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Forord
Denne oppgaven er skrevet som en semesteroppgave i emnet NATF301 Praktisk
naturforvaltning, ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), fakultet for
miljøvitenskap og teknologi, institutt for naturforvaltning (INA). På vegne av
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har vi kartlagt grønne undervisningsområder i
Nordstrand bydel i Oslo kommune som brukes av barnehager og skoler. Arbeidet har vært
givende, og vi vil gjerne takke Sigmund Hågvar for gode råd og god hjelp, Vidar Selås for
god veiledning og sist, men ikke minst alle barnehager og skoler som har bidratt ved å svare
på spørreskjemaet vårt. Vi ønsker også å takke Nordseter barnehage og Rabben barnehage for
at de tok seg tid til å vise oss grøntområdene de brukte. Alle bildene er tatt av forfatterne
dersom ikke annet er oppgitt.

Sammendrag
Befolkningsvekst fører til et stadig økende behov for arealer til transport, boliger og næring,
som setter grøntområder, friluftsliv og naturmangfold under press. Oslo kommune er i sterk
vekst, og bydelen Nordstrand er intet unntak. I denne sammenhengen er det viktig å fastslå
hvilke verdier grøntområdene har slik at verdifulle grøntområder blir bevart for fremtiden.
Mangelen på kontakt med naturen og understimulert naturfølelse hos barn og unge, er trolig
et av vår tids mest alvorlige miljøproblemer. Regjeringen ønsker derfor å satse på friluftsliv i
nærmiljøet, hvor barn og unge er prioriterte målgrupper, ettersom de oppholder seg mindre i
naturen i nærmiljøet i dag enn tidligere, hvilket i sin tur medfører mindre fysisk aktivitet.
Aktiviteter ute har bl.a. blitt inkorporert både i læreplanen for skoler og i rammeplanen for
barnehager.
I denne oppgaven er 25 grønne undervisningsområder i bydel Nordstrand i Oslo kommune
kartlagt. Grunnlaget for kartleggingen har vært de 23 svarene på et spørreskjema som ble
mottatt fra 22 barnehager og en skole i bydelen. Vi har sett på hvor viktige de forskjellige
grøntområdene er for barnehager og skoler, hvor ofte de blir benyttet samt på deres
tilgjengelighet.
De barnehagene og skolene som svarte på spørreskjemaet, vurderte kvaliteten som høy på de
fleste grøntområdene. Gjennomsnittlig lå kvaliteten på 4,61 på en skala fra 1-5. Dette gjaldt
spesielt de mest brukte grøntområdene. De fleste grøntområdene lå i nærheten av de enkelte
barnehagene og skolene. Det ble oppgitt “kort avstand” på 71% av områdene. Det viser seg
også at grøntområdene som blir brukt besøkes regelmessig. 56% av områdene blir besøkt
ukentlig.
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1 Innledning
Befolkningsvekst fører til et stadig økende behov for arealer til transport, boliger og næring,
og dette legger grøntområder, friluftsliv og naturmangfold under press (Regjeringen 2016a).
Samtidig er ressursene som kan brukes av det offentlige på etablering av nye og vedlikehold
av eksisterende grøntområder, veldig begrenset (Waaseth 2006).
Oslo kommune er i sterk vekst, og bydelen Nordstrand er intet unntak. I 2015 var det 958,378
innbyggere i Oslo, og dette er en økning på 1,7% fra året før (Statistisk sentralbyrå 2015).
Med andre ord tilsvarer den årlige veksten i Oslo kommune 10-12,000 personer (Oslo
kommune 2015). Denne veksten har ført til satsing på utbygging, og dette har igjen bidratt til
å tydeliggjøre interessemotsetninger mellom utbyggingen og bevaring av naturen. I denne
sammenhengen er det viktig å fastslå hvilke verdier grøntområdene har slik at verdifulle
grøntområder blir bevart for fremtiden.
Mennesket har alltid vært avhengig av de økosystemtjenestene som naturen tilbyr
(Regjeringen 2016c), både som livsgrunnlag, men i senere tid også som kilde til rekreasjon,
trivsel og god helse (Ambrey 2016). Friluftsliv har blitt en måte å komme nærmere naturen
på, og i friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 § 1 om lovens formål står det at:
“Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens
rett til ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som er
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes”
(Friluftsloven 1957).
Urbanisering har ført til at naturen har blitt mindre tilgjengelig i bynære og tettbebygde
områder, og en slik utvikling vil på sikt føre til at mennesket får et distansert og fjernt forhold
til naturen, noe som igjen bidrar til at man ikke forstår viktigheten av å bevare den. Mangelen
på kontakt med naturen og understimulert naturfølelse hos barn og unge, er trolig et av vår
tids mest alvorlige miljøproblemer (Miljølære u.å.-a). Ettersom befolkningsveksten og
urbaniseringen er ventet å fortsette, er bevaring og tilretteleggingen av grøntområder for
friluftsliv i byer og tettsteder spesielt viktig (Regjeringen 2016b). Ifølge stortingsmelding nr.
18 (St.meld. nr 18 (2015-2016)) ønsker regjeringen å satse på friluftsliv i nærmiljøet, hvor
barn og unge er prioriterte målgrupper, siden de oppholder seg mindre i naturen i nærmiljøet i
dag enn tidligere, hvilket i sin tur medfører mindre fysisk aktivitet (Caloguiri 2016).

Det er tre ting som påvirker bruk av et grøntområde, nemlig avstanden til det, grøntområdets
størrelse og ikke minst den fysiske utformingen (Miljølære u.å.-b). Rapport 1073/2014 fra
Norsk institutt for naturforskning (Dervo et al. 2014) viser at barn i spredtbygde strøk bruker
naturen i større grad enn barn i byer og tettsteder, og disse forskjellene bekrefter viktigheten
av geografisk nærhet (Wolsink 2016). Dessuten er det viktig at det finnes variasjon blant
grøntområdene barn bruker, for jo mer variert et areal er, desto bedre helsemessige effekter
og utviklingsmuligheter har det (miljølære). Som en følge av dette, i tillegg til viktigheten av
naturens pedagogisk verdi (Wolsink 2016), har aktiviteter ute blitt inkorporert både i
læreplanen for skoler og i rammeplanen for barnehager (Kunnskapsdepartemetet 2011).
Vi vil i denne oppgaven kartlegge grønne undervisningsområder i bydel Nordstrand i Oslo
kommune som regelmessig brukes av bydelens barnehager og skoler, med særlig fokus på
områdenes pedagogiske og biologiske verdier. Ved å ha kontaktet alle skoler og barnehager i
Nordstrand vil vi se på hvor viktige disse områdene er for hver enkel barnehage og skole,
hvor ofte de blir benyttet, samt hvor tilgjengelige de er. I tillegg ønsker vi å sette lys på
hvilken status de aktuelle områdene har i den gjeldende kommuneplanen. Dette med tanke på
om de eksisterende områdene er sikret for fremtidig bruk som grøntområder eller potensielt
trues av nedbygging eller annen endring i arealbruk.
Til tross for at studieområdet vårt er avgrenset til Nordstrand, er det likevel viktig å
understreke at en slik bydelsinndeling utelukkende er administrativ. For oppgavens formål
innebærer dette at noen av barnehagene og skolene som ligger i grenseområdene mellom
bydel Nordstrand og andre bydeler, naturligvis kan bruke områder som ligger i nærheten,
men ikke hører til Nordstrand bydel. Disse har vi valgt å ikke å ta med, med unntak av de
områdene som delvis ligger i bydelen.

