter, 
kiosk, stupetårn, benker, søppeldunker, beholdere for engangsgriller, badeflåte, brygge med 
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badestige og grillplass ute på odden mot vest. Sandbunn i store deler av området, ellers litt 
steinete.  

127 2017 Bekkelagsbakkeskogen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og at området har en spesiell funksjon (5) som en del av et hovedturveidrag. 
Skogsområde mellom Europaveien, Raschs vei og Lambertseterveien. Turvei E6 går igjennom 
området, denne er mye brukt. Bratt terreng utenom stien som går gjennom hele området. Fin 
og bred grusvei. En del støy fra E6. Informasjonsskilt som forteller om de gamle 
Bekkelagsbakkene, hoppbakker som var her, men som ble revet i 1974 da E6 ble bygget. 
Kulturminner med stor symbolverdi for den eldre generasjon. 

128 2017 Sansehage ved Raschs vei Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes mange 
opplevelseskvaliteter (5) og høy grad av tilrettelegging (5). 
Liten hage spesielt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilpasset 
rullestolbrukere. Tidligere brukt av beboere på Lambertseter alders- og sykehjem (nedlagt 
2019). Benker og bord. Mange ulike blomster og urter, satt opp skilt med informasjon om de 
ulike plantene. Stor jernport ved inngangen, men den låses ikke. Grillplass med tak over. 
Hovedsakelig brukt på sommerhalvåret.  

129 2017 Solkollen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5), og spesiell funksjon (5) som grønnkorridor. 
Liten skog som brukes til som lekeområde og grønnkorridor. Gamle Lambertseterveien gikk 
gjennom området for omtrent 100 år siden. I dag går det en bred, flat og koselig turvei her som 
er mye brukt, blant annet av elever ved Lambertseter vgs. Populært område for hundelufting.  
Flere mindre stier på kryss og tvers. Fint lekeområde for barn med litt åpen skog og kupert 
terreng. Brukes av både barnehage og skole på Karlsrud til korte turer. Området er stort nok til 
at man føler at man er i skogen. En del fugle- og dyreliv. 

130 2017 "Griser'n"   Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes spesiell funksjon(5) 
som en adkomstsone til andre grøntområdet, og at området er godt egnet (5) til aking og skilek. 
Område populært brukt til skilek og aking om vinteren, lavere brukerfrekvens om sommeren. 
Fungerer som inngangsport til tilgrensende grøntområder og Østmarka. Kalles «Griser’n» fordi 
det tidligere var et småbruk med gris her. Området er kjent i bydelen. 
Om sommeren er det fin blomstereng, men siden området er såpass bratt er det lite opphold. 
Få andre akebakker i denne delen av bydel Nordstrand. Barnehage i nærheten besøker ofte 
området om vinteren. Tilrettelegging kun i form av at gresset slås, og sti mot tilgrensende 
områder.  

131 2017 Lambertseterjordet 
(Masteområdet) 

Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5), høy grad av tilrettelegging (5) og at området er godt egnet (5) til mange ulike aktiviteter. 
Det mest brukte grøntområdet på Lambertseter. Et av få store, åpne, grønne områder i 
nærområdet. Området brukes til både organisert og uorganisert idrett, spesielt fotball, piknik, 
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soling, turer og hundelufting. Det er parsellhage i del av området. Idrettspark, flerbrukshall og 
fotballbaner som brukes mye. Hyppig besøkt av skole og barnehager. Det er satt ut mange 
benker, søppelhåndtering, belysning og asfalterte gangveier. Fint gå gjennom området for å 
unngå bilvei. 
Området kalles «Masteområdet» etter at det ble satt opp radiomaster her på begynnelsen av 
1900-tallet. Kringkastingsselskapet (senere NRK) hadde et bygg her. Lambertseter radio, fredet 
radiobygg fra 1929 står i området. «Gnisten» aktivitetshus, lite, idyllisk hvitt hus bak 
fritidsklubben på Lambertseter. Lambertseterjordet er en del av gamle Lambertseter gård.  

132 2017 Urtestien Grønnkorridor Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B). Dette skyldes en middels brukerfrekvens 
(3) og middels funksjon (3) siden man ikke sparer særlig mye tid på å velge stien sammenlignet 
med å gå rundt langs vei. 
Grønnkorridor mellom Kaptein Oppegaards vei og Langbølgen. Krysser fordi Munkelia 
barnehage. Brukes hovedsakelig av dem som bor like i nærheten. Ganske bratt skråning på ene 
siden. Liten grad av tilrettelegging.  

133 2017 Uteområde Nordseter skole Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5), og høy grad av tilrettelegging (5). 
Nordseter skoles uteområde, oppgradert i 2014. Stort uteområde som inkluderer fargerike 
aktivitets- og idrettsområder, samt et lite skogsområde hvor det er fint å leke. Utearealene er 
opplyste for å gi en følelse av trygghet for ferdsel ute på kvelden.  
Området brukes svært mye, også utenom skolens åpningstider. Viktig møteplass og lekeområde 
for barn og ungdom som bor i nærmiljøet.  

137 2017 Malmøya sør Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B). Dette skyldes en generelt middels score, 
og ganske mange opplevelseskvaliteter (4). 
Strandområdene langs den sørlige delen av Malmøya. Bratt terreng ned mot sjøen. Det er en 
steinete strand på om lag 10-20meter, og noen andre mindre steder hvor man kan bade, men 
ikke tilrettelagt for dette. Lokal bruk.  
Ganske dårlig tilgjengelighet. Fra Solvik kan man følge sjøen og komme inn til området, men det 
er litt kronglete. Lettest tilkomst med båt. Området har et litt privat preg, særlig fra landsiden 
hvor det er bygget hus hele veien i overkant av området. 
Interessant geologi. Ute på neset i sør står noen skifrige bergarter hvor det er mange fossiler. 

138 2017 Solvik camping Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A), ettersom det har høy grad av 
tilrettelegging (5), og at området er tilpasset for folk med funksjonsnedsettelse.  
Oslos eneste kombinerte bade- og campingplass for folk med nedsatt funksjonsevne. 
Badeplassen ligger i Malmøya naturresevat. Grovkornet sand- og steinstrand med gress og 
svaberg.  
Markedsføring gjennom kommunale tjenester og kanaler rettet mot funksjonshemmede. Få 
andre som vet om området, eller bruker det.  



