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Arbeidet med Groruddalssatsingen har pågått i seks år, og 
Samarbeidsutvalget for Groruddalen legger med dette frem 
Årsmelding 2012 for Politisk møte, som er satsingens høyeste organ. 

Satsingen er et bredt samarbeid mellom staten og Oslo kommune og 
skal vare frem til 2016. Intensjonsavtalen, som blant annet bestemmer 
mål og organisering av samarbeidet, ble inngått 11. januar 2007. 

Groruddalssatsingen har stor faglig bredde og dekker et stort geografisk 
område med et folketall på størrelse med Stavanger. Satsingen har mål 
om bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet 
og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og 
inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag 
og næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens 
identitet og befolkning skal styrkes. Befolkningen er multietnisk og 
representerer et stort kulturmangfold. Satsingen betegnes i midtveis-
evalueringen som «en sentral, proaktiv og dermed innovativ policy-
aktør innenfor bærekraftig byutvikling i norsk sammenheng». Den reiser 
forventninger som det vil være en stor utfordring for partene å innfri.

Årsmeldingen beskriver mangfoldet av aktiviteter og tiltak i satsingens 
fire programområder i 2012. Dette er tiltak som primært er finansiert 
over regjeringens og kommunens ekstraordinære tiltakspakke, men 
også med ekstern finansiering.

Årsmeldingen redegjør også for satsingens tilgang på og forbruk av 
ressurser. Det er lagt vekt på å vise bredden i satsingen og hvordan 
samvirket mellom fysiske og sosiale tiltak og aktiviteter kan bidra til 
å bedre miljø og levekår i Groruddalen. Bydelene er bedt om å vise 
eksempler på møteplasser, som konkrete resultater i satsingen.  

For satsingens fire programområder er det utarbeidet årsrapporter 
for 2012 og handlingsprogrammer for 2013, som også legges frem for 
Politisk møte.

Oslo, mai 2013
Samarbeidsutvalget for Groruddalen 
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Ellingsrudåsen

Ammerud

Romsås

Haugenstua
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Kjelsrud

Linderud

Vollebekk
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1 Grorudparken
2 Bjerkedalen park
3 Verdensparken
4 Linjeparken (planlagt)
5 Årvoll gård 
6 Bånkall gård
7 Tveten gård
8 Nordre Lindeberg gård
9 Nedre Fossum gård
10 Liastua
11 Isdammen
12 Furuset kulturpark
13 Svartdalen
14 Alnaparken
15 Grorudveien 3 og 5
16 Veitvet senter
17 Sletteløkka
18 Lindeberglia
19 Haugenstua Scene
20  Gransdalen 29
 Turvei «Alnastien»
 Gang- sykkel og turveier
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Tiltak som nevnes  
i årsmeldingen

VEITVET

KILDE: 
Groruddalssatsingen



Groruddalssatsingen har i 2012 i 
stor grad handlet om ferdigstilling 
og videreføring av påbegynte tiltak. 
Det er i løpet av året startet opp 86 
tiltak. Noen tiltak vil bli avsluttet 
i 2013 og 2014, mens andre vil bli 
videreført til satsingens slutt i 2016. 

Som oppfølging av anbefalinger 
fra satsingens midtveisevaluering, 
startet i 2012 arbeidet med å  
revidere satsingens delmål og 
utrede erfaringer med overføring av 
arbeidsmetoder brukt i satsingen. 
Begge disse oppgavene skal  
sluttføres i 2013.

 
I Programområde 1 Miljøvennlig 
transport i Groruddalen, er det rustet 
opp bussholdeplasser, satt opp støy- 
skjermer, utbedret veikryss og bygd 
en parsell på en av hovedforbindel-
sene i gang- og sykkelveinettet.

I Programområde 2 Alna, grønn-
struktur, idrett og kulturmiljø, 
har det vært arbeidet videre med å 
bygge en bydelspark i hver bydel, 
utvikle sammenhengende grønne 
områder og turveier samt å ruste 
opp kulturmiljøet på Akergårdene 
for å skape nye møteplasser og 
fremme kulturaktiviteter.

I Programområde 3A Områdeløft 
og stedsutvikling, har bydelene 
arbeidet med fysiske og sosiale 
tiltak for å bedre bo- og oppvekst-
miljøer i utvalgte områder med 
levekårsutfordringer. 

 

I Programområde 3B Område-
planlegging og byutvikling, har 
planlegging av utbygging på 
Furuset, Breivoll og Vollebekk vært 
blant de prioriterte sakene. Videre 
ble Groruddalskonferansen 2012 
arrangert.  

I Programområde 4 Oppvekst, 
utdanning, levekår, kultur- 
aktiviteter og inkludering, er mange 
av tiltakene videreført fra tidligere. 
Blant disse er gratis kjernetid i 
barnehagen og satsinger på språk, 
helse og frivillighet. I 2012 ble det 
startet tiltak for å styrke skoler i 
utsatte områder.                                                                            

De årlige midlene fra stat og  
kommune samt annen finansiering  
til Groruddalssatsingen i 2012 
utgjorde 218 millioner kroner,  
som med overførte midler fra 2011 
ga et totalbudsjett for 2012 på  
347 millioner kroner. Dette er noe 
høyere enn totalbudsjettet for 2011. 

Det har vært arbeidet med 226 
tiltak i 2012 (223 tiltak i 2011). Av 
de 226 tiltakene er ni avviklet, fem 
ikke startet opp, det arbeides videre 
med 81 tiltak og 131 investerings- 
og driftstiltak er fullført eller satt i 
drift. Dette er en vesentlig økning 
av gjennomførte tiltak, som i 2011 
var 74. Det betyr en økning av 
ferdigstilte tiltak fra 34 % av den 
aktive tiltaksporteføljen i 2011 til 
60 % i 2012. 71 % av totalbudsjettet 
er regnskapsført i 2012, og 101 
millioner kroner overføres til 2013. 
Dette er en reduksjon av overførte 
midler på 22 %.

Antall tiltak

226

Ikke startet opp 

Avviklet 

Under arbeid

Fullført/satt i drift

StAtuS PÅ tiLtAK i 2012

Det betyr  
en økning av 

ferdigstilte tiltak 
fra 34 % av den 

aktive tiltaks-
porteføljen i 2011 

til 60 % i 2012.

resultater og ressurser 

Kapittel 1
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Foto: tore Fjeld.



Programområdene

Kapittel 2
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Alnastien gjennom Svartdalen. Foto Marianne Gjørv.



Miljøvennlig transport i Groruddalen 
Programområde 1

Prioriterte områder
I 2012 ble det prioritert tiltak som 
bedrer miljøet langs veinettet og 
som styrker kollektivtilbudet.  
I tillegg ble arbeidet for å nå målet 
om sammenhengende gang- og 
sykkelveinett videreført.  

Resultater og fremdrift
•	 Fem bussholdeplasser har 

fått høyere standard, med 
lehus og universell utforming

•	 Tre støyskjermer er bygd i 
Refstadveien

•	 Utforming av veikryssene 
mellom Professor Birkelands- 
vei og Grorudveien, samt 
mellom Nordtvetveien og 
Kalbakkveien er utbedret 

•	 Gang- og sykkelvei langs 
deler av Fossumveien er 
ferdigstilt

Følgende tiltak ble i hovedsak  
gjennomført i 2012, men det gjenstår 
noe etterarbeid, og de ferdigstilles, 
etter planen, våren 2013: 
•	 Støyskjerm i Nedre Kalbakkvei 
•	 Gang- og sykkelvei i Fossumveien 

Nord (Tokeruddalen – Rv4)

•	 Bedre skolevei i Linjebakken
•	 Lettere adkomst til Høybråten  

stasjon
Halvparten av tiltakene i programmet 
har det enten ikke vært kapasitet 
til å arbeide med, eller det er kun 
utført begrensede deloppgaver. To 
tiltak er knyttet til Tungtransport-
planen for Groruddalen, som ved 
utgangen av 2012 fortsatt ikke var 
vedtatt. 

De prioriterte prosjektene har 
hatt tilfredsstillende fremdrift. Det 
er imidlertid bekymringsfullt at 
halvparten av tiltakene i handlings-
programmet ikke har hatt noe eller 
svært begrenset aktivitet.