2 Metode
2.1 Studieområde
Studieområdet vårt var Nordstrand bydel i Oslo kommune. Det ligger sørøst i kommunen
(figur 1) og grenser mot bydelene Gamle Oslo i nord, Østensjø i øst og Søndre Nordstrand i
sør. Bydelen har et areal på 16,87 km og omfatter følgende områder: Ljan, Nordstrand,
Lambertseter, Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Brattlikollen, Bekkelaget og Ekeberg (Oslo
kommune u.å.-a; Wikipedia 2004). Per 1. januar 2016 var det registrert 50082 innbyggere i
Nordstrand (Statistisk sentralbyrå 2016). Det er 74 barnehager og 13 skoler i bydelen (Oslo
kommune u.å.-c; Oslo kommune u.å.-e).

Figur 1 Alle bydelene i Oslo kommune der bydel Nordstrand er markert med rødt på kartet
(Oslo kommune u.å.-b).

2.2 Definisjon av grøntområde
Med grøntområder mener vi enten naturområder med enkel tilrettelegging for opphold
utendørs (slik som stier, sitteplasser og lignende) eller parker som er gartnerisk opparbeidet
og vedlikeholdt med plen, beplantning og vannpartier (Bruun 2009).

2.3 Datainnsamling
For å samle inn informasjon om hvilke grøntområder som regelmessig blir anvendt av
barnehagene og skolene i bydel Nordstrand i Oslo kommune, laget vi et enkelt spørreskjema
(vedlegg 1). For å lage dette spørreskjemaet hentet vi inspirasjon fra fagrapporten “Grønne
undervisningsområder i Sandnes kommune” (Nielsen et al. 2007). Det ble sendt ut på e-post
etter en telefonsamtale med ledelsen hos hver enkelt barnehage og skole, hvor vi informerte

om prosjektet og gjorde oppmerksom på at de skulle motta en e-post fra oss. Vi formulerte
åtte spørsmål, og svarene ble sendt tilbake på e-post.

2.4 Registrering og kartlegging av grøntområder
Alle grøntområdene nevnt i de innsendte svarene ble oppført på en liste hvor områdene ble
plassert etter geografisk beliggenhet for lettere kartlegging. Selve kartleggingen av
grøntområdene foregikk ved hjelp av observasjoner og dokumentasjon i felt 26., 27. og 31.
oktober. To barnehager ble besøkt for å få hjelp til lokalisering av to grøntområder 27.
oktober. Dokumentasjonen besto av notater og fotografering.
Vi tok utgangspunkt i fagrapporten “Grønne undervisningsområder i Sandnes kommune”
(Nielsen et al. 2007) for å beskrive grøntområdene i oppgaven, hvor hvert område er
beskrevet i forhold til naturtype, status i kommuneplanen og hvilke skoler som bruker det. Vi
beskrev områdene ut i fra bl.a. skogtype og skogbunnsvegetasjon for å kunne vurdere
områdets verdi som grøntområde med tanke på fremtidig bevaring. Miljødirektoratets
karttjeneste “Naturbase kart” ble benyttet for å finne eventuelle viktige naturtyper i
grøntområdene.
For å lokalisere grøntområdene og lage gode og oversiktlige kart, benyttet vi oss av den
digitale karttjenesten Norgeskart. Verktøyet “Tegn areal” var meget nyttig for å avgrense
hvert enkelt grøntområde slik at små kartutsnitt kunne lages og inkluderes i oppgaven for
bedre geografisk oversikt. Vi har i tillegg brukt den digitale tjenesten Planinnsyn til Oslo
kommune for å bestemme status til grøntområdene i de gjeldende planene.
Figurene 2-6 ble laget ved hjelp av Excel.

2.5 Litteratursøk
Vi foretok litteratursøk både i universitetsbibliotekets søkemotor Oria og på internett. Vårt
største fokus var på litteratur som gjelder dagens situasjon i forhold til eksisterende
grøntområder, deres betydning for bruk i undervisning samt skolens læreplan og barnehagens
rammeplan. Etter det ble all relevant litteratur gått gjennom. Det var hovedsakelig artikler,
bøker og internettsider vi brukte som kilder.

3 Resultat
Fra til sammen 87 barnehager og skoler (hvorav 74 barnehager og 13 skoler) fikk vi 23 svar
(tabell 1). Tjueto av dem var fra barnehager, og én av dem var fra en skole. Svarprosenten var
dermed på 26,4% totalt, på 29,7% for barnehagene og 7,7% for skolene.
Tabell 1 Fordeling av svarene på undersøkelsen med svarprosent.

Hver barnehage og skole fikk mulighet til å oppgi opptil 6 grøntområder som de regelmessig
bruker. Én barnehage oppga bare 1 grøntområde, mens det maksimale antallet på 6 områder
var oppgitt av 5 barnehager, med det gjennomsnittlige antallet på 4 områder.
Totalt var det nevnt 89 områder, hvorav 30 var nevnt mer enn én gang, mens 10 områder ikke
ligger i Nordstrand slik at antallet var redusert til 49 områder. Ved nærmere undersøkelse i
felt viste det seg at noen områder henger sammen og dermed beskrives sammen i sin helhet. I
tillegg var det noen områder (som f.eks. en fotballbane og en lekeplass) som ikke falt under
den definisjonen av grøntområde som vi bruker (se 2.2). Dette resulterte i at det endelige
antallet ble ytterligere redusert til 25 forskjellige områder. Når vi ser på det totale antallet
som faller inn under definisjonen grøntområde slik de er beskrevet i spørreskjemaene, så
utgjør dette 66 områder (tabell 2). Det er disse 66 områdebeskrivelsene som har blitt brukt i
resultatene.
Tabell 2 Områdebeskrivelser totalt, de som utgår og endelig antall.

3.1 Svar fra barnehager og skoler
Antall barnehager som oppga de forskjellige grøntområdene varierte fra 1 til 12 barnehager
for hvert område. I figur 2 kan vi se at Ekebergsletta, Ljanselva miljøpark, Brannfjellskogen,
Nordseterskogen og Andersendammen er de mest brukte områdene. Men hele 5 barnehager
og 1 skole oppga at de brukte et grøntområde rett utenfor barnehagen eller skolen.