Bymiljøetaten  • Høringsutkast høsten 2020• 15 

Veldig langgrunt. Brygge for rullestolbrukere, med mulighet for å senkes ned i vannet. Ikke så 
stor bruk siden målgruppen ikke er så stor, men veldig viktig område for denne gruppen. For 
folk med spesielle behov er dette et område man vil reise langt for å besøke. Et av få områder 
som er så tilgjengelig og tilrettelegging for grupper som ikke har like god mulighet til å bruke 
andre ordinære badeplasser. Camping, overnatting, kafé, toalett og badeplass alt er tilrettelagt 
etter UU-standard. 

139 2017 Skinnerbukta Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A), ettersom brukerfrekvens er ganske 
stor (4) og at området er godt egnet (5) som naturhavn og badeplass. 
Stor bukt på vestsiden av Malmøya. Grenser mot Solvik camping i vest. God naturhavn med god 
plass. Bukta er lun og skjermet for dominerende vindretning. Populært område for båtfolk. På 
fine sommerdager kan det ligge over 50 båter oppankret i Skinnerbukta. På sydsiden av bukta er 
det en offentlig badeplass med svaberg og liten sandstrand. Stranda ligger innenfor Malmøya og 
Malmøykalven naturreservat. Litt dårlig tilgjengelighet for folk som ikke bor i nærheten, et 
stykke å gå fra bussholdeplassen og liten parkeringsplass. Dette gjør at området hovedsakelig 
brukes av lokalbefolkningen, dersom man ikke kommer med båt. Søppelstativer og beholdere 
for engangsgriller, ellers lite tilrettelegging.  

141 2017 Malmøya nord Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B). Dette skyldes middels brukerfrekvens (3), 
og en generelt middels score på hovedkriterier.   
Bratt og skogkledt område på den nordlige delen av Malmøya. Båthavn nord for området. 
Middels brukerfrekvens. Blir hovedsakelig brukt av dem som er i båthavna og dem som bor i 
nærområdet. Spesiell biologi i hele området på grunn av kalkrik grunn.  

142 2017 Malmøytoppen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4).  
Et høydedrag i nord-sørlig retning på Malmøya. Furuskog med flere stier på kryss og tvers. Fin 
utsikt over fjorden siden området ligger høyere enn omgivelsene. Viktig og mye brukt 
nærturterreng for dem som bor på Malmøya. Brukes hovedsakelig til ettermiddagsturer, 
hundelufting og lek. Brukes mer om sommeren enn om vinteren, pga. tilgjengelighet.  
De sjønære områdene på Malmøya er mest brukt, mens det her er hovedsakelig lokal bruk. 
Ingen tilrettelegging bortsett fra umerkede stier som har blitt til ved hyppig bruk.  

145 2017 Malmøykalven Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes mange 
opplevelseskvaliteter (5). 
En øy med spesiell vegetasjon og unike naturkvaliteter. Skog og sletter, tørreng. Ganske urørt 
natur og nesten ingen bebyggelse eller aktivitet. Kun små stier på øya. Dette gir området er 
spesielt og uberørt preg. Unikt i Oslosammenheng. Man får følelsen av å være langt unna byen. 
Øya er innlemmet i et større naturreservat. Veldig kort over fra Malmøya, men må svømme 
eller ha båt for å komme over. Lav brukerfrekvens. Ung Oslo arrangerer sommeraktiviteter for 
barnevernsbarn 2-3 måneder i året.  
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Ganske liten bruk. Mange reiser lengre ut når de må over i båt for å komme seg til øya. Veldig 
bra sjøørettfiske på sørsiden. En del fiskere som bruker øya.  

1293 2019 Hundesletta Jordbrukslandskap Området er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes høy brukerfrekvens 
(5), og at området er godt egnet (5) til hundelufting noe det ikke finnes like gode alternativer til 
i nærmiljøet. 
En av svært få hundeparker i Oslo. Området er veldig populært og brukes mye av hundeeiere. 
Spesielt godt egnet til hundelufting og lek på grunn av stor størrelse, i kontrast til andre 
hundeparker i Oslo. Området består av en gressbakke og en stor, åpen gresslette. Om vinteren 
akes det en del i bakken. Det holdes arrangementer i skråningen hvor det er laget til en slags 
scene. Fin utsikt øverst. Trapp og benker, ellers liten grad av tilrettelegging.  

1295 2019 Enebakkveien lekeområde Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4). 
Liten skog som avgrenses av Ryenbergveien i sør og asfaltert gangvei som en forlengelse av 
Enebakkveien. Et viktig område for lek for barn i nærmiljøet. Gangveien er en viktig snarvei som 
svinger seg gjennom området, og denne brukes mye. På toppen, lengst sør, er det en lekeplass 
på en liten slette. Denne har preg av gjengroing. Fine furutrær på toppen, ellers hovedsakelig 
løvtrær i området. 

1296 2019 "Butter'n" Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B), ettersom brukerfrekvensen er middels (3) 
og det hovedsakelig er lokale brukere.  
Lite lekeområde i Kirkeåsveien som brukes av barn og foreldre i nærområdet. Har tidligere vært 
en barnepark. Passer best for de minste barna. Naturlig preg med en del trær og litt 
småknauser. Et par bordbenker er satt ut, ellers lite tilrettelegging. Gjennomgang på sti mellom 
Kirkeåsveien og Granveien. 

1297 2019 Reveskogen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A), etter som det er ganske stor 
brukerfrekvens (4), og området er godt egnet (5) til lekaktiviteter. 
Ny bydelspark i Kåres vei, oppgradert i 2015. Populær lekeplass og møteplass for nærområdet. 
Tilrettelegging i form av benker, bord, ballplass, lekeapparater og sandkasse. En del trær og 
bærbusker. Hovedsakelig lokale brukere.  

1298 2019 Bekkelagsbadet 
(Ormsundet) 

Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5) og at området er godt egnet (5) til bading og vannaktiviteter.  
Ny park og badeplass ved Ormsund, åpnet mai 2019. Fremdeles mange som ikke kjenner 
området, derfor høy potensiell bruk.  
God kollektivforbindelse med busstopp like ved. Gang- og sykkelvei ut til området gir god 
tilgjengelighet fra sentrum. Parkering mot betaling like ved. Bekkelagsbadet brukes mye, av 
mange ulike grupper. Helårsbruk, men absolutt høyest bruk om sommeren. Mange som går tur 
her hele året. Fine turveier gjennom området. Haug med litt skog i en del av området. Her er 
det tilrettelagt bålplass med grill. Fint sted for barnehager og skoler. Høy grad av tilrettelegging i 
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området. Brygge, flere badestiger, stort stupebrett, utendørs parkour-anlegg, ballbinge, 
sandvolleyballbane, flere kajakkstativ og omkledningsrom. Gressplen og bryggeanlegg. 
Tilrettelagt for grilling. Toalettbygg og utedusj. 