Utfordringer
Programområde 1, Miljøvennlig 
transport, har i 2012 hatt et budsjett 
på 25,097 millioner kroner og 
det er brukt 14 millioner kroner. 
Programområdet har hatt det  
minste budsjettet av alle program-
områdene i satsingen og har kun 
hatt kommunal finansiering. Fra 
2007 til 2011 er det disponert ca. 
60 millioner kroner, som utgjør  
7,6 % av programområdenes  
samlede ressurser (797,85 mill. kr) i 

Bedre bussholdeplasser, mindre trafikkstøy og 
flere gang- og sykkelveier

Høyere standard på bussholdeplasser gjør det lettere å 
velge kollektivtransport. Støyskjermer gir bedre miljø 
langs deler av veinettet. Bygging av gang- og sykkel-
veier gjør det hyggeligere, tryggere og sunnere å  
ferdes som fotgjenger og syklist. 

perioden. Små årlige budsjetter, 
fordeling av ressursene på fire 
bydeler og en strategi hvor det har 
vært satset mye på planavklaringer 
har ført til få synlige resultater. 
En omfattende omorganisering 
av ansvarlig gjennomførende etat 
(Bymiljøetaten), har heller ikke 
styrket gjennomføringskraften.

For å bøte på denne situasjonen 
bestemte programgruppen seg i 
løpet av 2012 for å endre strategi og 
avslutte det pågående langsiktige 
handlingsprogrammet som skulle 
løpe ut 2013. 

For å se ressurstilgangen for 
den gjenværende perioden av 
Groruddalssatsingen under ett blir 
det utviklet en langsiktig strategi 
for perioden 2013–2016, i tillegg 
til et handlingsprogram for 2013. 
Strategien vil gi mulighet til både 
å avslutte prosjekter som er under 
gjennomføring, og samtidig vur-
dere muligheten for å gjennomføre 
ett eller to større prosjekter i siste 
fase av satsingen. I tillegg til å  

prioritere tiltak som bedrer miljøet 
langs veiene, er det ønskelig med 
tiltak som har synergieffekter med 
andre programområder, blant annet 
arbeidet med bydelsparkene i 
Programområde 2 og områdeløft og 
stedsutvikling i Programområde 3.   
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universelt utformete bussholdeplasser og 
støyskjermer i Nedre Kalbakkvei.  

Begge foto: Marianne Gjørv.

Bilde øverst: Gang- og sykkelvei langs Fossumveien i Bydel Stovner. 
Bilde nederst: Støyskjermer i Refstadveien i Bydel Bjerke. Begge foto: Marianne Gjørv.



En annen hovedstrategi er å 
utvikle sammenhengende grønne 
områder og turveier på langs og tvers 
av dalen. Flere turveistrekninger og 
rekreasjonsområder er bygd i 2012.  

En tredje hovedstrategi har vært 
å prioritere prosjekter som bidrar 
til å nå målet om å videreutvikle 
Akergårdene og andre kulturminner 
som møtesteder med ulike tjenester 
og kulturaktiviteter. Hver bydel har 

etablert aktiviteter i nyrestaurerte 
kulturminner og gårder. Disse 
tiltakene spiller sammen med 
målet i Programområde 4 om å 
styrke kultur- og foreningslivet i 
Groruddalen.

I 2012 har det vært jobbet med 
å videreføre tiltak som gir synergi-
effekt mellom de fire program- 
områdene. Kriterier for prioriteringen 
har vært å se tiltakene i sammen-
heng i geografiske områder.  

Grorudparken  
– en oase på Grorud
Grorudparken er en oase i Bydel 
Grorud. Den kan måle seg med 
Frognerparken i omfang. Gjennom 
parken renner Alnaelva, Oslos  
lengste elv. Langs elva kan du følge 
en opplyst turvei som på flere steder 
er kantsatt med grorudgranitt. Vil 
du lære mer om grorudgranittens 
historie, kan du besøke et stein-
hoggermuseum. Det ligger i en av 
de to nyrestaurerte arbeiderboligene 
i Grorudveien, ved inngangen til 
parken.  

I 2012 har det vært arbeidet med 
å sette i stand Groruddammen, der 
Alnaelva renner under Trondheims-
veien. Dammen er renset for  
forurensede masser. I oppryddingen 
brukes det planter som suger opp 
forurensningen. Plantene skal 
etter hvert fjernes og behandles 
som spesialavfall. Dette er første 
gang slik rensing gjennomføres 
i Norge.  Arbeidet i området ved 
Groruddammen er siste etappe av 
Grorudparken, som skal stå helt 
ferdig i 2013. 

Fra Groruddammen går turveien 
videre til den nyrestaurerte Preste-
gårdshagen. Hagen tilhørte Nedre 
Grorud gård, som opprinnelig er fra 
1600-tallet. I 1924 ble gården kjøpt 

Prioriterte områder  
Bydelsparkene blir møteplasser i 
det grønne for både organiserte 
og uorganiserte aktiviteter. Tre av 
parkene har vært i gjennomførings-
fasen i 2012. Bjerkedalen park og 

Grorudparken blir ferdige i 2013.  
Arbeidet med å etablere en 

bydelspark i hver bydel er en av tre 
hovedstrategier innen Program-
område 2, som handler om Alna, 
grønnstruktur, idrett og kulturmiljø.  

Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 
Programområde 2

Natur og kultur i Groruddalen

En spasertur gjennom Grorudparken er en reise i tid. 
Lær om grorudgranitt i steinhoggermuseet. Vandre 
langs Alnaelva forbi Prestegårdshagen med orientalske 
blomsterbed. Opplev en av landets eldste og best bevarte 
steinhvelvsbruer. Hør bruset fra Leirfossen som ga 
energi til tidligere industri. Slapp av på en benk ved 
et idyllisk vann ved Hølaløkka. Se elva forsvinne i et 
kunstferdig sluk i enden av Grorudparken, som er en 
av fire bydelsparker i Groruddalssatsingen.  

i 2012 har det vært jobbet med 42 tiltak, 
hvorav 15 er ferdigstilt. Av større  
prosjekter som ble ferdigstilt i løpet  
av 2012, kan følgende nevnes: 

•	 Restaurering av arbeiderbolig i 
Grorudveien 5, den siste av to 
boliger som er restaurert og tatt 
i bruk til kulturaktiviteter og 
frivillighet (se også side 36)

•	 Første etappe av Verdensparken  
på Furuset, med parkouranlegg, 
bekkeåpning, beplantning og 
møteplasser

•	 Første etappe av Grorudparken, 
med blant annet restaurering av 
Prestegårdshagen 

•	 turveistrekning Vesletjern/Kristian 

Bogeruds vei (D8) 
•	 Haugerud idrettsanlegg med tennis- 

bane, streetbasketbane, tribune og 
ballbaner

•	 teisenparken
•	 Digitalt kulturminneatlas  
•	 Restaurering av bygninger ved Øvre 

isdam på Årvoll (se også side 34)
 

i tillegg er det utført planarbeid og 
prosjektering på syv tiltak. Bygging av 
en turveistrekning er avviklet grunnet 
uavklarte forhold med grunneier. 
Midlene er overført til fullfinansiering 
av andre tiltak. 

De resterende tiltakene er i rute i 
forhold til oppjusterte fremdrifts- 
planer. Det forventes ferdigstilling av 
flere store tiltak i 2013.

Resultater og fremdrift
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Norges første parkouranlegg åpner i mai 
2013 i Verdensparken på Furuset.  

Foto øverst: Marianne Gjørv.
Foto nederst: Jens Fremming Anderssen. 



OASEN PÅ GRORUD: Grorudparken er blitt en flott bydelspark, med blant annet fossefall,  
historisk hage og en rekke rasteplasser langs elva. Alle foto: Marianne Gjørv.

opp av kommunen og er siden blitt 
brukt som prestebolig for Grorud 
kirke. I dag er hagen gjenskapt slik 
den kan ha sett ut rundt forrige 
århundreskifte, med lysthus, fontene 
og flotte blomster plantet i mønster 
fra orientalske tepper. 