Figur 2 Antall barnehager som bruker de forskjellige grøntområdene.
Tabell 3 viser den gjennomsnittlige kvaliteten, avstand til grøntområdet og bruksfrekvens for
de 7 mest brukte områdene (dvs. de som har minst 3 brukere). Her har vi valgt å ikke ta med
de områdene som kun var oppgitt av 1 eller 2 barnehager, fordi dette er mer usikre tall. For
hvert grøntområde som ble oppgitt ga de også området en kvalitet fra 1 til 5 der 1 var dårlig
og 5 var svært bra. Både Brannfjellskogen og skogen ved lysløypa i sydøstre del av
Lambertseter har en gjennomsnittskvalitet på 5, men også Ekebergsletta og Nordseterskogen
med tilhørende grøntområde har svært høy gjennomsnittskvalitet med henholdsvis 4,83 og
4,71.

Tabell 3 Gjennomsnittlig kvalitet, avstand og bruksfrekvens for de 7 mest brukte
grøntområdene.
Grøntområdet
Brukere
Kvalitet (1-5) Avstand(1-3) Frekvens (1-5)
Ekebergsletta
12
4,83
2,1
2,5
Ljanselva miljøpark ved Ljan
9
4,44
1,3
1,7
Nordseterskogen og tilhørende grøntområde
7
4,71
1,3
1,6
Brannfjellskogen
6
5,00
1,3
1,3
Andersendammen
5
4,00
1,0
1,8
Ballsletta
3
4,33
2,3
2,3
Skogen ved lysløypa i sydøstre del av Lambertseter
3
5,00
1,0
1,0

Vi spurte også om avstand til grøntområdet. Avstandskategoriene var 1: kort (gangavstand,
kan brukes i en skoletime), 2: middels (kortere sykkelavstand, kan brukes i 2-3 skoletimer),
3: lang (buss/t-bane/lang sykkelavstand, kan brukes i løpet av en hel skoledag). Her viser
tabell 3 over de 7 mest brukte områdene at det er Ekebergsletta og Ballsletta som er de
områdene skolene og barnehagene har høyest gjennomsnittavstand til med henholdsvis 2,1 og
2,3. De resterende 5 områdene som blir mest brukt har en gjennomsnittsavstand på 1,0 og 1,3.
Til slutt oppga barnehagene og skolen hvor ofte de bruke hvert av områdene på en skala fra 1
til 4 der 1 var ukentlig, 2 var månedlig, 3 var minst en gang i halvåret og 4 var årlig. Tabell 3
viser bruksfrekvensen for de 7 mest brukte grøntområdene. Her kan man se en sammenheng
mellom gjennomsnittlig avstand til grøntområdet og bruksfrekvensen ettersom Ekebergsletta
og Ballsletta er de områdene som har størst avstand til skolene og barnehagene også er de
som brukes mest sjeldent.
Hvis vi ser på alle de 25 grøntområdene vi registrerte fikk kun 6 av de 66 oppgitte områdene
en kvalitet på lavere enn 4, og ingen områder hadde kvalitet 1 (dårlig kvalitet).
Gjennomsnittlig for alle de 25 områdene lå kvalitetsbedømmelsen på 4,61. Når det gjelder
gjennomsnittsavstand for alle de 25 grøntområdene var 71% av områdene kort avstand fra
barnehagene/skolen, 15% var middels lang avstand fra barnehagene/skolen og 14% av
områdene var lang avstand fra barnehagene/skolen (figur 3).

Figur 3 Gjennomsnittlig avstand fra skole/barnehage til grøntområde for de 25 områdene.
Den gjennomsnittlige brukshyppigheten hadde fordelingen: 56% av områdene ble brukt
ukentlig, 15% av områdene ble brukt månedlig, 21% av områdene ble brukt minst en gang i
halvåret og 8% av områdene ble brukt årlig (figur 4).

Figur 4 Gjennomsnittlig bruksfrekvens for de 25 grøntområdene.
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bruksområder/aktiviteter for grøntområdene. Dette stilte vi som et åpent spørsmål, og etter å
ha sett over svarene lagde vi 10 kategorier som vi delte dem inn i. Figur 5 viser prosentvis
bruk/aktiviteter for alle grøntområdene. De bruksområdene/aktivitetene som fikk flest svar
var “Naturfag og forståelse for natur og miljø”, “Fysisk aktivitet og aktivitetsdager” og
“Leking, aking og lage snømenn”. Men det var tydelig at de la stor vekt på å lære om natur,
miljø og å bruke naturen som et verktøy i læreplanen.

Figur 5 Prosentvis bruk/aktiviteter i grøntområdene.
Da vi ba barnehagene og skolene om å oppgi hvilke reisemåter de benyttet seg av for å
besøke grøntområdene var ikke spørsmålet knyttet til hvert grøntområde, men heller et
spørsmål der de kunne krysse av for flere alternativer. Alle skolene og barnehagene oppga at
de går til grøntområdene, 52% tar rutebuss for å komme til et av grøntområdene, 19% bruker
trikk og 5% bruker t-bane. Ingen oppga at de leide buss eller benyttet seg av andre
transportmidler (figur 6).

Figur 6 Hvilke reisemåter skolene og barnehagene benytter seg av for å besøke
grøntområdene.

3.2 Områdebeskrivelser
Videre følger en beskrivelse av de ulike grøntområdene, med et lite kartutsnitt som viser
områdenes beliggenhet. Vi nevner i tillegg hvilken status hvert område har i de gjeldende
planene i Oslo kommune der S står for stadfestet plan og KDP står for kommunedelplan. En
stadfestet plan vil si at de som har myndighet (f.eks. en nabokommune), kan fremme
innsigelse mot forslag til en reguleringsplan. Hvis det ikke blir enighet mellom partene, blir
reguleringsplanen sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Dersom planen blir
tatt til følge, kalles den en stadfestet plan (Plan- og bygningsloven 2008; Wikipedia 2007). En
kommunedelplan

er

en

plan

utarbeidet

for

bestemte

områder,

temaer

eller

virksomhetsområder etter § 11-1 i Plan- og bygningsloven (2008).

3.2.1 Ljanselva miljøpark ved Ljan
1 Områdebeskrivelse
Ljanselva miljøpark omfatter områdene langs Ljanselva som kommer fra Lutvannet i
Østmarka og renner ut i Fiskevollbukta. Deler av parken ligger i sydvestlige del av
Nordstrand, ved Ljan boligstrøk. Dette grøntområdet strekker seg fra Leikvoll i øst til
Hallagerbanen i vest (figur 7).
Turveien langs elva er godt tilrettelagt og er ca. 1,5 km lang. Vegetasjonen i området er rik og
variert. Det finnes både en blandingsskog av løv- og bartrær, hovedsakelig bjørk (Betula),
hegg (Prunus padus), lønn (Acer), hassel (Corylus avellana) og gran (Picea), og en
edelløvskog, med forekomst av blant annet alm (Ulmus glabra), ask (Fraxinus excelsior) og
svartor (Alnus glutinosa) (figur 8).