1299 2019 Kjærlighetsstien Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og at området har en spesiell funksjon (5) som grønnkorridor. 
Gangvei med høy, daglig bruk i en skogkledt skråning. Viktig forbindelse øst-vest i bydelen 
mellom Bekkelagsterrassen og Mosseveien. En av få tverrforbindelser. Knytter sammen 
områdene på begge sider av Mosseveien og Østfoldbanen med bro. Bratt og ikke så spennende 
område.  
Stien er ikke egnet for barnevogner, syklister eller bevegelseshemmede på grunn av 
helningsgrad. 

1300 2019 Kochhaven Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A), ettersom det innehar mange 
opplevelseskvaliteter (5). 
En gammel, flott hage som er godt ivaretatt. Variert område med parkpreg i øvre del, og en 
furuskog ved stien. Hjerteformet andedam. Det er også et tjern med bro over til liten øy. 
Salamander i tjernet. Plan om kyststi gjennom området. Benker. Området er populært blant 
dem som bor i nærområdet, en del barnehager er også innom. Adkomst til fots eller sykkel er 
lettest. Et stykke å gå fra bussholdeplass, og dårlige parkeringsmuligheter. Sti ned til området 
fra Arkitekt Steckmests vei. 

1301 2019 Brattodden badeplass Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som registrert friluftslivsområde (C). Dette ganske lav brukerfrekvens (2) 
og ganske dårlig tilgjengelighet (2). 
En liten badeplass på nordvestsiden av Malmøya. Badeplassen er ganske utilgjengelig og virker 
ganske privat. Ikke lett å finne vei ned. Hovedsakelig lokale brukere. Det er noen rester av 
gammel brygge i området. Fin og lun bukt med sandstrand innenfor. Behov for oppgradering og 
bedre tilkomst til området for å øke bruken. 

1303 2019 Ulvøybrua Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Det er stor brukerfrekvens (5) og 
ganske ofte besøkt av brukere som ikke er lokale (4). Tross A-verdi er området ganske dårlig 
egnet (2) til å utøve aktiviteter på grunn av konflikt mellom trafikk og friluftslivsutøvere. 
Mye brukt fiskeplass med store trafikkmessige utfordringer. Det står alltid noen og fisker der. 
Uegnet til opphold på grunn av smal vei hvor det kjører både bil og buss. Brua brukes likevel 
mye på grunn av godt fiske. Kommer folk fra hele byen for å fiske her, de som ikke har båt. 
Helårsbruk. Både egnet og uegnet. Egnet fordi det er godt fiske og kommer ut på sundet uten 
båt, men samtidig uegnet på grunn av konflikter med trafikk og manglende plass.  
Ungdommer lokalt hopper fra brua, en slags «manndomsprøve» siden det er ganske høyt. Dette 
har gjort at brua er kjent blant befolkningen i bydelen.  
Ingen tilrettelegging bortsett fra noen søppelstativer. Nærhet til Mosseveien skaper mye støy.  
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1304 2019 Lekeområde Knausen bhg. Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5). 
Lite, skogkledt uteområde nord for Knausen barnehage. Mye brukt til lek, både i barnehagens 
åpningstid og ellers. Hovedsakelig lokale brukere.  

1306 2019 Lambertseter gård Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (5). Dette skyldes mange 
opplevelseskvaliteter (5). 
Gårdsbygning fra 1825 med tilhørende hage. Kulturhistoriske kvaliteter og naturkvaliteter i form 
av flotte gamle frukttrær, og andre busker, trær og planter. Sydvendt hage, som i 
sommerhalvåret kan besøkes inntil kl. 22:00. Oppleves som litt privat, noe som begrenser 
bruken. En liten grønn oase. I nærområdet er det få hus med egen hage, derfor blir dette 
området enda mer spesielt.  
Bygningen leies ut til arrangementer.  

1307 2019 Kirkeskråningen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes at området har en 
spesiell funksjon (5) som en snarvei til Munkelia t-banestasjon. 
Åpent grøntområde ved Lambertseter kirke, hovedsakelig gressplen. Lite opphold, men fint å 
sitte her når det er sol. Helt nord i området er det en gangvei som krysser t-baneskinnene. 
Gjennomfart fra kirken mot t-banestasjonen. Området skrår ned mot vest, en del trær ned mot 
t-baneskinnene. 

1309 2019 Sæter ballplass Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor bruk 
(4).  
Liten ballplass mellom Tyslevveien og Kittel-Nielsens vei. Brukes til fotball og lek av barn og 
ungdom i nærområdet. Tidligere barnehage på området har blitt revet. I henhold til gjeldende 
reguleringsplan skal det bygges ny barnehage der ballplassen ligger, og friarealet skal flyttes 
mot sør der barnehagen lå. Området er plassert innimellom bebyggelse, og er fint skjermet fra 
bilvei. Tilkomst fra øst og vest på liten grusvei helt nord i området.   

1310 2019 Agnes Thorsens plass Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5) og høy grad av tilrettelegging (5). 
Eneste opparbeidete park på Nordstrand. Et viktig møtested for nærmiljøet. Brukes til ulike 
arrangementer hele året. Arealet er en integrert del av Nordstrand skole og Nordstrand 
ungdomsskoles uteområder. Grøntområdet er tilrettelagt med gangveier, lekeapparater, 
benker, oppslagstavle, søppelhåndtering, skulptur og paviljong. Høy bruk både dag- og 
kveldstid. Hovedsakelig lokale brukere. Mange bruker som gjennomfartsåre for å komme til 
skolene.  

1311 2019 Anderssondammen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5) og mange opplevelseskvaliteter (5). 
Fint grøntområde bestående av liten skog, gresslette og en dam. Brukes mye til lek. Nærhet til 
flere skoler og barnehager som bruker området mye. Tilrettelegging i form av benker og 
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gjennomfartsvei tvers igjennom. Opprinnelig kalt Anderssondammen. Ble bygget for å skaffe 
vann til sætergårdene. Selve dammen er veldig artsrik, med mye ender og flere ulike 
rødlistearter som lever i og ved den. 