Like nedenfor Prestegårdshagen 
finner du Kalbakkbrua. Brua ble bygd 
i 1790 og regnes som et ingeniør-
messig mesterverk. Tidligere var 
brua en del av Trondheimsveien, og 
i nyere tid har den vært belastet 
med mye tungtransport». 
1700-tallsbrua var imidlertid bygd 
så solid at det ikke var nødvendig å 
forsterke den før i 1978. 

Fra Kalbakkbrua går turveien 
forbi Leirfossen, som er blant 
Alnaelvas høyeste fosser. Fossen 
la grunnlag for tidligere tiders 
industri, og ga blant annet energi 
til Grorud Klædefabrik og shoddy-
fabrikken. Shoddyfabrikken blir nå 
brukt til ulike kulturarrangementer. 
Leirfossen var fram til 2011 skjult 
bak en betongdemning. Med støtte 
fra Groruddalssatsingen ble det 
bygd en ny demning, og elva renner 
nå fritt ned til Hølaløkka, nederst i 
Grorudparken. Hølaløkka, som er 
anlagt med egen dam og brygge, 
fungerer som et økologisk vannfil-
ter. Vannplanter renser vannet for 
forurensning før Alnaelva går under 
bakken i et kunstferdig sluk ved 
Stanseveien. 

Digitalt kulturminneatlas
Digitalt kulturminneatlas for 
Groruddalen inneholder flere 
tusen fotografier, en rekke kart og 
flere hundre tekster og fortellinger. 
Her kan man klikke seg fram i den 
digitale kartløsningen og oppdage 
Groruddalens mange kulturminner. 
Over 500 kulturminner er omtalt 

og flere tusen bilder er publisert, 
de fleste for første gang.  

Det er lagt vekt på å gi hvert 
enkelt område en presentasjon som 
fanger stedets karakter og identitet. 
Her finnes små fortellinger om  
vanlige folks liv, men også faglige 
artikler hvor blikket løftes og 
Groruddalen blir satt inn i en større 
sammenheng. Prosjektet viser 
hvordan samarbeid mellom lokale 
organisasjoner, museum, arkiv, 
forvaltning og skoler gir bredde og 
kvalitet til sluttproduktet.

Målet med det digitale kultur-
minneatlaset er å formidle kunn-
skap om nærmiljøets historie og 
kulturhistoriske verdier. Atlaset vil 
bidra til å styrke lokal identitet og  
tilhørighet i Groruddalen. I dagens 
flerkulturelle samfunn er ikke  
identitet i samme grad som før 
knyttet til den store fortellingen  
om nasjonalstaten og de «store» 
nasjonale kulturminnene. For 
mange er den nære, lokale historien 
av større betydning. Her finner du 
kulturminneatlaset: 
www.oppdaggroruddalen.no

Fra nettstedet www.oppdaggroruddalen.no
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Prioriterte områder i 2012
Områdeløft blir valgt på grunn av 
særskilte levekårsutfordringer, og 
satsingen omfatter både fysiske, 
sosiale, kulturelle og miljømessige 
tiltak. 

Følgende fire områdeløft startet i 
2007 og avsluttes i 2013: 
•	 Furuset 
•	 Haugenstua 
•	 Romsås 
•	 Veitvet og Sletteløkka 

 

Følgende fire områdeløft startet 
opp i 2012 og avsluttes i 2016: 
•	 Lindeberg
•	 Stovner sentrum
•	 Ammerud
•	 Linderud/ Økernbråten/ 

Vollebekk
 
For å skape bred deltakelse og inn-
flytelse, har områdeløftene invitert 
beboere og ansatte i bydelene til å 
være med på å planlegge prosjekter. 
De har organisert stands, folkemøter, 
gruppearbeid, ungdomskonferanser, 

Områdeløft og stedsutvikling 
Programområde 3A

Områdeløft – fra nye lekeplasser til lederutvikling 

Bydelene har valgt åtte områder med levekårsutfor- 
dringer, der de samarbeider med beboere i områdeløft 
for å bedre bo- og oppvekstmiljøet. Dette har blant 
annet ført til nye lekeplasser og parker, bibliotektreff, 
felles julegrantenning, gatefester og kulturparade 
samt kurs i språk, lederutvikling for ungdom og  
hvordan bo sammen i borettslag. 

Områdeløftene «Furuset», 
«Haugenstua», «Romsås» og «Veitvet 
og Sletteløkka» har skapt bærekraftige 
strukturer for sosiale og fysiske  
prosjekter. De nye områdeløftene har 
i løpet av 2012 bygd seg opp og er nå i 
god gang. 

i Programområde 3A ble det i 2012 
jobbet med 146 prosjekter. Av disse 
ble det ferdigstilt 32 prosjekter av 
fysiske karakter og 11 prosjekter av 
sosial karakter. 93 prosjekter fikk 
støtte i arbeidet med områdeløft, 
hvorav 55 er av sosial karakter og 36 
av fysisk karakter. to prosjekter ble 

avviklet på grunn av manglende enga-
sjement, kapasitet og forankring 
i samarbeidspartner som etat og 
idrettslag. 15 av prosjektene innenfor 
arbeidet med områdeløft ble ferdigstilt.  

Noen forsinkede prosjekter er 
avhengig av politiske avgjørelser, 
behandling av konseptvalgutredning, 
krevende medvirkningsprosesser og 
manglende intern eller ekstern 
kapasitet. 

53 prosjekter utført av borettslag 
og sameier fikk bomiljøtilskudd. Dette 
var hovedsakelig fysiske opprustnings-
prosjekter. 28 av dem ble ferdigstilt.

Resultater og fremdrift

VEITVETS HENGENDE HAGER ER LAGET AV BEBOERE OG FORENINGER PÅ VEITVET OG SLETTELØKKA VÅREN 2012 . MER INFO OM PROSJEKTET FINNER DU PÅ  WWW.BYDEL-BJERKE.OSLO.KOMMUNE.NO/GRORUDDALSSATSINGEN/OMRADELOFT_VEITVET_OG_SLETTELOKKA
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ØVERST: Fremtidens bibliotek på Furuset. 
Foto: Marianne Gjørv NEDERST: Opprustet 

lekeplass i Askelia på Sletteløkka.  
Foto: Roy tjomsland.

Kåring av Veitvetpiken og Veitvetgutten er 
en populært tradisjon på Veitvet senter. 

Foto: Marianne Gjørv. 
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arrangementer og felles gåturer i 
nærmiljøet.

Gjennom arrangementer og  
kurs er det blitt jobbet mye med  
å styrke og mobilisere frivillige 
organisasjoner. Det har ført til flere 
nye organisasjoner, styrket felles-
skap på tvers av organisasjoner og 
økt deltakelse i lokalsamfunnet. 
Det har også vært viktig å øke  
ungdommenes kompetanse og inn- 
flytelse gjennom lederopplæring 
i Alnaskolen, Romsåspilotene og 
medvirkningskonferanser for 
ungdom på Ammerud. For å styrke 
fellesskapet i områdeløftene er det 
blitt organisert ulike sammen- 
komster som musikkfestivalen 
MiniMela på Haugenstua og 
Folkefest i Veitvetparken med 
kulturparade. I områdeløftene som 
skal fases ut i år, er det bygd opp 
strukturer som ser ut til å holde 
liv i et levende lokalsamfunn med 
aktiviteter, temakvelder, kurs og 
arrangementer.

Flere områdeløft ansatte i 2012 
kommunikasjonsmedarbeidere som 
skal styrke områdenes omdømme ved 
å formidle resultater fra satsingen. 

For å skape tilhørighet i bolig- 
områder og borettslag ble det 
organisert «Bo sammen»-kurs i 
Lindeberglia og ved Veitvet-
akademiet. Lignende kurs er 
tidligere blitt holdt på Furuset og 
Haugenstua. «Bo sammen»-kurs gir 
informasjon om hva et borettslag 
er og hvilke plikter og rettigheter 
det innebærer å bo i et borettslag. 
Denne kunnskapen kan bidra til å 
forebygge og håndtere konflikter 
blant beboerne. På Furuset ble det 
i 2012 etablert et storvel – «Bo vel 
Furuset» – som skal videreføre 
bomiljøarbeidet. På Veitvet og 
Sletteløkka ble samarbeidet mellom 
borettslag og boligsameier styrket. 