Figur 7 Kart over grøntområdet Ljanselva miljøpark (Kartverket u.å.).

Figur 8 Turveien langs Ljanselva.
Flere fugle- og dyrearter, som f.esk. vintererle (Motacilla cinerea), fossekall (Cinclus
cinclus) og rådyr (Capreolus capreolus), holder til langs elva. Det finnes flere skilt i
turområdet med informasjon om karakteristiske vegetasjonstyper, dyrelivet samt om viktige
kulturlandskapselementer (f.eks. om Liadalens krudtværk) og miljøtiltak (f.eks. om en
fisketrapp).
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-3986 er ulike deler av området regulert i ulike kategorier. Deler er regulert som
“Naturvernområde”, deler som “Turvei-skiløype”, en liten del som “Friområde-park”, deler
som “Spesialområde bevaring annet” og en liten del som “Anlegg for lek og opphold”.

Gjennom KDP-17 er størstedelen av området regulert som “Annen overordnet møteplass eksisterende” og deler som “Overordnet forbindelse - eksisterende” (Oslo kommune u.å.-d).

3.3.2 Furumoen ved Ljan kirke
1 Områdebeskrivelse
Området som ligger i tilknytning Ljan kirke i sørvestlige del av Nordstrand (figur 9), er en
liten furumo med et innslag av enkelte løvtrær, for det meste bjørk, rogn (Sorbus aucuparia)
og alm. Det er en del stein, og området virker ganske lyst og åpent (figur 10). Den vestre
delen er en blåbærskog som er mindre belyst.

Figur 9 Grøntområdet ved Ljan kirke (Kartverket u.å.).

Figur 10 Furumoen ved Ljan kirke med furutrær og en del løvtrær.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-2864 er området regulert med formål “bolig med tilhørende anlegg” (Oslo
kommune u.å.-d).

3.2.3 Skredderjordet/Skogen bak Skredderstua kulturbarnehage
1 Områdebeskrivelse
Skogen bak Skredderstua kulturbarnehage ligger i søndre del av Nordstrand (figur 11). Det er
en liten furuskog. Terrenget er ganske kupert (figur 12). Vegetasjonen består ellers av et lite
innslag av løvtrær som bjørk, rogn og hassel, tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), moser
(Bryophyta) og bregner (Polypodiopsida). Det er flere stier i skogen og en lavvo som brukes
av barnehagen.

Figur 11 Skogen bak Skredderstua kulturbarnehage (Kartverket u.å.).

Figur 12 Kupert terreng og furutrær i skogen bak Skredderstua kulturbarnehage.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-3225 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom KDP-17 som
“Annen overordnet møteplass - eksisterende, reguleringsplan opprettholdes” (Oslo kommune
u.å.-d).

3.2.4 Skogen ved Munkerudsletta barnehage
1 Områdebeskrivelse
Skogen ligger delvis i sørøstlige del av Nordstrand og delvis i nordvestlig del Mortensrud i
bydel Søndre Nordstrand (figur 13). Det er primært en barskog med få løvtrær som bjørk,
lønn, hassel og rogn. Terrenget er kupert (figur 14).

Figur 13 Skogen ved Munkerudsletta barnehage (Kartverket u.å.).

Figur 14 Barskogen ved Munkerudsletta barnehage.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-3986 er området regulert som “Naturvernområde” og deler av området som
“Turvei-skiløype”, en liten del som “Felles lekeareal” og en del som “Anlegg for lek og
opphold”. Gjennom S-4735 er en del av området regulert som “Trasé for jernbane” og
gjennom KDP-17 er området regulert som “Annen overordnet møteplass - eksisterende”
(Oslo kommune u.å.-d).

3.2.5 Andersendammen
1 Områdebeskrivelse
Andersendammen og tilhørende grøntområde ligger like sør for Nordstrand videregående
skole mellom en del bebyggelse (figur 15). Selve grøntområdet er ikke stort. Vegetasjonen
rundt dammen domineres av dunkjevle (Typha), furu, gran, vier (Salix), og bjørk (figur 16).
Det er også tilrettelagt med noen få benker.

Figur 15 Området rundt Andersendammen (Kartverket u.å.).

Figur 16 Vegetasjonen rundt Andersendammen.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-4054 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom KDP-17 som
“Annen overordnet møteplass” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.6 Området ved Munkelia barnehage
1 Områdebeskrivelse
Området ligger rett nord for Munkelia barnehage (figur 17). Vegetasjonen består for det
meste av løvtrær som bjørk, lønn, rogn, hegg og hassel, samt bregner, tyttebær og noen få
gran- og furutrær (figur 18). Terrenget består av en ganske bratt bakke med en del store stein.
Området har noen enkle lekekonstruksjoner, blant annet er det knyttet noe tau mellom flere
av trærne som er fine å klatre i for barn.

Figur 17 Et lite grøntområde ved Munkelia barnehage (Kartverket u.å.).

Figur 18 Skogsområde ovenfor Munkelia barnehage.
2 Status i kommuneplanen (Oslo kommune u.å.-d).
Gjennom S-1066 er området regulert som “Bolig med tilhørende anlegg” og dels som
“offentlig gang-/sykkelvei” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.7 Skogen ved Kastellterrassen
1 Områdebeskrivelse
Dette er et veldig lite område like sør for Kastellterrassen Kanvas barnehage, med mye
bebyggelse rundt. En liten dam hører til området, men den er inngjerdet (figur 19). Dammen
regnes som en svært viktig naturtype grunnet levested for fire amfibiearter (Miljødirektoratet
2016c). Løvtrær som bjørk, lønn, hegg, osp (Populus tremula) og or (Alnus), er den
dominerende vegetasjonen i grøntområdet (figur 20). Det finnes fuglekasser på trærne samt et
insekthotell som er plassert innenfor det inngjerdede området.

Figur

19

Grøntområdet

ved

Kastellterrassen

og

Lindbäckdammen

(Kartverket u.å.).

Figur 20 Grøntområdet ved Lindbäckdammen.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-1056 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom som “Lokale torg og
møteplasser” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.8 Nordseterskogen og tilhørende grøntområde
1 Områdebeskrivelse
Nordseterskogen ligger midt i Nordstrand, med nesten lik avstand til E18 og E6 (figur 21).
Dette er en liten blandingsskog, som domineres av gran, hassel, bjørk, lønn og vier (figur 22).
Det finnes også et lite mer åpent område med berg kalt Soltoppen, som hører til

Nordseterskogen. En lysløype går gjennom skogen. Området som ligger like sør for skogen,
fremstår som begrodd. Det har mye brennesle (Urtica) samt tornete busker i roseslekta (Rosa)
og graminider. Ved Åssida barnehage er det et lite område med berg som er dekket av moser,
bregner og busker i berberis- (Berberis) og roseslekta. Der er det også en liten påbegynt
hytte.

Figur 21 Nordseterskogen med tilhørende grøntområde (Kartverket u.å.).