1313 2019 Midtåsen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B). Dette skyldes middels brukerfrekvens (3). 
Skogkledt, sydvendt skråning mellom blokkbebyggelse. Området er avgrenset av vei på alle 
kanter. Noen små, umerka stier og snarveier. Brukes noe av dem som bor i nærheten til korte 
turer og lekeområde. Bidrar med et grønt preg på omgivelsene. Det vokser blåbær, tyttebær og 
sopp her. Deler av området er bratt og utilgjengelig. 

1314 2019 Skog ved Ljan kirke Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5) på grunn av nærhet til skole og barnehage. 
Lite skogsområde mellom Ljan kirke, Ljan kirkes barnehage og Ljan skole. En del som bruker små 
stier på kryss og tvers som snarveier. Ellers er området hovedsakelig bruk som lekeområde for 
skoleelever og barnehagen. Fungerer som en del av uteområdet til Ljan skole. Kupert terreng i 
fin furuskog. Opplevelseskvalitet med nærhet til Ljan kirke fra 1932, bygget i stein. Også Ljan 
skole er et flott bygg. 

1320 2017 Ljanselvdalen Grønnkorridor Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), mange opplevelseskvaliteter (5), spesiell funksjon (5) som grønnblå korridor 
og ferdselsåre. Godt lydmiljø (5). 
Flott urskogsområde langs Ljanselva. Svært frodig med mange varmekjære løvtrær. Rikt fugleliv, 
ekorn og andre dyr. Det går en fin, grusa tursti langs elva. Stille område, bortsett fra lyden av 
rennende vann. Brukes mye til hundelufting og turer for dem som bor i nærområdet. Turen kan 
fortsettes hele veien ned langs elva. Benker, infoskilt, merking. Bratte skråninger flere steder. 
Lekeplass, Ole Bjørns plass er det laget flere spesielle lekeapparater og satt opp infoskilt. 

65773 2017 Ekebergparken Nærturterreng Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes høy score på alle 
hovedkriteriene.  
Et unikt og veldig mye brukt område. Området blander kunst, hovedsakelig skulpturer, med 
naturopplevelser. Flere stier og turveier på kryss og tvers i området. Ekebergparken besøkes av 
både lokalbefolkning og turister fra inn- og utland. Tilrettelegging i form av benker, 
informasjonstavler om kunst og kulturminner, belysning, søppelhåndtering, turveier, kart, m.m. 
Noen deler er ganske bratt, vanskelig å ta seg frem for gamle, rullestolbrukere og folk med 
barnevogn. 
Blandingsskog. Frodig område med mange forskjellige planter og fugler. Noen steder er skogen 
ganske tett, særlig nord i området. Denne delen er mindre i bruk. Her vokser det hovedsakelig 
grantrær som har blitt plantet ut. Viktig opplevelseskvalitet med de ulike kunstinstallasjonene 
som har blitt plassert ut i deler av skogsområdet. 
Området har vært brukt som utfartsområde for Oslos befolkning i lang tid. Har blitt kalt 
«Østkantens Frognerseteren». Det er også en populær restaurant og kafé som besøkes mye ved 
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den mest brukte inngangen til parken. Mange gjester derfra tar seg en tur i området. Skoler og 
barnehager besøker Ekebergparken ofte. Ser på skulpturene, leker på lekeplassen og i 
skogsområdene. Trikkestopp og busstopp i nærheten for dem som ikke går eller kommer med 
egen bil. Tilkomst fra flere deler av området på sti og turvei. 

66571 2019 Verdens ende lekeområde Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4). 
Gammel barnepark omregulert til friområde. Deler av gjerdet rundt barneparken har blitt 
fjernet. Den ene delen er det skog med benker og flott utsikt over fjorden. Liten lekeplass, 
spennende og variert beplantning bla. engvekster, flere insektshotell og plantekasser. En smal, 
asfaltert gangvei mellom Solveien og Bekkelagsterrassen går igjennom området.  

66572 2017 Nordseterparken Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5), og at området er ganske godt tilrettelagt (4). 
Parkmessig opparbeidet grøntområde nord for Nordseterjordene. Nærhet til skole og 
barnehage som bruker området en del. Mange beboere og ansatte ved Nordseterhjemmet som 
bruker området. Nærområdet bruker også området til rekreasjonsformål. Tilrettelegging i form 
av benker, heller, belysning og søppelhåndtering. Mange bruker området som en grønnkorridor. 
Stor ferdsel langs gangvei nord-sør.   

66579 2017 Nordseterjordet Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4). 
Langstrakt grøntdrag sør-nord på Nordseter. Gressplen som det går en belyst gangvei over.  
Tidligere beitemark tilhørende Nordseter gård. Størstedel av arealet er uskjøttet eng med høyt 
gress, busker og mindre løvtrær. Skråner ned mot gangvei som går langs boligblokkene i vest. 
Fotballbane med grusdekke i området foran Tyslevveien 11 og 13.  
Noen mindre stier og tråkk. Flere innganger fra ulike deler av bebyggelsen rundt. Området 
brukes til gjennomfart og som lekeområde. Sørlig del brukes mye av barnehager, turgåere og 
elever ved Nordseter skole som ligger sør for området. Benker, søppelhåndtering og belysning. 
Det er laget til et lite område med grillplass i nærheten av Åssida barnehage. 

66977 2017 Nordseterskogen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4). 
Skogholt tett på bebyggelsen hvor det er fint å leke. Ubearbeidet skog med en del store trær. 
Variert terreng med litt småknauser. Godt egnet for lek. Populært område for barn i 
nærområdet. Gjennomfartsvei nord-sør i området, som er bred og fin i nordlig del. Etter hvert 
går den over til å bli sti, mer røtter og stein. Liten grad av tilrettelegging, bortsett fra tursti med 
belysning. Tydelige spor etter lek. Flere steder er det laget til sittebenker av trestammer. Rester 
etter hyttebygging flere steder. 

67371 2019 Raschs vei/Bernt Knudsens 
vei  

Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som registrert friluftslivsområde (C), ettersom det har en generelt lav score 
på hovedkriteriene.  
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Liten, åpen gressplen ved veikryss Raschs vei og Bernt Knudsens vei. Noen benker hvor man kan 
ta pause. Brukes hovedsakelig av dem som venter på bussen. Beplantning med små trær og 
busker. Nærhet til bilvei er med på å begrense lengden på opphold i området. 