Gjennom områdeløft, 
Husbankens bomiljøtilskudd og 
egenfinansiering fra borettslag er 
utearealer, inngangspartier, felles-
rom og lekeplasser i boligområder 
blitt rustet opp. I noen områdeløft 
er belysningen i det offentlige rom 
bedret, og nærmiljøet oppleves som 
tryggere. 

Midler til større prosjekter innen- 
for områdeløftene ble i 2012 brukt 
til å delfinansiere tre parkprosjekter 
som er en del av Programområde 2. 
Noen områdeløft samfinansierte 
også prosjekter med Program-
område 4 når det gjelder Frisklivs- 
og mestringssenter og syssel- 
settingstiltak.

Biblioteket som møteplass  
på Furuset
Furuset bibliotek er en av bydelens 
sentrale møteplasser og en viktig 
samarbeidspartner for Bydel Alna 
og områdeløftet på Furuset. I 2012 
hadde biblioteket i gjennomsnitt 
700 besøkende per dag, et besøks-
tall på linje med Munch-museet. 
Blant de besøkende er det både 
foreldre med barn, skoleelever som 
gjør lekser og eldre som treffer 
kjente og leser aviser. Variert 
kulturtilbud trekker også folk i ulik 
alder med ulike interesser. I 2012 
ble det blant annet organisert 
Street-art-workshops for ungdom, 
Tea Time der beboere fra alle  
verdenshjørner møttes over en 
kopp te, utstilling av videokunst 
om Alnaelva, forfattermøter, barne-
teater og Biblioteklønsj.

Målet på kort sikt er å finne frem 
til bærekraftige former for samarbeid 
og sambruk, søke effektiv utnyttelse 
av arealer og personalressurser. Målet 
på lengre sikt er et nytt bibliotek-
bygg som kan bli en motor i steds-
utviklingen på Furuset. 

Fra Stikk innom-kontor til 
Hengende hager på Veitvet og 
Sletteløkka 
På Stikk innom-kontoret på 
Veitvet-senteret i Bydel Bjerke får 
beboerne informasjon om hvordan 
de kan påvirke utviklingen i 
områdeløft Veitvet og Sletteløkka. 
Når de ansatte på Stikk innom går 
hjem, tar lokale frivillige organi-
sasjoner lokalet i bruk. Mange nye 
organisasjoner har sett dagens lys 
siden Stikk innom åpnet dørene i 
2007. Det jobbes nå med å finne ut 
om Stikk innom-kontoret kan bli 
en del av et kultur- og nærmiljø-
senter i regi av bydelen, slik at 
tilbudet kan leve videre etter 
Groruddalssatsingen.   

Stikk innom har vært en sterk 
pådriver i gjennomføringen av  
kulturarrangementer, som folkefest 
og kulturparade i Veitvetparken 
og Jul på Veitvet. Videre har Stikk 
innom pustet liv i Veitvet- og 
Sletteløkka-uka og kåringen av 
Veitvetgutten og Veitvetpiken. Det er 
en tradisjon som har røtter tilbake 
til 1958/59, den gang Olav Selvaag 
bygde Norges første kjøpesenter og 
selvforsynte drabantby på Veitvet. 

Veitvet og Sletteløkka deles av 
den sterkt trafikkerte Trondheims-
veien. Takket være oppussing av 
en undergang i 2011, føles det 
tryggere å ferdes mellom Veitvet 
og Sletteløkka. Kulturetaten i Oslo 
kommune har i samarbeid med 
Bydel Bjerke, øvrige etater og 
næringsliv utviklet en kunstplan 
for områdeløftet som skal realiseres 
i 2013. 

Beboerne på Sletteløkka har hatt 
behov for gode møteplasser. Det 
betyr mye for barna at to lekeplasser 
og en ballbinge ble rustet opp i 
2012. Prosjektene Julegrantenning 
og Gatefesten Sletteløkka blir nå 

organisert av en egen komité i sam-
eiet, og bidrar til å skape fellesskap 
og tilhørighet. 

For å styrke trafikksikkerheten 
for barna og forbedre bomiljøet, 
ønsker beboerne miljøprioritert 
gjennomkjøring i Veitvetveien. 
Engasjementet for denne saken ble 
i 2012 vist gjennom prosjektet 
Veitvets Hengende Hager, der  
beboere dekorerte veien med paller 
fylt med blomster.

En av de viktigste strategiene i 
områdeløftet, er å realisere prosjektet 
Perlekjedet langs Veitvetveien. I 
områdeløftets siste fase er store 
deler av prosjektet i ferd med å bli 
en realitet. Perlene i Veitvetveien 
omfatter opprustede lekeplasser, 
Solparken, Veitvetparken, under-
gangen under Trondheimsveien 
og mer liv på Veitvet senter. I 
2013 vil prosjektet Markaportalen 
realiseres, i tillegg til temporær og 
stasjonær kunst, som vil fremheve 
de ulike møteplassene og styrke 
stedsidentiteten.



TRANSFORMASJON: Slik ser Plan- og bygningsetaten at 
Breivoll kan se ut i fremtiden. illustrasjon: Gehl architects.

HØYSPENTMASTER: Det arbeides for at 
høyspentmastene på trosterud og Breivoll 

skal fjernes, og at kablene skal legges 
under bakken. Foto: Marianne Gjørv.
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Groruddalen som  
byutviklingsarena
De gamle næringsområdene i 
Groruddalen mangler mye av 
infrastrukturen som sammensatte 
byområder trenger. Gjennom by-
utvikling kan dette bli gode bomiljøer 
med parker, møteplasser, skoler og 
barnehager. Særlig må det sikres at 
områdene får et godt kollektivtilbud. 
Drabantbyene har et potensial for 
fortetting, med flere boliger og en 
oppgradering av senterområdene – 
en utvikling fra «senter til sentrum». 

Statlig infrastruktur som gods-
terminalen på Alnabru, de tre riks-
veiene gjennom dalen og Statnetts 
høyspentledninger gir lokale miljø-
utfordringer for dalens beboere. 
Disse temaene har vært sentrale når 
programgruppen har diskutert lokal 
områdeplanlegging og overordnet 
byutvikling. 

Til forskjell fra de andre program- 
områdene, har ikke Programområde 
3B egne tiltak eller midler fra 
Groruddalssatsingen. Mandatet til 
Programgruppe 3B er å bringe de 
store byutviklingsprosjektene inn 
i satsingen gjennom å skape en 
arena for gjensidig informasjon og 

drøfting. Samarbeid med bydelene 
om plangrunnlag som støtter deres 
arbeid med områdeløft, har vært 
særlig viktig (se også omtale av 
Programområde 3A).

Når det gjelder byutviklings- og 
samferdselsplanene, vil disse med 
stor sannsynlighet endre flere av 
forutsetningene som ble vedtatt av 
Bystyret i Helhetlig utviklingsplan 
for Groruddalen, Samferdselsplan 
for Groruddalen og Kommuneplan 
2008. For satsingen må det vurde-
res hva de endrede forutsetningene 
vil bety og hvordan satsingen frem 
til og med 2016 kan tilpasse seg 
disse endringene og bidra positivt 
til den videre utviklingen i 
Groruddalen.

Eksempler på byutviklings-
saker diskutert innen  
Programområde 3B 

Byutvikling i Breivoll-området 
Ny t-bane fra Økern via Breivoll til 
Furuset og ny jernbanestasjon gir 
grunnlag for en spennende by-
utvikling i Breivoll-området. En 
plan for offentlige rom skal sikre 
gater, torg, turveier og parker. 

Alnaelva og grøntområdene langs 
elva vil tilføre unike kvaliteter til 
det nye byområdet.

Fjerning av høyspentlinjer 
Høyspentlinjene gir lokale miljø-
ulemper og beslaglegger verdifullt 
areal. Statnett arbeider med en 
Nettplan for Stor-Oslo og har  
presentert foreløpige resultater 
for programgruppen. Disse viser 
mulighet for fjerning av dagens 
høyspentlinje som passerer 
Trosterud (bilde) og Breivoll. 
Linjene i dalbunnen beholdes, men 
må oppgraderes. For å sikre frem-
tidige muligheter for byutvikling 
må det arbeides for at disse legges 
som jordkabel.