Figur 22 Nordseterskogen i Nordstrand.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-2498 er området regulert som “Friområde-park” og deler av området regulert som
“Offentlig gang-/sykkelvei”. Gjennom S-2624 er området regulert som “Felles lekeareal”. S2161 regulerer også området som Friområde-park” og S-4034 regulerer deler av området som
“turvei-skiløype”. I tillegg blir deler av området gjennom S-2327 regulert som “offentlig
kjørebane/veigrunn” og “fortau”, da det går en vei gjennom området (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.9 Skogen ved lysløypa i sørøstlige del av Lambertseter
1 Områdebeskrivelse
Skogen ligger i sørøstlige del av Lambertseter, avgrenset av E6 i øst (figur 23). Nærheten til
europaveien medfører mye støy, men området er likevel tilrettelagt for turgåing med en bred
turvei og flere små stier og en lysløype (figur 24). Skogen er en blandingsskog og de
dominerende treslagene er gran, osp, hassel, bjørk og lønn. Det er fire naturtyper i skogen,
gammel barskog, rik- sump og kildeskog, skrotemark, og andre viktige forekomster. Alle
naturtypene regnes som lokalt viktige (Miljødirektoratet u.å.). Terrenget er til tider kupert,
med flere bakker på selve turveien.

Figur 23 Skogen i sydøstre del av Lambertseter (Kartverket u.å.).

Figur 24 Lysløypa i skogen.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-438 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom KDP-7 ed formål
“Friområde, turveidrag primært formål” og “Friområde, landskapshensyn viktigst” (Oslo
kommune u.å.-d).

3.2.10 Grøntområdet ved Lambertseter barneskole
1 Områdebeskrivelse
Dette er et lite grøntområde som ligger like ved på østsiden av Lambertseter barneskole (figur
25) og kan beskrives som en liten forhøyning i terrenget. Vegetasjonsdekket er sparsomt og
representert av noen få furutrær dersom det for det meste er berg (figur 26).

Figur 25 Grøntområdet ved Lambertseter skole (Kartverket u.å.).

Figur 26 Berg og furutrær ved Lambertseter skole.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-438 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom KDP-17 som “Annen
overordnet møteplass - eksisterende” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.11 Solkollen ved Lambertseter senter
1 Områdebeskrivelse
Solkollen ligger øst for Lambertseter senter (figur 27). Dette er en liten blandingsskog. Den
fremstår som lite tett, og består hovedsakelig av bjørk, lønn, hegg, hassel, vier og gran. En
bred sti går gjennom skogen (figur 28). Veien til kjøpesenteret er trafikkert, og det er dermed
mye støy i området.

Figur 27 Solkollen ved Lambertseter senter (Kartverket u.å.).

Figur 28 Grøntområdet Solkollen.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-3304 og endring V0800793 av denne er området regulert som “friområde-park”
og en del som “Turvei-skiløype”. Gjennom KDP-17 er området regulert som “Lokale torg og
møteplasser” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.12 Skogen mellom Karlsrud og E6
1 Områdebeskrivelse
Skogen som ligger mellom Karlsrud og E6 (figur 29), omfatter et ganske stort areal. En stor
del av arealet består av naturtypen gammel barskog med viktig verdi (Miljødirektoratet
2016d). Dominerende treslag er for det meste gran med et lite innslag av løvtrær som bjørk,
hassel og lønn (figur 30). Det går en turvei igjennom skogen. Skogen virker ganske mørk i
tillegg til støyen som kommer fra europaveien øst for skogen.

Figur 29 Skogen mellom Karlsrud og E6 (Kartverket u.å.).

Figur 30 Turveien i skogen mellom Karlsrud og E6.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-1071 og S-457 er området regulert som “Friområde-park”, gjennom KDP-7 som
“Friområde, landskapshensyn viktigst” og gjennom KDP-17 som “Lokale torg og
møteplasser (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.13 Ekebergskråningen
1 Områdebeskrivelse
Området strekker seg ca. 1,4 km på nedsiden av Kongsveien. Arealet har en helning ned mot
E18, Mosseveien (figur 31). Det går en tursti på langs gjennom hele området (figur 32).
Vegetasjonen består av edelløvskog, røsslyngfuruskog, grasdominert lavurtfuruskog og
kalkfuruskog. Løvtrær dominerer med en del innslag av furu iblant. Innimellom er det større
partier med furuskog. Løvtreslagene består hovedsakelig av lønn, rogn og or. Det er også
varierende utforminger av kant- og krattvegetasjon, og kalktørreng. Det er en del støy både
fra Kongeveien og E18. Ekebergskråningen er et naturreservat. Naturtypen kalkskog inngår i
området (Miljødirektoratet 2016a).

Figur 31 Ekebergskråningen (Kartverket u.å.).

Figur 32 Sti i Ekebergskråningen.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-1613 er området regulert som Friområde-park. Gjennom oppfølgingsplan
V070977N2 i forbindelse med spesialområde for oljelager innsprengt i fjell er et parti i
midtre del av området regulert som “Underjordisk anlegg”. I tillegg er deler av området
gjennom S-4735 regulert som “Andre sikringssoner” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.14 Ekebergskogen
1 Områdebeskrivelse
Området ligger i ekebergåsens vest og nordhellinger og strekker seg delvis utover
ekebergplatået (figur 33). Området er skogkledd og består for det meste av eldre furuskog
med noe innblanding av løvtrær og gran (figur 34). Løvinnslaget består for det meste av
bjørk, lønn, rogn, selje og ask. Det går flere stier i gjennom området. Naturtyper i området er
rik edelløvskog, gammel barskog, kantkratt, rik sump - og kildeskog og noen dammer
(Miljødirektoratet u.å.).

Figur 33 Ekebergskogen (Kartverket u.å.).

Figur 34 Ekebergskogen.
2 Status i kommuneplanen
Området er regulert som grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. Noen små deler av
området er regulert som andre sikringssoner (restriksjoner for anlegg i grunn) gjennom
hensynssoner. Reguleringsplaner som park- og friområdet går igjennom området (Oslo
kommune u.å.-d).

3.2.15 Ballsletta
1 Områdebeskrivelse
Park med en liten lekeplass og blandingsskog på vestsiden av EKT rideskole og besøksgård
(figur 35). Vegetasjonen er hovedsakelig gran og bjørketrær (figur 36). Det er mange store
gamle trær i området. Møtte på 2 barnehager i parken (Vårveien barnehage og
Idrettsbarnehagen) når vi var ute i felt.

Figur 35 Ballsletta (Kartverket u.å.).

Figur 36 Ballsletta.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-1248 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom KDP-17 som
“Annen overordnet møteplass - eksisterende”. I tillegg er en trassé gjennom området gjennom
S-4496 regulert som “Veigrunn i tunnel” og “Vann- og avløpsanlegg” (Oslo kommune u.å.d).