67372 2017 Brannfjell Nærturterreng Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4) og ganske mange opplevelseskvaliteter (4). 
Furukledt høydedrag med fin utsikt fra flere deler. Stort, lunt og mye brukt område. Særlig mye 
brukt til kortere turer for folk i nærområdet. Den nordlige delen av Brannfjell er mer åpen, med 
små knauser og åpne gressletter. Det går en gangvei gjennom denne delen av områder som 
brukes mye. Mindre opphold her. Nærhet til bussholdeplass i nord. Det er også en populær 
frisbeegolfbane i den åpne delen av området lengst nord. 
Lysløype hvor det kjøres skiløype om vinteren når det er snø. Brukes mye både sommer og 
vinter. Ellers i området er det mange umerka stier på kryss og tvers. Gammel hoppbakke og fine 
akebakker. Området brukes mye av skoler og barnehager i nærheten. Vanntårn. Svarta, et lite 
tjern i området, brukes som skøytebane om vinteren. Her er det også salamander. Like ved 
tjernet er det en bålplass hvor det er fint å raste. Deler av området er preget av gjengroing.  

67374 2019 Ekebergsletta/Suttungsletta Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5), og en generelt høy score på alle hovedkriterier. 
Stor gresslette som er kjent for mange på grunn av Norway cup, Norges største fotballcup for 
barn og unge som arrangeres årlig. Det store åpne området er helt spesielt i Oslosammenheng 
på grunn av størrelsen og fordi det består nesten utelukkende av gresslette. Et av få områder 
hvor man «ser hele himmelen», siden det er så åpent.  
Flere kulturminner i området. Skålgroper og medianstøtter. Det har også vært en 
fortøyningsplass for luftskip i Norge her.  
EKT-husdyrpark, besøksgård som er veldig populær blant små barn er lokalisert i utkanten av 
området. Hele sletta brukes til lek og aktivitet hele året. Særlig fotball. Skøytebane på deler av 
sletta om vinteren. Det kjøres opp skiløyper når det er snø. Andre spesielle aktiviteter er kiting, 
golf, bueskyting, cricket og flyvning med modellfly. Ekebergsletta er godt egnet til flere av disse 
aktivitetene på grunn av at området er så stort, flatt og åpent.  
Flere store parkeringsplasser for privatbiler, samt bussholdeplass i nærheten. Stor campingplass 
hvor det står mange bobiler hele sommerhalvåret.  
Suttungsletta er som en forlengelse av Ekebergsletta, men blir mindre brukt. Avgrenset av 
veien, men oppfattes som en del av sletta. Terrenget her er litt skrånende, i motsetning til den 
flate sletta. 

67375 2019 Marienlunden Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B). Dette er fordi området har en middels 
brukerfrekvens.  
Liten gresslette hvor det er satt ut en bauta og noen benker. En grønn lunge som bidrar positivt 
til nærområdet. Samlingsplass på 17.mai for dem som bor i nærheten. Brukes noe til lek, men 



22 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo –Høringsutkast høsten 2020• Bymiljøetaten 

dette blir litt begrenset av plasseringen av bauta midt på sletta. En del kortere opphold, folk 
som tar en pause på benkene. 

67771 2019 Sti Gisles vei ned mot E6 Grønnkorridor Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4) og at området har en spesiell funksjon (5) som en del av et viktig turveinett, 
og ferdselsåre for friluftslivet. 
Belyst gangvei gjennom lite skogområde. Viktig og mye brukt forbindelse mellom bydel 
Østensjø og Nordstrand over E6. Turveien fortsetter mot sør til Lambertseter.  

67772 2019 Sump vest for Brannfjell Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som registrert friluftslivsområde (C). Det har en middels funksjon (3), ellers 
en generelt lav score på hovedkriterier. 
Området brukes hovedsakelig som transportetappe for å komme seg til Brannfjell og 
Ekebergsletta fra sør. Det går en sti igjennom området. Denne delen av området som 
hovedsakelig er i bruk, ellers lav brukerfrekvens siden det er svært vått utenfor stien. 
Sumplignende landskap. Spesielle arter bor og vokser i denne naturtypen, men dette er ikke 
kjent for folk flest. 

67773 2019 Ridebane Ekeberg Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes at området er godt 
egnet (5) til ridning, noe det ikke finnes like gode alternative områder for i nærområdet. 
Rideslette ved Ekebergskogen. Et populært sted for ridning i nærheten av Oslo sentrum, noe 
som gjør området unikt. Området består av en ridebane med en gressbane ved siden av. Gamle, 
fine steingjerder omslutter området. Det går stier både tvers igjennom og rundt området. 
Denne delen av Ekeberg-området blir ikke like mye brukt som selve parken, bortsett fra 
organiserte rideaktiviteter. Ellers er det hovedsakelig brukt som gjennomfartsområde på stier. 
Barn og unge utgjør størstedelen av brukerne.   

67775 2019 Holtveien 2 Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som ikke klassifisert friluftslivsområde (D). Dette skyldes at det per 2019 er 
brakkerigg i området i forbindelse med sporveiens arbeider. Skal tilbakeføres til park og 
grønnkorridor når arbeidet er ferdig. Derfor har området ganske stor potensiell bruk (4).  

97789 2019 Nordveststranda Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4). 
Kalles Seilerstien lokalt. Omfatter hele nord- og nordvestsiden av Ulvøya. Båthavn, strender og 
fine bademuligheter. Ganske god sti som følger hele nordvestsiden av øya. Ved Ulvøybrua må 
man over en liten murkant for å komme inn på stien. Lett å gå, men i sør er det en trapp og 
murkant i nord hindrer tilgjengelighet for noen. Stien er mye brukt til kveldsturer og 
hundelufting. De fleste brukerne er lokalbefolkning, og særlig dem som har båt i båthavna. 
Svaberg som det er fint å bade fra.  
En del som fisker med stang under brua, der hvor det er et lite svaberg som stikker ut.  

116527 2019 Kolle Bergkrystallen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4). 
Grøntområde mellom bebyggelse og Bergkrystallen t-banestasjon. Mesteparten er skogkledt, 
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men også åpne gressflater. Liten lekeplass helt nord i området. Brukes av barn i nærområdet 
som lekeområde, og en del gjennomgang mellom blokkene og t-banen. 

116529 2019 Marmorberget Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4) siden området er et viktig lekeområde for barn i nærområdet og 
Marmorberget barnehage. 
Småknauset og skogkledt område innimellom blokkbebyggelsen. Lokal bruk. Marmorberget 
barnehage lokalisert like ved området. De har eget inngjerdet lekeområde, men bruker også 
skogen utenfor gjerdet en del.  