Byutvikling i Vollebekk-området 
Vollebekk er en del av Bydel Bjerkes 
områdeløft Linderud – Økernbråten 

– Vollebekk. I en forstudie anbefales 
området nord for Vollebekk t-bane- 
stasjon utviklet etter en helhetlig, 
strategisk byutviklingsplan. Plan- 
og bygningsetaten har startet et 
planarbeid som skal sikre at området 
får et nettverk av gater, torg og 
grøntområder, og at nye bolig- og 
kontorbygg, skole og barnehage 
m.m. passer inn i en helhetlig 
bystruktur.

Groruddalskonferansen 2012 
«Oslo i vekst – Groruddalen 
i utvikling» var tittelen på 
Groruddalskonferansen 2012.  På 
agendaen sto gjennomføring av 
ønsket byutvikling og hvordan 
komme fra plan til virkelighet. 
På konferansen deltok ca. 200 
planleggere, eiendomsutviklere og 
andre med interesse for byutvikling  
i Groruddalen.  

Områder og temaer  
på dagsordenen i  
Programområde 3B

Overordnet planlegging
•	 Kommuneplan 2013
•	 Alna miljøpark
•	 Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus

Lokal områdeutvikling
•	 Stovner – Rommen
•	 Furuset
•	 Haugerud senterområde
•	 Huken – Grorud t-banestasjon  

– Romsås

Transformasjonsområder
•	 Breivoll – Alnabru
•	 Vollebekk
•	 Kjelsrud
•	 Grorud stasjonsområde

Store infrastrukturprosjekter
•	 Veiprosjekt – nordre del 

av Groruddalen inkludert 
trondheimsveien

•	 Nasjonal transportplan
•	 utvikling av godsterminalen på 

Alnabru
•	 Nettplan Stor-Oslo

Øvrige temaer
•	 Brakkeprosjekt – retningslinjer 

for oppføring av brakker
•	 Områdeløft i Bydel Bjerke og 

samvirke med prosjekt om 
miljøprioritert gjennomkjøring

•	 Hovedplaner for teknisk 
infrastruktur som del av 
byutvikling

Bolig-, by- og stedsutvikling. Områdeplanlegging  
Programområde 3B

Oslo i vekst – Groruddalen i utvikling 

Hvor og hvordan skal hovedstaden vokse? Hvilken rolle 
kan Groruddalen spille når byen fortettes østover? 
Gamle industri- og næringsområder på Ensjø, Løren 
og Økern omformes i dag til nye boligområder. Videre 
innover i Groruddalen fins tilsvarende arealer som på 
sikt blir viktige for Oslos vekst.
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Prioriterte områder  
Flerårig skoleutviklingsprosjekt er 
blant tiltakene i Programområde 4, 
som handler om folks liv og hver-
dag, enten det er i barnehager, på 
skoler og arbeidsplasser eller i ulike 
fritidsaktiviteter.

Flere av tiltakene i Program-
område 4 støtter opp om arbeidet 
med områdeløft i Programområde 3 
(se side 16). Skoletiltakene er lagt til 
flere av områdene hvor det gjennom- 
føres områdeløft. Flere av tiltakene 
som bydelene har ansvar for,  
gjennomføres i de samme områdene. 
På denne måten får bydelene flere 
virkemidler i sitt arbeid i de mest 
utsatte områdene.

I helseprosjektene og andre 
levekårsrettede tiltak, har bydelene 

vært opptatt av hvordan nye metoder 
og samarbeidsformer kan videre-
føres ved å ta dem i bruk i bydelenes 
øvrige ordinære virksomhet. 
Groruddalssatsingen er i mange 
tilfeller en arena for å prøve ut nye 
måter å jobbe på, som på sikt gjør 
bydelene bedre rustet til å løse 
utfordringer og oppgaver.

Flerårig skoleutviklingsprosjekt 
i utsatte områder
Skoleutviklingsprosjektet startet 
i 2012 med finansiering fra 
Kunnskapsdepartementet. I fem år 
skal det arbeides systematisk for å 
styrke skoler som har hatt en ustabil 
utvikling når det gjelder resultater 
og elevenes læringsutbytte. 

Det skal brukes 10 millioner årlig 

Oppvekst, utdanning, levekår, kultur-
aktiviteter og inkludering
Programområde 4

Groruddalens mest utsatte skoler får hjelp

Det er store forskjeller i læringsresultatene mellom 
skoler i tilnærmet like områder og mellom klasser 
på samme skole. Åtte skoler i utsatte områder av 
Groruddalen får hjelp gjennom et flerårig skole- 
utviklingsprosjekt, der det settes i gang tiltak for å 
styrke undervisningen og bedre elevenes læring. 

De fleste tiltakene i programområdet ble 
etablert i de første årene av satsingen. 
Disse tiltakene er godt innarbeidet og 
har jevnt over en god fremdrift. Et av
disse er gratis kjernetid i barnehagen 
for alle fire- og femåringer i Groruddalen. 
i tillegg til å få barn til barnehagene og 
øke deres kunnskap om språk og kultur, 

gjelder tilbudet også foreldrene, som 
får språktilbud og foreldreveiledning. 
Å lære norsk før skolestart er viktig for 
å forstå lærere og å kunne gjøre lekser 
når barna begynner på skolen.   

Enkelte nye tiltak har kommet til 
underveis. Obligatorisk forlenget skole- 
dag ble startet i 2011. tiltaket innebærer 

at alle elever på mellom- og ungdoms-
trinnet får forlenget skoleuken med én 
time norsk og én time matte. Flerårig 
skoleutviklingsprosjekt i utsatte områder 
var nytt i 2012. Begge disse tiltakene 
ble startet på bakgrunn av erfaringer 
med andre skoleprosjekter i de første 
årene av satsingen.

Resultater og fremdrift

fra 2012 til 2016. Første fase består  
av en analyse av 13 utvalgte Oslo-
skoler med 70–98 prosent minori-
tetsspråklige elever.

Åtte av de 13 skolene i prosjektet 
ligger i  Groruddalen: Ellingsrud, 
Bjøråsen, Gran, Svarttjern, Rommen, 
Tokerud og Veitvet samt Stovner 
videregående skole. 

I den første fasen av prosjektet 
har konsulentfirmaet Ernst & Young 
gjennomført analyser ved hver 
enkelt skole, i nært samarbeid med 
utdanningsadministrasjonen og 
skolene. Konsulenter har observert 
undervisningen sammen med en 
erfaren lærer på den enkelte skole. 
Konsulenter har også deltatt som 
observatører på møter, snakket med 
skolenes ledergrupper, lærere, elever 
og foresatte, samt gått gjennom 
skolenes styrende dokumenter. 

Analysene for hver enkelt skole 
inneholder styrker og forbedrings- 
punkter ved skolens virksomhet.

I etterkant av hver observasjon,  
har det vært gjennomført en samtale 
mellom konsulent, en erfaren lærer 
og den observerte læreren. Læreren 
er blant annet spurt om hvordan 
timen var planlagt, om gjennom-
føringen var i henhold til planen 
og hvordan læreren selv vurderte 
timen. De observerte undervisnings- 
øktene er så blitt vurdert i forhold 
til klasseledelse og elevenes del- 
aktighet og oppmerksomhet i 
undervisningsøktene. 

Det er skolen som organisasjon 
som er blitt analysert, og hver skole 
har fått dokumentert tilbakemelding 
på de funn som er gjort på henholds- 
vis undervisning og ledelse. Et 
hovedfunn er at det er for store 

 
Stovner videregående deltar i tiltaket 

Flerårig skoleutviklingsprosjekt.  
Foto: Even Johan Ottersland.
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variasjoner i kvaliteten på lærings-
øktene.

Alle skoler vil derfor ha tiltak 
som forankres i undervisningen, 
der norsk- og matematikkfagene 
prioriteres. Systematisk observasjon 
av undervisningsøkter med på- 
følgende veiledning og kompetanse- 
heving, er ett av tiltakene. Det skal 
utarbeides generelle standarder for 
god undervisning for å redusere 
variasjoner i kvaliteten på under-
visningsøktene.