3.2.16 Sletta
1 Områdebeskrivelse
Sletta er en del av Ekebergsletta som ligger på Ekebergplatået (figur 37). Det omfatter blant
annet et treningsfelt, en idrettsspark og en campingplass. Det er en stor gresslette som brukes
mye til ballspill, ringleker og lignende. Området er nesten helt flatt (figur 38).

Figur 37 Sletta (Kartverket u.å.).

Figur 38 Ekeberg treningsfelt som er en del av sletta.
2 Status i kommuneplanen
Størstedelen av området blir gjennom S-1248, S-1613, S-4096 og S-1355 regulert som
“Friområde-park” og gjennom KDP-17 som “Annen overordnet møteplass - eksisterende. En
stor del av området blir også regulert gjennom S-4735 som “Andre sikringssoner” og “Trasé
for jernbane” i forbindelse med detaljregulering med reguleringsbestemmelser for nytt
dobbeltspor Oslo - Ski (Follobanen). I tillegg blir flere små områder gjennom S-4601 regulert

som “Bevaring kulturmiljø”, “Naturområde”, “Turveg”, “turdrag, “park” og “Båndlegging
etter lov om kulturminner” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.17 Brannfjellskogen
1 Områdebeskrivelse
Brannfjellskogen ligger på sørøstsiden av Ekebergsletta (figur 39). Skogen er en
blandingsskog med mye gran og bjørk. Det er tre forskjellige naturtyper i deler av skogen.
Det er gammel boreal løvskog, rik edelløvskog, rik sump- og kildeskog og en dam
(Svarttjern) (Miljødirektoratet u.å.). Terrenget er veldig kupert (figur 40). Den nordlige delen
av skogen brukes av Ekeberg skole i friminuttene. Det går noe stier opp mot Svarttjern.

Figur 39 Brannfjellskogen (Kartverket u.å.).

Figur 40 Brannfjellskogen.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-1248 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom KDP-17 som
“Annen overordnet møteplass - eksisterende” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.18 Svarttjern
1 Områdebeskrivelse
Svarttjern er et lite tjern på den sørlige toppen av Brannfjellskogen (figur 41). Det er en
naturtype som har verdi som svært viktig (Miljødirektoratet 2016e). Området rundt består av
blandingsskog med mye gran og bjørk (figur 42). Tilrettelagt med enkelte benker. Det går
flere stier gjennom skogen opp Svarttjern. Det er et lite stykke å gå.

Figur 41 Svartjern (Kartverket u.å.).

Figur 42 Svarttjern og omkringliggende grøntområde.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-1248 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom KDP-17 som
“Annen overordnet møteplass - eksisterende” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.19 Svartdalsparken - bak Svartdalsparken Kanvas-Barnehage
1 Områdebeskrivelse
Et middels stort grøntområde bak Svartdalsparken Kanvas- barnehage (figur 43). Store deler
av området dekkes av naturtypen rik edelløvskog (Miljødirektoratet u.å.). Skogen består av
mye furu og løvtrær (figur 44). I skogen er det en trehytte og noen slitne liner mellom trærne
til å balansere på. Ganske stille til tross for nærhet til bebyggelse på alle kanter. I den sørlige
delen av området er det også et statlig sikret friluftsområde.

Figur 43 Svartdalsparken (Kartverket u.å.).

Figur 44 Skogområde i Svartdalsparken.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-444, S-1833 og oppfølgingsplan 75564 er området regulert som Friområde-park.
Gjennom KDP 17 er det regulert som “Annen overordnet møteplass - eksisterende” og
Gjennom KDP-18 er deler av området regulert som “Naturområder”, deler som Elv/bekk” og
deler som “Hovedturvei” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.20 Skogen bak Lille Ekeberg Barnehage
1 Områdebeskrivelse
Grøntområdet består av et lite område mellom Lille Ekeberg Kanvas-barnehage og
Kvenberget skole, og et større grøntområde nedenfor Kvenberget skole som henger sammen
med en smal passasje ved siden av skolen (figur 45). Det minste grøntområdet mellom skolen
og barnehagen er omtrent 30*40 meter og ligger på en kolle med en del berg i tillegg til eng
(figur 46). Det er blandingsskog med noen få trær i større deler av området (figur 47). På
nedsiden av skolen er det et betydelig større grøntområde med hovedsakelig furu og
spisslønn. Det er et lite område med naturtypen rik edelløvskog i den nordlige delen av
området.

Figur 45 Skogområde bak Lille Ekeberg barnehage (Kartverket u.å.).

Figur 46 Kolle med berg i dagen og eng.

Figur 47 Skogområde bak barnehagen.

2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-3382 og foreløpig plan 8652 er området regulert som “Anlegg for lek og
opphold” og gjennom KDP-17 som “Lokale torg og møteplasser” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.21 Nordseter Barnehage
1 Områdebeskrivelse
Et lite grøntområde mellom rekkehus og lavblokker rett bak Nordseter barnehage (figur 48).
Området er på omtrent 30x60m. Grøntområdet består delvis av plen/park, ung løvskog og eng
(figur 49). Det er mye osp og spisslønn.

Figur 48 Grøntområde litt sør for Nordseter Barnehage (Kartverket u.å.).

Figur 49 Åpent grøntområde sør for Nordseter barnehage.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-2624 er området regulert som “Felles lekeareal” og gjennom S-4735 er store
deler av området regulert som “Trasé for jernbane” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.22 Nærmiljøet rundt Nedre Bekkelaget aktivitetsskole
1 Områdebeskrivelse
Det er et lite grøntområde litt nedenfor Nedre Bekkelaget aktivitetsskole (figur 50). Dette
området består av naturtypene kalkskog og parklandskap. Kalkskogen regnes som en viktig
naturtype (Miljødirektoratet u.å.). Det går en liten tursti gjennom dette området (figur 51). De
dominerende treslagene i kalkskogen er gran, furu, hassel, osp, alm og lønn. Området er det

eneste ved Ormøya med rester av eldre kalkfuruskog og yngre rik edelløvskog.
Parklandskapet regnes som lokalt viktig. Den består av en gammel allé, med treslag som
grove hestekastanjer, alm, lind og lønn.

Figur 50 Grøntområde nedenfor Nedre Bekkelaget aktivitetsskole (Kartverket u.å.).

Figur 51 Sti igjennom kalkskogen.
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-2639 og S-2635 er området regulert som “Bolig med tilhørende anlegg” (Oslo
kommune u.å.-d).

3.2.23 Sydstranda på Ulvøya
1 Områdebeskrivelse
Sydstranda er en badeplass som ligger helt sør på Ulvøya (figur 52). Det er en del bebyggelse
rundt stranden. Det er en fin strand med stein, knauser, svaberg og gress. En del mindre
oppsmuldrende steiner fra bergknauser i vannkanten. På vestsiden av stranden er det et lite

område med naturtypen åpen grunnlendt kalkmark. Den er gitt en viktig verdi. Det er også
noen arter som er av nasjonal forvaltningsinteresse på stranden (Miljødirektoratet u.å.).