116531 2019 Postdammen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som ikke klassifisert friluftslivsområde (D). Dette skyldes at området per 
2019 ikke er tilgjengelig for allmenheten. Området har høy potensiell bruk (5) på grunn av 
sentral plassering og flere opplevelseskvaliteter. 
Området er helt gjengrodd. Tilkomst fra Postdamveien er stengt av port og kratt. Potensiell bruk 
er høy når området åpnes. Naturlig parkdam og tidligere vannreservoar for Munkerud gård. 
Postkassene til beboere i Østmarka sto her, derav navnet.  

116532 2019 Store Ljan Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som registrert friluftslivsområde (C). Dette skyldes ganske lav 
brukerfrekvens (2). Området har ganske mange opplevelseskvaliteter (4), og ganske høy 
potensiell bruk (4).  
Gammel gård ved Hallagerbanen som tidligere tilhørte Ljansgodset. Flott hovedhus, med behov 
for oppussing, og en gammel hage rundt. Gammel liljedam, rett syd for Store Ljan barnehage. 
Liten bruk. Området har ikke blitt skjøttet, litt ufremkommelig terreng rundt bygget. Folk 
besøker heller andre områder i nærområdet.  

116919 
 

Nordstrand bad Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4) og en generelt høy score på hovedkriteriene.  Mye brukt offentlig badeplass 
og turområde, særlig om sommeren. Badebrygge, sandstrand og fin gangvei langs sjøen. Toalett 
som ble pusset opp i 2010 og som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Badeplassen ligger 
200 meter sør for brua over til Ulvøya, med en bratt asfaltert gangvei ned fra Mosseveien. Fint å 
gå langs gangveien, sandstrand og en smal gressplen. Fine steinblokker å ligge på hvis man ikke 
liker sand. Populært å fiske på svabergene sør for strandpromenaden.  Søppeldunker, beholder 
for engangsgriller og benker. Sykkelstativ og bussholdeplass like ved inngangen gjør dette til et 
bra alternativ for dem som ikke har egen bil. 

116927 2019 Korridor Lambertseter gård Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og spesiell funksjon (5) som grønnkorridor.  
Snarvei mellom Lambertseter gård, Lambertseter skole og stadion. Stor brukerfrekvens, særlig 
blant barn og ungdom som beveger seg i området. Viktig funksjon som snarvei, og fordi man 
unngår å gå langs bilvei.  

116928 2019 Sæterparken Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5), og at området er godt egnet (5) til flere ulike aktiviteter som det ikke finnes like gode 
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alternativer til i nærområdet. Høy potensiell bruk (5). Ettersom området er såpass nytt, vil 
brukerfrekvensen antageligvis øke når flere blir kjent med området.  
Populær aktivitetspark for uorganisert idrett på Nordstrand. Åpnet i 2018. Området ligger ved 
bydelshuset på Sæter. Har blitt et vikitg møtested for lokalbeboere, særlig blant ungdom. 
Skatepark, klatreområde, område for ballspill og kulespill, lekeapparater.  

116929 2019 Sæterstranden Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og at området er ganske godt egnet (4) til bading og fisking. 
Lokalt viktig badeplass. Brukes en del av fiskere som står langs kaia. Ganske stort område. 
Gresslette, dypvannskai, flytebrygge. Området er delt opp i to «nivåer» med ulik høyde, 
gresslette både oppe ved veien og nede ved kaia. Området har blitt utvidet i sør hvor det er 
svaberg og en liten badebukt til.  
Brukerfrekvensen er ikke like høy som andre områder i nærheten, men området har høy 
potensiell bruk. Bedre parkeringsforhold, kortere avstand til bussholdeplass og opparbeiding av 
del av området som ligger inn mot Mosseveien kan være med på å øke bruken.  

118187 2019 Skredderjordet Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor 
brukerfrekvens (5), mange opplevelseskvaliteter (5), høy grad av tilrettelegging (5) og at 
området er godt egnet (5) til mange ulike aktiviteter. 
Området består av en skogkledt kolle og en idrettsbane. Viktig samlingsplass for nærmiljøet 
hele året. Turgåere, barnehager, skoler og hundeeiere bruker området mye. Er også brukt som 
treningsfelt for Ljan fotball og Oslo Volley.  
Ballplass med grus og fotballbane med gress rundt ned mot Ingiers vei. Ovenfor er det anlagt tre 
sandvolleyballbaner. Ved starten av «Svenskestien» er det satt opp et servicebygg med WC, 
garderobe, kjøkken, oppholdsrom og platting utenfor. Flere søppelstativ i området, og en 
gapahuk på toppen av kollen. Banen islegges vinterstid slik at man kan gå på skøyter, arrangeres 
årlig iskarneval for folk i nærområdet. Skogen er et viktig lekeområde for mange barn.  

118995 2019 Grøntområde og 
forbindelse ved lille 
Ekeberg barnehage 

Grønnkorridor Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og spesiell funksjon (5) som grønnkorridor. 
Skogkledt område som skråner ned mot sentrum i nord. Mye brukt forbindelse mellom Ekeberg 
og Svartdalen på opparbeidet gangvei. Utenom gangveien er det ganske tett skog i området. 
Lille Ekeberg barnehage bruker deler skogen til lek og korte turer.  

118996 2019 Ryen varde Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og ganske mange opplevelseskvaliteter (4).  
Skogkledt kolle med fin utsikt fra toppen. Småknausete terreng hvor det veksler mellom 
furuskog og løvskog. Forbindelse mot Brannfjell og Ekebergsletta på fin sti. Sammen utgjør de et 
stort sammenhengende øst-vest grøntdrag i bydel Nordstrand. Det går også sti mot Østensjø og 
Oslo sentrum gjennom området. Blir mest brukt som del av transportetappe eller til korte 
ettermiddagsturer. Hovedsakelig lokale brukere. Bauneveien barnehage som ligger like ved 
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bruker skogen til lek. Området minner om Brannfjell, men er mindre i utstrekning og har lavere 
brukerfrekvens. Flere fine stier. Området brukes en del til terrengsykling. Noen fine benker på 
toppen, ellers lite tilrettelegging.  

119814 2017 Solfjellshøgda Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A), ettersom det har stor 
brukerfrekvens (5) og har en spesiell funksjon (5) som en del av Oslos hovedturveidrag. 
Skogsområde mellom Svartdalen og Ryen. Turvei E4 går igjennom området, en del av 
turveinettet i Oslo. Denne brukes veldig mye, og utgjør en viktig forbindelse mellom Østensjø, 
Nordstrand og Gamle Oslo bydel (Svartdalen). For å komme seg fra skogen ned til Svartdalen må 
man krysse Svartdalsveien. Grønnkorridor med grønt preg. Også en del mindre stier mot 
Gamlebyen, følger man disse kommer man til et flott utsiktspunkt hvor man ser ut over byen. 
Skogen vokser ganske tett, men det er noen fine områder for lek. Ryenberget skole like ved 
bruker området. 