Alle prosjektskolene styrkes i 
form av en ekstra medarbeider, 
som ut fra behovene på den enkelte 
skole er gitt stillingsbetegnelser 
som undervisningsinspektør,  
utviklingsleder, veileder eller  
miljøterapeut.

Tiltakene skal både skape endring 
med varig virkning underveis i 
prosjektperioden, og gi skolene og 
utdanningsadministrasjonen kunn-
skap og erfaringer som kan brukes i 
et lengre perspektiv på flere skoler.

Jobbsenter på Veitvet
Bydel Bjerke opprettet i 2011 et 
jobbsenter på Veitvet senter for å få 
bedre effekt av allerede eksisterende 
sysselsettingstiltak. Gjennom sam-
lokalisering av ulike tjenester og 
kurstilbud, vil man kunne oppnå 
bedre samarbeid mellom tjenestene, 
og brukerne får lettere tilgang til 
tilbudene.    

Det holdes ulike kurs på jobb-
senteret fem dager i uken. De ulike 
kurstilbudene ses i sammenheng, 
slik at man kan vurdere hvilke tilbud 
som er mest relevante for den 
enkelte bruker. 

Generelt har jobbsenteret gitt 
resultater i form av en bedre tilgang 
til kursvirksomhet, temasamlinger, 
karriereveiledning, jobbsøk og 

norskopplæring tilpasset deltaker-
nes utfordringer og behov. Jobbsøk, 
søk etter praksisplasser og karriere-
veiledning gjennom jobbsenteret 
har ført til at deltakerne kommer 
raskere ut i arbeidsrettet aktivitet, 
noe som på lengre sikt kan føre til 
ordinært arbeid. Kontakten med 
arbeidsgivere har ført til en større 
tilgang på praksisplasser til del-
takere, og det går raskere å finne 
egnede tiltak for den enkelte.

I kursene og karriereveiledningen 
på jobbsenteret kartlegges delta-
kernes forutsetninger, ressurser og 
utfordringer med tanke på ordinært 
arbeid. Fordi kursene tilpasses  
deltakerne, og det er tett oppfølging 
fra veiledere, er det mange som 
gjennomfører det de starter på. 
Gruppesamlinger har vist seg å 
være effektive, der deltakere selv 
kommer med innspill og korrigerer 
hverandre, samt får møte andre i 
lignende livssituasjoner. Både vei-
ledere og deltakere blir kjent med 
hverandre på en ny måte.

Bilder til høyre:
LÆRING GJENNOM LEK: i barnehagene 

som tilbyr gratis kjernetid snakkes det 
kun norsk. Foto: tore Fjeld.

STYRKET TILBUD: Disse elevene går 
på Stovner Videregående, som er med i 

prosjektet Flerårig skoleutviklings- 
prosjekt. Foto: Even Johan Ottersland.
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GRØNN MØTEPLASS: Øvre isdam på Årvoll er blitt et populært møtested. Bildet er fra danseforestillingen «Isdammen», 
som ble vist under St. Hans-feiringen i 2012. Foto: Iselin Jansen.

BYdelene

Kapittel 3

Satsing på møteplasser 
 
Gjennom Groruddalssatsingen er det etablert nye og forsterket  
eksisterende møteplasser i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og 
Stovner. Satsingen på møteplasser støtter opp om en rekke av 
målsetningene i Groruddalssatsingens programområder.  
Det er viktig å utvikle møteplasser som oppleves som sosiale  
og inkluderende for alle, og som bidrar til mer attraktive  
boområder og sentra. 

Mange av møteplassene legger til rette for at befolkningen kan 
drive med idrett og friluftsliv eller på annen måte være fysiske 
aktive. Noen møteplasser tilbyr spesielle aktivitetstilbud for barn 
og ungdom eller gir muligheter for at befolkningen generelt kan 
delta i kultur- og foreningsliv, fysisk aktivitet eller få kurs og 
opplæring. Noen møteplasser bidrar også til å ivareta viktige 
kulturminner og kulturmiljøer. 
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 ØVERST: Populært avistilbud på Furuset bibliotek. Foto: Marianne Gjørv.  
VENSTRE: Tekstilverkstedet i Gransdalen og Tea Time i Furuset bibliotek. 

Foto: Bydel Alna. UNDER: Fremtidens bibliotek  
på Furuset. Foto: Marianne Gjørv.  

I Gransdalen 29 på Furuset er det 
en lang tradisjon for samarbeid 
mellom bydelen og voksenopp-
læringen. Det tidligere Skole- og 
tekstilverkstedet har i 16 år vært et 
springbrett til yrkeslivet for mange 
kvinner i bydelen. 

I dag har ca. 2000 voksne Alna-
beboere over 30 år ingen formell 
utdanning. Furuset topper denne 
statistikken. I de siste årene har 
bydelen derfor satset sterkt på norsk- 
opplæring. Mange oppmuntres til 
å ta grunnskole. En grunn til dette 
er økte språk- og kompetansekrav i 
arbeidsmarkedet. Videre er det viktig 
å spre kunnskap om at foreldres 
utdanning betyr mye for barns og 
voksnes levekår. 

Samlokalisering gir samarbeid 
på tvers
Fra 2012 har samlokalisering 
av ulike tilbud i Gransdalen 29 
endret bydelens måte å jobbe på. 
Samkjøring av tilbud til voksne i 
arbeidsfør alder har gitt et samlet 
tilbud på tvers av opptrukne fag- 
og forvaltningslinjer. Her kan 
deltakerne styrke sin grunnkompe-
tanse samtidig som de lærer bedre 
norsk og kan delta mer aktivt i 
samfunnet. 

Bydel Alnas Norskkampanje, 
Selvstudium og Norskoffensiv i 

Groruddalen er i utgangspunktet 
tre selvstendige prosjekter i 
Groruddalssatsingen. I Gransdalen 
29 jobber Bydel Alna for å se de tre 
prosjektene samlet og i sammenheng 
med øvrige opplærings- og kvalifi-
seringstilbud til voksne. Smedstua 
voksenopplæring gir lokalt tilpasset 
undervisning på grunnskolenivå og 
samarbeider med bydelen om bruk 
av praktisk-estetisk tekstilfag  
i undervisningen. Oslo arbeids- 
treningsbedrift rekrutterer folk 
lokalt til sine kvalifiseringstilbud.  
NAV-sosial gir tilbud om en yrkes-
rettet norskopplæring til deltakere 
i NAV-programmet. Samtidig brukes 
Norskoffensiven for å heve norsk- 
ferdigheter til dem som trenger det 
for å komme inn i NAV-programmet. 

God helse er viktig for  
god læring  
For elever ved Smedstua voksen-
opplæring er det obligatorisk å 
lære om folkehelse. Blant annet 
trener elevene i helsestudio og får 
ernæringskurs. Disse tilbudene 
er også åpne for andre brukere av 
tilbudene i Gransdalen 29. I tillegg 
kommer veiledning for foreldre og 
hjelp til å drive frivillig arbeid. 

BYdel alna

Hus for språk, arbeidstrening og helse

I felles lokaler i Gransdalen 29 i Bydel Alna kan voksne 
lære norsk, forberede seg til yrkeslivet og få bedre helse.
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Den helhetlige områdetenkningen 
i Groruddalssatsingen har gjort det 
mulig å se at utfordringer innen 
levekår og bomiljø hoper seg opp i 
noen utsatte områder. 

Boligområdet Lindeberglia har 
slitt bygningsmasse, stor gjennom-
trekk av beboere og er svært utsatt 
for støy og luftforurensning. 
Området ligger i en lun solhelling 
på nedre del av Lindeberg i Bydel 
Alna. Gutter og jenter sparkesykler 
og spiller fotball foran nærbutikken. 
Store, grønne plener strekker seg 
mellom lavblokkene, helt ned til den 
drøyt fem og en halv meter høye 
støyskjermen på E6 ved IKEA. Der 
dundrer 100.000 biler forbi i døgnet. 