Figur 52 Sydstranda på ulvøya (Kartverket u.å.).

Figur 53 Sydstranda på Ulvøya (Ulvøy Vel u.å.).
2 Status i kommuneplanen
Området er gjennom S-3285 regulert som “Privat institusjon” og gjennom KDP-17 regulert
som “Annen overordnet møteplass - eksisterende” (Oslo kommune u.å.-d).

3.2.24 Ormøya
1 Områdebeskrivelse
Ormøya er en øy rett utenfor Nedre Bekkelaget. Det er et større grøntområdet på nordsiden av
øya som strekker seg langs kysten (figur 54). Naturtypen kalkskog dekker store deler av dette
grøntområdet, med en viktig verdi (Miljødirektoratet 2016b). Vegetasjonen består av
hovedsakelig kalkfuruskog. Forskjellige innslag av treslag er lind, lønn, hassel, alm, eik og
kastanjetre (figur 55).

Figur 54 Grøntområde på Ormøya (Kartverket u.å.).

Figur 55 Nordlige delen av Ormøya..
2 Status i kommuneplanen
Gjennom S-2944 er området regulert som “Friområde-park” og gjennom endring V251011 av
S-4496 regulert som “Andre sikringssoner” og “Vann- og avløpsnett” (Oslo kommune u.å.d).

3.2.25 Malmøya
1 Områdebeskrivelse
På Malmøya er det to naturreservat (figur 56). Det ene naturvernområdet er Malmøya og
Malmøykalven. Det dekker det meste av arealet på den vestlige delen av øya, og langs kysten
på sørsiden. Det andre naturreservatet er Nordre Malmøya som ligger nordøst på øya. Det er
flere naturtyper på øya som består av kalkskog.

Kalkfuruskog er den viktigste

vegetasjonstypen (Miljødirektoratet u.å.). De viktigste stedene for besøkende på øya er Solvik
badestrand og et lite friområde på den sørvestlige delen av øya (Malmøya Vel u.å.). Det går
stier gjennom store deler av øyen (figur 57).

Figur 56 Solvik badestrand til venstre og statlig sikret friområde til høyre (Kartverket u.å.).

Figur 57 Kyststi sør på Malmøya (Oslofjorden u.å.).
2 Status i kommuneplanen
Området på vestsiden av Malmøya - Malmøya og Malmøykalven - er regulert gjennom S3420 som “Spesialområde bevaring annet” og gjennom KDP-17 som “Overordnet forbindelse
- eksisterende”. Området på den nordøstlige delen av øya, i bukta ved Sundveien, er gjennom
S-3420 regulert som “Naturvernområde” og gjennom KDP-17 som “Overordnet forbindelse eksisterende” og “Områder med behov for torg/møteplasser” (Oslo kommune u.å.-d).

4 Diskusjon
4.1 Betydningen av grøntområder for skoler og barnehager
Det å ha geografisk nærhet til grøntområder er verdifullt for skoler og barnehager på mange
måter. Først og fremst er det nyttig for undervisning (Wolsink 2016) så vel som fysisk
aktivitet. Man kan studere prosesser og samspill ute i naturen og bruke sansene til å lære på
en helt annen måte enn det undervisning inne kan tilby. Økt konsentrasjon på grunn av frisk
luft bør heller ikke undervurderes. Videre vil det å flytte undervisningen ut gi muligheten til å
kunne knytte kunnskapene opp mot reelle problemstillinger i et fysisk og mangfoldig miljø,
noe som igjen vil skape undring og stimulere til både aktiv fantasi og fysisk aktivitet.
Nordström (2012) og Caloguiri (2016) viser at variert fysisk aktivitet ute i naturen også er
helt essensielt for barnas utvikling av motoriske ferdigheter, enten de går i barnehagen eller
på skolen. I tillegg bidrar opphold ute til forbedring av sosiale interaksjoner mellom både
barn og voksne ettersom det er stor forskjell på den kommunikasjonen og de aktivitetene som
foregår ute sammenlignet med det som skjer innendørs.
Ved å få mulighet til å bruke utearealer i hverdagen, lærer barn også å ta vare på omgivelsene
(Abrahamsen

&

Krønig

2000).

Dessuten

danner

bruk

av

grøntområder

i

undervisningssammenheng grunnlag for å utvikle barnas tilhørighet til nærmiljøet og
identifisere seg med det (Hugo 2000).
Det er med andre ord mange fordeler med grøntområder, og deres betydning for barn i alle
aldre er udiskutabel. Likevel finnes det også utfordringer knyttet til bruk av grøntområder i
undervisning. Den økte distansen til grøntområder er, som nevnt i innledningen, et problem,
men det er også problematisk at det er mangel på såkalt ekte natur og at veien ut ikke alltid er
like trygg for små barn. Ifølge Nordström (2012) er utformingen av naturen viktig, og med
dette mener hun at de ansatte i barnehagene og skolene i stor grad verdsetter at
grøntområdene ser så “ekte” ut som mulig med naturlige og varierte kvaliteter som for
eksempel steiner og vann, i tillegg til stor artsdiversitet slik at det er mye å oppdage. Videre
påstår Nordström (2012) at trafikken kan hindre eller redusere bruken av grøntområdene
ettersom det er utrygt for barna å krysse for mange tungt trafikkerte veier (uavhengig av
distanse).

4.2 Læreplanen og rammeplanen
Både skolenes læreplan i naturfag (NAT1-3) og barnehagenes rammeplan inneholder mange
punkter som legger stor vekt på nærhet til naturen, og som kun kan realiseres gjennom å
faktisk være ute og oppleve den (Utdanningsdirektoratet 2013). Under formål i skolenes
læreplan står det det blant annet:
“Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om
naturressursene, bevare biologisk mangfold

og

bidra

til

bærekraftig

utvikling”

(Utdanningsdirektoratet 2013).
Det står også at:
“Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og ute i naturen med ulike
problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om metoder og
tenkemåter i naturvitenskapen. Dette kan bidra til å utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet
og aktiv deltakelse…”(Utdanningsdirektoratet 2013).
Et av kompetansemålene for 2. årstrinn er blant annet å gjennomføre aktiviteter i nærområdet
for å lære om naturen, og det å bruke sansene til å utforske med, blir i stor grad vektlagt. Det
er også mange flere punkter som omhandler feltarbeid og egne observasjoner knyttet til
naturen.
I rammeplanen for barnehager står det at det er viktig å være ute i naturen for å fremme
barnas utvikling (Kunnskapsdepartemetet 2011). Under punkt 1.8 om fysiske miljøer som
fremmer barns utvikling står det blant annet at det er viktig med aktiviteter som bidrar til økt
bevegelseserfaring, sanseerfaring, bevegelsesglede og mestring. Videre står det at
utformingen av det fysiske miljøet ute er viktig i denne sammenhengen, og da blir det lagt
meget stor vekt på naturområder og verdien av disse.
Det at grøntområder stadig krymper samtidig som læreplanen og rammeplanen for barn og
unge krever uteaktivitet, er en utfordring, så derfor er det viktig å sikre at disse områdene blir
bevart mens man fremdeles har dem i nærmiljøet.