120330 2019 Lambertseterskogen Nærturterreng Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens 
(5), og at området har en spesiell funksjon (5) som en del av et hovedturveidrag.  
Skogsområde som omkranser Lambertseter. Brukes av folk i alle aldre. Det går en mye brukt 
lysløype gjennom området som brukes hver dag, hele året. Det er flere adkomster til området 
fra ulike deler av Lambertseter. Det kommer folk fra andre deler av bydelen for å gå tur her. Et 
historisk viktig område; her sto Bakkerud gård frem til ca. 1970, en husmannsplass under 
Lambertseter gård. Nord i området kan man se rester etter en gammel hoppbakke som ble kalt 
«Eker’n». Planer om å sette denne i stand igjen. Dette er også det høyeste punktet på 
Lambertseter og man har fin utsikt herfra.  
I dag er det mye dyre- og fugleliv i området. Ganske tett skog, bortsett fra langs turveien. Det er 
laget til flere steder hvor det er fint å sette seg ned. Bord og benker, noen bålplasser. Stien er 
ikke universelt utformet, men fin for de fleste å gå på. 
Området er populært tur- og lekeområde for skoler og barnehager. Mange som trener her, 
løping, hundelufting, turgåing. Veldig tilgjengelig, spesielt viktig for dem som ikke har egen bil. 
Et viktig nærturterreng for nærområdet. Området fungerer også som en adkomstsone til 
Østmarka og Ljanselva. En viktig del av et turveinett. 

120753 2019 Kolle Steinspranget Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B). Dette skyldes en middels brukerfrekvens, 
og generelt middels score på hovedkriteier. 
Liten kolle med fin naturskog. Det går en sti på tvers. Hovedsakelig brukt av folk i nærområdet 
til gjennomfart på sti. Noe lek, men mange vil heller gå til større skogsområder i nærheten. Liten 
lekeplass helt sør i området. 

121153 2019 Park Bergkrystallen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4).  
Lite, skogkledt grøntområde i nærheten av Bergkrystallen t-bane. Brukes til lek av barn i 
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nærområdet. En liten fotballbane, som tidligere har vært islagt til skøyting. Området fungerer 
som en adkomst til Lambertseterskogen, et større skogsområde i nærheten. 

121592 2019 Lindbäckdammen Leke- og 
rekreasjonsområde 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes store 
opplevelseskvaliteter (5).  
Vakker liten dam med flotte trær innimellom bebyggelsen. Selve dammen er inngjerdet. Det er 
satt opp en livbøye på gjerdet ved dammen. Går en tydelig og opparbeidet sti igjennom 
området, ellers liten grad av tilrettelegging. Grønn gjennomfartsåre mellom Nordstrand og 
Lambertseter som bidrar til at man unngår å gå langs bilvei. Noe hundelufting, ellers 
hovedsakelig gjennomfart. Salamander, frosker og småfisk lever i dammen. 

121593 2019 Munkerud Nærturterreng Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og mange opplevelseskvaliteter (5).  
Stort, skogkledt grøntområde. Området skråner ned mot Mortensrudveien. Nærturterreng som 
brukes mye av dem som bor i nærområdet. Stier, turvei E9 og E11 og flere lekeplasser som 
brukes mye av små barn. Munkerudsaga og Ljabru hovedgård, begge kulturminner, finnes i 
området. Naturvernområde langs elva, her er det flott og rik natur. Området er mye brukt av 
Steinerskolen og barnehager i nærområdet. Viktig ferdselsåre, blågrønn korridor langs elva. 
Flere tilkomster på stier og turveier.  

122012 2019 Katten Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag 

Området er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), og at området er godt egnet (5) til bading.  
Lokalt viktig badeplass ved Mosseveien. Et fint og barnevennlig område for bading. Området 
brukes svært mye sommerstid, men betraktelig mindre om vinteren. Området består av 
gresslette, svaberg og strand. Nordvendt strand, grunn og fin, velegnet for små barn. Toaletter 
og vask, dusj, søppelhåndtering, bord og benker, stupebrett. Kiosk som holder åpent deler av 
sommeren. Stor sykkelparkering og nærme busstopp. Hvis man kommer med bil er det bare en 
liten parkeringslomme ved Mosseveien, noe som begrenser bruk for en del barnefamilier som 
da velger andre alternative badeplasser i nærområdet.  

128790 2019 Paddehavet Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag 

Området er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes ganske stor 
brukerfrekvens (4), mange opplevelseskvaliteter (5) og at området er godt egnet (5) til ulike 
aktiviteter som padling og fridykking. 
Sjøområdet rundt holmen Padda. Omgitt av fastlandet i øst, Ulvøya, Malmøya og Ormøya på 
alle kanter. Her er det et yrende båtliv om sommeren. Mindre brukt i vinterhalvåret. Den 
største båtplassen på østkanten av Oslo. Flere båthavner og båtforeninger som holder til her.  
Et fint sted å padle på grunn av skjerming fra vind og vær. Oppleves som mer trygt, og færre 
store båter. Spennende å padle ut gjennom Ormsund, et smalt sund mellom Ormøy og 
fastlandet. I utløpet av sundet er det tilrettelagt med kajakkbrygge, og fint å gå i land. 
Spennende å padle under Ulvøybrua, men man må være oppmerksom på at det fiskes mye fra 
brua. Fint å gå i land på helt sør på Malmøya, samt Solvik og Skinnerbukta. 
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Paddehavet blir også brukt en del til fridykking, nærhet til Spearos fridykkerklubb på Bekkelaget. 
Det har blitt satt opp undervannsskulpturer som skal forbedre marint liv ved Ormsund. 
Bekkelagsbadet er et mye brukt utgangspunkt for fridykking i området. 

129592 2019 Bunnefjorden ytre Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag 

Området er verdsatt som viktig friluftslivsområde (B). Brukerfrekvensen er middels (3) og 
området har generelt middels score på hovedkriterier. Sjøområde fra Malmøya og sørover inn i 
Bunnefjorden. Flere populære badeplasser langs land. Området er en del av ro- og padlerutene i 
indre Oslofjord øst. Med utgangspunkt i Ormsund eller Hvervenbukta er det fint å padle hele 
veien inn Bunnefjorden. Mindre båttrafikk her enn mange andre steder i indre fjord, og fint å 
kunne holde seg langs land og innenfor 5 knops grense hele veien. Helt nord i området, ved 
Malmøykalven, er det lett å gå i land fra kajakk i nordøst. Området må ses i sammenheng med 
sjøområder i Oppegård og Nesodden kommune. En del av turer til de populære utfartsøyene 
Langøyene, Husbergøya, Skjælholmene samt til innerste del av Bunnefjorden. 