Kartlegginger gjennomført i 
Groruddalssatsingen
viser at folk bor trangt, sysselset-
tingen er lav og norskferdighetene 
varierende i Lindeberglia. Det bor 
også svært mange barn i området. 
Styrene i de to sameiene trenger 
støtte til å gjennomføre nødvendig 
oppgradering av boliger og bedre 
bomiljøet. Groruddalssatsingens 
oppmerksomhet om utvalgte bolig- 
områder, har bidratt til at Bydel 
Alna nå koordinerer sitt arbeid med 
å bedre sosiale forhold, styrke 
norskopplæring og gjennomføre 
fysiske forbedringer i såkalte 
områdeløft. Lindeberglia er et 
eksempel på en slik områdesatsing. 

Dør-til-dør-aksjon
Våren 2012 ble folk i de 277 leilig-

hetene i Lindeberglia, i en dør-til-
dør-aksjon, spurt om hvilke ønsker 
de har for området. Svarene handlet 
om bedre lekeplasser for barna 
og benker til å slå av en prat med 
naboen. Sommeren 2012 deltok 
også mange av innbyggerne på 
grillfest, sporløype for barna og 
planting av oransje ringblomster i 
et stort bed. 

Plan for uteområdet
Med utgangspunkt i beboernes 
ønsker, har Asplan Viak utviklet 
en landskapsplan for Lindeberglia. 
De viktigste forslagene i planen 
er en ny ballbane, opprusting av 
en slitt lekeplass, nye benker og 
små lekeplasser ved inngangen 
til boligene. Barna får på denne 
måten gode lekemuligheter vekk 
fra parkeringsplassen, gata og de 
forurensede områdene. 

Nå skal det søkes om penger til 
gjennomføring og detaljprosjektering 
av planen for oppgradering av ute-
området i Lindeberglia. Målet er at 
fellesområdene er rustet opp med 
gode leke- og møteplasser innen 
utgangen av perioden for område-
løft Lindeberglia i 2016.

Satser sammen om bedre bomiljø i Lindeberglia 

Et første tegn på at det skjer endringer i Lindeberglia 
er et stort bed med ringblomster som barna vanner og 
steller. Beboerne er blitt spurt om hva de ønsker seg. 
Nå er planen klar for samarbeid om et bedre bomiljø. 

 BARNAS ØNSKER FOR LINDEBERGLIA: 
Her tegner barna det de ønsker seg i sitt 

nærmiljø, blant annet ny ballbane og 
bedre lekeplasser. Foto: Bydel Alna.  

 Bed med ringblomster stelles av barna. 
Foto: Bydel Alna. 
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Bjerkesirkelen
Det er høyt tempo i utviklingen av 
Bydel Bjerke. Ønsket om fortetting 
og boligbygging øker presset på 
ubebygde, grønne arealer. Grorud-
dalssatsingen har gjort det mulig 
for bydelen å delta aktivt i utvik-
lingen av de grønne områdene. 
Innenfor det bydelen kaller 

Bjerkesirkelen, knyttes nå gamle 
og nye møteplasser sammen ved 
hjelp av turveier i grønne korri-
dorer innenfor sirkelen. Noen av 
disse møteplassene er Årvoll gård, 
Øvre isdam, Brobekk skolehage, 
Bjerkedalen park, Linderud idretts-
plass, Veitvetparken, Bretvedtdalen 
og Markaportalen. Prosjektet Grønn 

åre skal etablere møteplasser med 
muligheter for trim og sittegrupper 
langs den gamle kraftlinjetraseen 
fra Bjerkedalen til Veitvetparken. 

Bjerkedalen park
Bjerkedalen park er en av fire, store 
bydelsparker i Groruddalssatsingen. 
Etter planen skal den stå ferdig 
høsten 2013. Her blir det turveier, 
en paviljong med mulighet for kafé 
og møteplasser for lek, ballspill og 
rekreasjon. Badedammen i sør skal 
bli en attraksjon på varme  
sommerdager.

Befolkningen i Bjerkedalen og 
lokale organisasjoner har lenge  
jobbet for å gi liv til badedammen, 
der det ikke har vært vann de siste 
10 årene. Bydelen startet med planer 
om å ruste opp området i 2004. 
Beboerne og lokale organisasjoner 
ønsket seg en bydelspark og har gitt 
innspill til hvordan området kan 
bli et attraktivt møtested for folk i 
nærmiljøet. 

Etter 50 år i kulvert, er 300 meter 
av Hovinbekken gravd frem i lyset i 
Bjerkedalen. 

Vannet i bekken kom tilbake i 
januar 2013, og den renner nå friskt 
nedover det nye bekkeløpet. Få 
dager etter at vannet kom tilbake til 
bekken, ble det oppdaget ørret og 
bekkerøye i bekkeløpet.

Løren skole har adoptert bekken 
gjennom Bjerkedalen park i samar-
beid med Oslo Elveforum. Skolen 
jobber med prosjektet Levende 
vassdrag. Her kan elevene i praksis 
oppleve hvordan livet kommer 
tilbake til et vassdrag bare man gir 
det spillerom.  

Hovinbekken er en av mange 
viktige vannveier mellom Marka 
og fjorden. Åpne bekker og elver 
er viktig for både naturmangfold 
og friluftsliv, og vann får en stadig 

BYdel BJerKe

Nye møteplasser i Bjerkesirkelen

Bydel Bjerke får to nye møteplasser innenfor prosjektet 
Bjerkesirkelen. Den ene er Bjerkedalen park, i hjertet 
av bydelen. Den andre er Øvre isdam, et friluftssenter 
ved inngangen til Lillomarka. 

URBAN FISK: Etter mange år i rør, er Hovinbekken nå gravd frem igjen. Midt mellom 
blokkene i den nye bydelsparken svømmer både ørret og bekkerøye. Foto: Bydel Bjerke.

ÅPNINGSMARKERING: Byråd for  
byutvikling Bård Folke Fredriksen og 

daværende statssekretær Heidi Sørensen 
ble invitert for å markere byggestarten i 

Bjerkedalen park. Her sammen med Bydel 
Bjerkes prosjektleder Sidsel Andersen og 

Karsten Sølve Nilsen fra Alnaelvas venner. 
Foto: Bydel Bjerke.
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mer sentral plass i utvikling av nye 
boligområder. 

Øvre isdam 
Etter mange år i privat eie, er 
Øvre isdam blitt tilgjengelig for 
allmennheten og et attraktivt fri-
luftssted på Årvoll ved inngangen 
til Lillomarka. Der kan du bade, 
leie kano og båt, søke ly i lavvoen 
og grille pølser på bål. Barna kan 
svinge seg på naturlekeplassen og  
i hinderløypa eller lete etter  
utrydningstruede salamandere. 

En prosjektleder i Bydel Bjerke 
samarbeider med bydelens frisk- 
livssentral, frivillige organisasjoner 
og en venneforening om frilufts-
senteret. Takket være mange 
dugnadstimer, er området opp-
gradert. Fra Øvre isdam kan man 
følge en turvei langs Hovinbekken 
ned til Bjerkedalen park. På veien 
dit ligger Årvoll gård, som er en 
av de gamle Akergårdene. Gården 
har bl.a. en kulturscene og er 
tilholdssted for 13 ulike frivillige 
organisasjoner. Etableringen av 
kulturscenen er støttet økonomisk 
av Groruddalssatsingen. Sommeren 
2012 arrangerte Kulturscenen 
Årvoll gård en stor danseoppvis-
ning på Øvre isdam.

Det er viktig at beboerne i  
området blir kjent med Øvre isdam 
og tar stedet i bruk. De fleste  
kommer fra Årvoll, men det er 
ønskelig at flere fra hele bydelen 
oppdager stedets kvaliteter, noe 
arbeidet med Bjerkesirkelen kan 
bidra til. I samarbeid med Den 
Norske Turistforening er det blitt 
blåmerket en løype fra Sletteløkka 
og Markaportalen til Årvoll. 

Is til dronningen av  
England

i «gamledager», før kjøleskapets 
tid, skar sterke menn ut isblokker 
fra dammen, som hoteller, restau-
ranter og private husholdninger 
kjølte ned maten med. i tillegg ski-
pet de is til utlandet. Det sies at 
dronning Victoria forlangte isen så 
klar at hun kunne lese avisen The 
Times gjennom en meter tykk is.

