
Forslag: Kolstadgata gatetun og park

Blått: Utvidet uteområde Tøyen skole. Grønt: parkdrag/gatetun

Formål:

• Utvidelse av Tøyen skoles utearealer
• Skape sosialt møtested mellom ulike befolkningsgrupper
• Øke sikkerhet
• Gjøre Tøyen mer attraktivt for barnefamilier
• Lage en myk overgang mellom Tøyensenteret og nærområdet 
• Skape friareal rundt planlagt leilighetsbygg i Hagegata 25

Del I: Kolstadgata gatetun

Dagens situasjon:



• Kolstadgata går gjennom et svært tett befolket område, men har mer 
preg av ”bilgate” enn ”fotgjengergate”. Gaten har en lumsk sving i hver 
ende, og et langt strekk i midten, der mange bilister fristes til å sette 
farten svært høyt.

• En del av trafikken går til parkeringsplassen mellom Kiwi og Hagegata 
25, og de innenforliggende garasjeanleggene. På denne plassen er 
situasjonen ofte svært kaotisk, med en farlig blanding av fotgjengere 
(med stor andel av barn og handicappede), varelevering fra store 
lastebiler og personbiltrafikk.

• Buss rute 60 går gjennom gaten, med et stopp i sørøstre del.
• Gaten er smal, og har gateparkering langs nordvestre del. Her er 

det mye barn som går til og fra Tøyen skole. Det oppstår ofte farlige 
situasjoner idet lekende barn kommer ut mellom de parkerte bilene 
og ut i trafikken. Mange barn som kommer fra Tøyen skole har ikke 
den store respekten for trafikken, og bruker ofte gaten som lekeplass 
med ball etc. Svært farlige situasjoner oppstår når bussen eller biler 
kommer i høy hastighet.

• Gaten har mye fotgjengertrafikk til og fra Tøyensenteret og T-
banestasjonen. En «hovedfartsåre» går fra stasjonsmunningen, 
over Hagegata og inn i Kolstadgata på det svært samle fortauet 
langs Tøyen skole og inn i passasjen gjennom Sørligata mot Lyst. En 
annen «hovedfartsåre» går over setnteret, over parkeringsplassen 
foran Kiwi, over Kolstadgata (utenom fotgjengerfeltene) og videre inn 
i gatene lenger sør.

• Kolstadgata 1 er på vei til å bli et aktivitetshus. Det vil passe svært fint 
med et rolig område mellom skolen/aktivitetshuset/senteret og Sørli 
plass.

Tøyen er et sted hvor mange ulike befolkningsgrupper bor tett sammen, 
men hvor det likevel er liten kontakt på tvers av disse grupperingene. 
Ofte blir det sånn at enkelte gårder er forbeholdt unge mennesker med 
etninsk norsk bakgrunn, mens det i andre gårder kun bor mennesker 
med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker å skape mer kontakt mellom de 
ulike grupperingene. Vi opplever biltrafikken som en unødig fysisk 
barriere mellom befolkningsgruppene. Der man i dag lukker seg inne i 
sin egen bakgård, kunne vi sett for oss at gaten utenfor dannet et tryggere 
oppholdssted og bidro til å skape kontakt mellom barn og voksne i området.

Tøyen skole har en svært høy andel ressurssvake elever, og er blitt en 
skole mange mer ressurssterke unngår. Den har i dag en svært begrenset 
skolegård. En utvidelse av uteområdene ville ha bidratt til å gjøre skolen mer 
tiltrekkende – dette som et ledd i Munch-Tøyen-avtalens eksplisitte sastnings 
på denne skolen.



 
Vi som bor her har i flere år forsøkt å gjøre nærområdet vårt til et 
sosialt møtested. Vi har arrangert gatefester, ført opp veggmaleri, holdt 
bakgårdsmarkeder og snekret mobile blomsterkasser for å gjøre gaten mer 
menneskevennlig enn i dag. Nå ønsker vi at de regulerende myndigheter 
følger opp!

Vi ønsker:

• Gaten stenges i nordvestre del, fra Hagegata/Sørligata og ned til 
parkeringsplassen foran Kiwi. Varelevering til Coop muliggjøres.

• Tøyen skole får utvidet sine friarealer. En passasje for fotgjengere 
bevares.

• Gaten bygges ut med grøntarealer, beplantning, sittegrupper og 
lekeapparater.

• All gateparkering fjernes.
• Resten av gaten bygges ut med fysiske hindere for biltrafikk, og med 

beplantning, sittegrupper, lekeapparater.
• Innkjøring til garasjeanlegg og varelevering til senteret holdes åpent.
• Det sies nei til det planlagte leilighetsbygget i Hagegata 25. Og hvis 

dette likevel kommer: høyden begrenses og det tilrettelegges for 
småbutikker/annen publikumsrettet virksomhet på gateplan.

Del II: Kolstadgata park

Dagens situasjon:

• Verdifulle kvadratmeteret er i dag 
opptatt av en parkeringsplass 
driftet av Q-park (mellom Kiwi og 
Hagegata 25), dette samtidig som 
det finnes masse parkeringsplasser 
i garasjeanlegget innenfor. 
Parkeringsplassen er kaotisk og 
farlig for fotgjengere. 
Parkeringsplassen drives med 
svært høye parkeringspriser og 
målrettet satsning på bøtelegging. 
Det er en plass både de som bruker 
den og de som ikke bruker den 
misliker!



• Et gjerde danner i dag en avvisende 
barriere mellom Kolstadgata og 
grøntarealene mellom Kolstadgata 7 og Kolstadgata 15.

Vi som bor her ser ikke behovet for denne parkeringsplassen. Tøyensenteret 
ligger så nært T-banen som det er mulig å komme. Det er knapt noen 
biltrafikk til og fra Kiwi. Dette er områder man like gjerne kan gå i (hvis det 
tilrettelegges bedre for det).

Vi ønsker:

• Parkeringsplassen kjøpes av Kommunen og bygges om til grøntareal/
park.

• En smal passasje til parkeringsplass og varelevering bevares.
• Kolstadgata 7 er kommunalt eid (Boligbygg). Beboerne her forhøres 

om de ønsker å fjerne dagens gjerde mot gaten, mot at gaten stenges 
for biltrafikk og det etableres en sammenhengende park fra dagens 
parkeringsplass og inn i deres nårværende grøntarealer.

• I denne sammenhengende parken blir det sittegrupper, grillautomat, 
lekeapparater.