 

 Tabell med oversikt over områdenes score på verdsettingskriteriene 

Dersom du ønsker å se hva slags score på verdsettingskriteriene ett område har fått, finn ID-nummeret for området du skal undersøke. ID-nummer er oppgitt i 

kartet i kapittel 2 og i tabellen tidligere i kapittel 3. Dersom du søker opp samme ID-nummer i tabellen under, vil du se hvilke score området har fått på 

verdsettingskriteriene.  

ID Regionale 

og 

nasjonale 

brukere 

Regionale 

og 

nasjonale 

brukere 

Opplevelses

-kvaliteter 

Symbol 

-verdi 

Funk

-sjon 

Egnet 

-het 

Til rette 

-legging 

Kunnskaps 

-verdier 

Lyd-

miljø 

Inn- 

grep 

Utstrek 

-ning 

Tilgjenge 

-lighet 

Potensiell 

bruk 

Verdi 

103 4 2 4 3 2 3 2 5 3 4 5 5 
 

A 

112 4 3 4 2 5 3 2 5 3 4 5 5 
 

A 

125 4 3 4 3 1 5 5 1 4 4 5 3 
 

A 

127 4 1 3 2 5 3 2 1 2 4 5 5 
 

A 

128 3 1 5 1 3 5 5 1 4 3 5 5 
 

A 

129 5 1 2 4 4 3 2 4 4 4 5 5 
 

A 

130 3 2 2 3 5 5 2 5 4 3 5 5 
 

A 

131 5 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 5 
 

A 

132 3 1 1 1 3 1 1 1 4 4 5 5 
 

B 

133 5 1 3 2 1 4 5 5 3 3 5 5 
 

A 
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137 2 3 4 2 1 1 1 4 4 4 5 2 
 

B 

138 3 3 3 2 1 5 5 1 4 3 5 3 
 

A 

139 4 2 3 1 1 5 2 2 4 3 5 5 
 

A 

141 3 3 3 1 1 1 1 1 4 4 5 4 
 

B 

142 4 1 3 1 1 1 1 1 4 4 5 5 
 

A 

145 2 1 5 2 1 2 2 5 4 4 5 2 
 

A 

1293 5 3 3 2 2 5 2 1 4 3 5 5 
 

A 

1295 4 1 2 1 3 3 2 3 3 4 5 5 
 

A 

1296 3 1 2 1 3 3 2 2 4 3 5 5 
 

B 

1297 4 2 4 2 1 5 4 2 4 3 5 5 
 

A 

1298 5 3 2 2 3 5 3 3 3 3 5 5 5 A 

1299 4 1 2 1 5 3 2 1 2 2 5 5 
 

A 

1300 2 2 5 1 1 3 2 2 4 3 5 3 
 

A 

1301 2 1 3 1 1 2 1 1 4 4 5 2 
 

C 

1303 5 4 2 2 1 2 1 1 2 1 1 5 
 

A 

1304 5 1 2 1 1 4 1 5 4 4 5 5 
 

A 

1306 2 1 5 3 1 4 2 2 4 4 5 4 
 

A 

1307 3 1 2 3 5 2 2 1 3 3 5 5 
 

A 

1309 4 1 1 1 2 2 2 5 3 3 5 5 
 

A 

1310 5 1 3 3 3 3 5 5 3 2 5 5 
 

A 

1311 5 2 4 2 3 3 3 5 4 4 5 5 
 

A 

1313 3 1 2 1 3 2 2 1 3 4 5 5 
 

B 

1314 5 2 3 2 3 4 1 5 4 4 5 5 
 

A 

1320 4 3 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 
 

A 

65773 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
 

A 

66571 4 1 4 2 3 3 2 1 4 3 5 5 
 

A 

66572 5 2 2 2 1 4 4 4 5 3 5 5 
 

A 

66579 4 2 3 3 4 3 1 5 4 3 5 5 
 

A 

66977 4 2 3 2 3 4 2 5 4 4 5 5 
 

A 

67371 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 5 5 
 

C 

67372 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 5 4 
 

A 

67374 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 
 

A 

67375 3 1 2 3 1 4 3 5 2 3 5 5 
 

B 
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67771 4 2 1 1 5 1 2 1 1 2 5 5 
 

A 

67772 2 1 3 1 3 1 2 3 3 4 5 5 
 

C 

67773 3 2 2 2 2 5 4 4 4 3 5 5 
 

A 

67775 1 
           

4 D 

97789 4 1 3 1 3 3 3 1 3 3 5 4 
 

A 

116527 4 1 2 1 3 3 1 1 4 4 5 5 
 

A 

116529 4 1 2 1 1 3 1 3 4 4 5 5 
 

A 

116531 1 
           

5 D 

116532 2 1 4 2 1 2 1 1 3 4 5 5 4 C 

116919 4 3 4 4 1 4 4 1 3 3 5 5 
 

A 

116927 4 1 1 1 5 3 2 1 3 3 5 5 
 

A 

116928 5 3 3 2 1 5 4 3 3 3 5 5 5 A 

116929 4 2 3 2 1 5 3 1 3 4 5 3 5 A 

118187 5 2 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 
 

A 

118995 4 1 2 1 5 2 2 4 3 4 5 5 
 

A 

118996 4 2 4 2 3 4 2 2 2 3 5 5 
 

A 

119814 5 3 4 2 5 3 2 3 3 4 5 5 
 

A 

120330 5 2 4 4 5 4 2 5 3 4 5 5 
 

A 

120753 3 1 3 2 3 4 2 1 4 4 5 5 
 

B 

121153 4 1 2 1 1 4 3 1 3 3 5 5 
 

A 

121592 3 2 5 2 3 3 2 2 4 4 5 5 
 

A 

121593 4 2 5 3 5 4 3 5 4 4 5 5 
 

A 

122012 4 3 4 3 1 5 4 1 3 4 5 3 
 

A 

128790 4 3 5 3 3 5 2 1 3 3 5 3 
 

A 

129592 3 3 3 2 1 3 1 1 3 4 5 2 
 

B 

 