4.3 Bruken av grøntområder
Grøntområder brukes av mennesker i alle aldersgrupper, men er kanskje særlig viktig for barn
og unge. Det er trygge naturområder der barna kan bevege seg, leke og lære. Særlig i byer

blir nærliggende grøntområder viktigere og viktigere ettersom de fleste får et fjerne forhold
til natur og stadig flere grøntområder bygges ned. Oslo er en by i vekst, og dette gjelder også
bydel Nordstrand. Det som kanskje ser ut som ubrukte områder med skog og kratt fungerer
som grønne lunger og refugier i byen og kan ha mye å si for de som bor og lever i nærheten.
Det er derfor viktig å kartlegge grøntområdene, kvaliteten på grøntområdene og bruken av
dem for å kunne planlegge utbygginger og ikke bygge ut de viktigste og mest brukte
områdene.
I denne oppgaven har vi fått svar fra 26,4% av skolene og barnehagene i bydel Nordstrand.
Det er ikke nok til å kartlegge bruken av alle grøntområdene, men det kan gi et bilde på
hvordan situasjonen er og stimulere til videre kartlegging og forskning. Til tross for den
tilsynelatende lave svarprosenten viste de ansatte i barnehagene vi hadde kontakt med stor
interesse for kartleggingen, og ville gjerne bidra til å sikre grøntområdene. Hvis vi hadde hatt
tid og mulighet til å oppsøke alle skoler og barnehager, og ikke bare sendt mail og ringt tror
vi at vi ville fått en mye høyere svarprosent og et mer helhetlig bilde.
Resultatene fra undersøkelsen viser at nesten alle de vi snakket med hadde minst 3
grøntområder som de brukte. Av alle de 66 områdene som ble oppgitt ble 56% av dem brukt
ukentlig, og ofte hadde barnehagene noen få områder som de rullerte på fra uke til uke, f.eks.
Ballsletta, Ekebergskogen og Brannfjell. Det viser at disse områdene brukes ofte av mange
barnehager. Alle områdene ble gitt en kvalitet fra 1 til 5, der 5 var svært bra, og her var den
gjennomsnittlige verdien 4,6, noen som viser at dette er områder barnehagene og skolene
verdsetter høyt. Det er naturlig nok de områdene som har kortest avstand fra Barnehagene og
skolene som blir mest brukt, men det er ikke nødvendigvis de som blir har de høyeste
kvalitetene. Det vil derfor bli nødvendig med en avveiing om hva som veier tyngst; antall
brukere, hyppigheten av bruk eller kvaliteten på området. For å ta hensyn til dette mener vi at
man bør legge vekt på alle disse tre faktorene, og så sette dem sammen til en samlet verdi for
hvert område.
Det er ofte flere som har interesse for grøntområdene, enten de ønsker å beholde dem slik de
er eller bruke området til å bygge noe annet. Utbygging av grøntområdet er en stor risiko og
det vil være nødvendig å undersøke andre interesser for hvert område. Her kommer også
reguleringsplaner med i bildet. Utbygging tar tid, enten det er statlige eller private aktører
som ønsker å bruke et område. Lenge før en utbygging skjer vil det være høringssaker før
arealplaner endres og reguleringsplaner lages. Det er derfor viktig å følge med på de politiske

prosessene i bydelen for de som ønsker å ta vare på disse grøntområdene. Hvis man for
eksempel vil fremme en høringsuttalelse må dette skje innenfor en viss frist, og den på
fremmes på vegne av noen som har en rett til å fremme en høringsuttalelse. Dette vil for
eksempel en skole eller barnehage ha hvis et av deres grønne undervisningsområder
planlegges å utbygges.

5 Konklusjon
Grøntområder er både viktig i undervisningssammenheng og det å være i fysisk aktivitet.
Særlig viktig er det kanskje for barn og unge, fordi det er trygge områder der barna kan
bevege seg, leke og lære. Særlig i tettsteder blir grøntområdene viktigere og viktigere.
Utbygging av grøntområder er en stor risiko og det vil være nødvendig å undersøke andre
interesser for hvert område.
Videre mener vi at det bør gjøres en større kartlegging, der man fokuserer på å få svar fra alle
skolene og barnehagene i bydelen for å få kartlagt absolutt alle grøntområdene de bruker.
Dette er essensielt for at kommunen skal være klar over hvilke verdier de har å forholde seg
til når det skal tas stilling til kommuneplanens arealdel med tanke på nye tiltak eller vedtak.
Videre er det viktig å se både på kvalitetsbedømmelsene for områdene, antall brukere og hvor
ofte de brukes. Ved å legge sammen disse tre faktorene vil man kunne ta best mulig hensyn
til alle områdene.
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7 Vedlegg

Grønne undervisningsområder
i bydel Nordstrand
1. Navn på skole/barnehage:
2. Antall barn/elever i skolen/barnehagen:
3. Nevn hvilke grøntområder i bydel Nordstrand dere bruker i undervisning- og
skolesammenheng?
Hvilken kvalitet har grøntområdet for dere? (1=dårlig, 2=mindre bra, 3=ganske bra, 4=bra,
5=svært bra).
Hvor lang avstand har dere til området? (kort= gangavstand, kan brukes i en skoletime,
middels= kortere sykkelavstand, kan brukes i 2-3 skoletimer, lang = buss/t-bane/lang
sykkelavstand, kan brukes i løpet av en hel skoledag).
Hvor ofte bruker dere hvert enkelt område? 1= Ukentlig, 2= månedlig, 3= minst en gang i
halvåret, 4= årlig

Område 1:

Kvalitet:

Avstand:

Bruk:

Område 2:

Kvalitet:

Avstand:

Bruk:

Område 3:

Kvalitet:

Avstand:

Bruk:

Område 4:

Kvalitet:

Avstand:

Bruk:

Område 5:

Kvalitet:

Avstand:

Bruk:

Område 6:

Kvalitet:

Avstand:

Bruk:

4 Hva bruker dere disse områdene til (Hvilke fag og aktiviteter)?
.
.
.
.
.

5 Hvilke reisemåter bruker dere? (sett gjerne kryss ved fleire)
Går:
Rutebuss:
Trikk:
T-bane:
Leie-buss:
Andre transportmiddel:

6. Hvordan anser dere at kostnadene knyttet til transport og tidsforbruk er for å
komme seg ut?
Høy
Middels
Lav

7a. Hvor viktig er grøntområder for dere? (Ikke viktig, lite viktig, ganske viktig, viktig, svært
viktig)
.
7b. Hvorfor er grøntområder viktig for dere? (utdyp)

8. Har dere mistet noen grøntområder i løpet av de siste 5 årene, og i så fall hvor mange?
.

MANGE TAKK FOR HJELPEN!