HELSEBRINGENDE IDYLL: På Øvre isdam kan man blant annet leie kano og båt, eller grille pølser ved lavvoen.  
tilbudet inngår i bydelens folkehelsearbeid. Foto: Bydel Bjerke.

KULTURMINNE: Den gamle bilen på 
tunet leverte is fra dammen frem til 1968. 
isen ble brukt til å kjøle ned mat og drikke 

i byens mange hjem og butikker.
Foto: Groruddalssatsingen.
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Fra 1870-årene ble steinbrudd i dal- 
siden mot Lillomarka en vesentlig 
arbeidsplass i Groruddalen. Det ga, 
sammen med annen industri og 
nærheten til jernbanestasjonen, 
grunnlag for lokalsamfunnet Grorud.

På slutten av 1800-tallet førte 
den store befolkningsveksten i 
Christiania til at flere søkte etter 
boliger utenfor byen. Det var en tid 
med dårlige boforhold og mangel 
på boliger.

I 1917 satte formannskapet i 
Aker kommune ned et boligråd. 
Grorudveien 3 og 5 ble oppført som 
arbeiderboliger av Aker kommune 
i 1924–1925. Boligene står i dag på 
Byantikvarens gule liste over verne-
verdige bygg.

Flere steinhoggerfamilier fikk 
plass i arbeiderboligene i Grorud- 
veien. I museet kan vi se gamle 
bilder, redskaper og fanen til stein-
hoggernes fagforening fra 1896. Der 
er også en slede som fraktet stein fra 
Romsås til bygging av Grorud kirke. 

For de som gikk på Grorud skole 
i 1924, var det stas å bli med de som 
bodde i Grorudveien 3 og 5 hjem 
etter skoletid. Der hadde de nemlig 
vannklosetter i kjelleren. De fleste 

andre boligene på Grorud hadde 
utedo på den tiden.   

Husene ble senere tatt over av 
Ungbo, og fungerte som kommunale 
leiligheter frem til 2007. Tilstanden 
på husene var da svært dårlig. 
Kulturetaten overtok ansvaret 
for driften i 2009. Takket være 
Groruddalssatsingen ble husene 
ferdig restaurert i 2012. 

I tillegg til steinhoggermuseum, 
har Grorudveien 3 fått et forsamlings- 
lokale, en museumsleilighet og to 
kommunale leiligheter oppgradert 
til dagens standard. Grorudveien 5 
har fått et møte- og selskapslokale 
og kjøkken i tillegg til en leilighet 
med atelier. En kafé skal være 
åpen hver dag, med mulighet for 
arbeidstreningstilbud for NAV-
brukere. Kjellere og boder leies 
ut til lokale organisasjoner, blant 
annet velforeninger. 

Kulturmiljøet i Grorudveien 3 og 
5 kan også ses i en større sammen-
heng. Nærmeste nabo vil bli Grorud 
idrettspark og Grorudparken, 
som er anlagt med støtte fra 
Groruddalssatsingen. Gjennom 
Grorudparken går det en gangvei på 
tvers av dalen, mot Furuset.

Fra Løvebakken  
til Hamburg  

•	 Grorudgranitt (også kalt grefsen-
syenitt og nordmarkitt) er Oslos 
fylkesstein 

•	 Løvene på Løvebakken er tegnet 
og modellert av billedhogger 
Christopher Borch, men hogget i 
grorudgranitt av fanger dømt til 
livsvarig fengsel. Folk var så 
begeistret for løvene at livstids-
fangene ble benådet og fikk gå fri

•	 Det er grorudgranitt i grunnmuren 
til de fleste eldre hus i Oslos 
gamle bydeler, også i en del 
steintrapper, særlig på Frogner 

•	 Videre er det grorudgranitt i 
sokkelen til kjente statuer som 
Henrik Wergeland i Spikersuppa 
og Karl Johan foran Slottet 

•	 Også i Slottet, universitetet, 
Historisk museum og Norges bank 
er det brukt grorudgranitt 

•	 i 1842 var det en stor bybrann i 
Hamburg. i gjenoppbyggingen av 
byen ble det brukt grorudgranitt

•	 Svenske steinhoggere var 
blant Groruddalens tidlige 
arbeidsinnvandrere

FLOTT FASADE: Grorudveien 5 har etter lang tids forfall fått en 
solid ansiktsløftning, og fremstår i dag som en flott møteplass 

for bydelens befolkning. Foto: Kjersti G. Vanberg.

FRA GRORUD TIL LØVEBAKKEN: Løvene foran  
Stortinget er hogget i grorudgranitt.  

Foto: Marianne Gjørv.

BYdel grorud

Fra Grorud til Løvebakken – Steinhoggerliv  
i oppussede arbeiderboliger i Grorudveien 

Visste du at løvene på Løvebakken er av grorudgranitt? 
For å lære mer om grorudgranitt og steinhoggerliv, er det 
åpnet et steinhoggermuseum i en av to nyrestaurerte 
arbeiderboliger i Grorudveien 3 og 5. Husene rommer 
også leiligheter, en kafé og skal være forsamlingslokale 
for frivillige organisasjoner og en møteplass for folk i 
Bydel Grorud. 
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Ungdomsrådet i Bydel Grorud 
arrangerte våren 2011 en ungdoms-
konferanse der representanter fra 
skoler, kommunen og frivillige 
organisasjoner behandlet saker 
som ungdommene på forhånd 
hadde meldt inn. Opplegget var 
vellykket og ble godt mottatt av 
deltagere, skoler og lokalpolitikere. 
Ungdomsrådet ønsket derfor å 
videreutvikle ungdomskonferansen 
gjennom prosjektet UNGMED, om 
ung medvirkning. UNGMED sam-
arbeider med aktivitetsenheten i 
Bydel Grorud og områdeløftene på 

Ammerud og Romsås, som er en 
del av et Groruddalssatsingen. 

I oktober 2011 startet prosessen 
frem mot ungdomskonferansen 
2012. Gjennom prosjektet ble elev-
rådsrepresentantene på alle bydelens  
ungdomsskoler kurset til å gjennom- 
føre klassedebatter. Saker foreslått 
av klassene ble så behandlet i 
innledende konferanser i skolenes 
elevråd i februar 2012. Det ble også 
holdt konferanser for ungdom som 
er aktive i fritidsklubbenes klubb-
råd, samt en egen konferanse for 
eldre ungdom tilknyttet nettverket 

Grorud ungdomsforum.
Saker fra de innledende  

konferanser ble sendt videre til 
ungdomskonferansen i mars 2012. 
I løpet av konferansen bestemte 
representantene at det skal arbeides 
videre med følgende seks saker: 
kulturdag på alle skoler (mangfold), 
bedre tiltak for å få ungdom ut i 
arbeid (levekår), treningssenter for 
ungdom under 16 (fritid), billigere 
kollektivtransport (miljø), bedre 
utebelysning (nærmiljø) og bedre 
lærere (utdanning). Disse sakene  
ble i etterkant av konferansen 
behandlet i bydelsutvalget, av drifts- 
styrene på skolene, ungdommens 
bystyremøte, eller andre parter 
– avhengig av den enkelte saks 
innhold.

Totalt har 1200 ungdommer 
i alderen 13–23 vært involvert i 
prosjektet. Ungdomsrådet har en 

ledende rolle, både som initiativ-
taker til prosjektet, som møteledere 
på skolekonferansene og som  
vertskap og gruppeledere på 
hovedkonferansen.

Kong Harald besøkte ungdoms-
konferansen, for å bli bedre kjent  
i Groruddalen og lytte til  
ungdommenes ønsker.    

Ung medvirkning på Grorud med UNGMED

Med Ung medvirkning – UNGMED – i Bydel Grorud  
kan ungdom engasjere seg i politikk, frivillige  
organisasjoner, borettslagsstyrer og idrettslag.

ENGASJERT UNGDOM: 
ungdomsrådet i Bydel Grorud 

påvirker politikere og byråkrater i 
egen bydel. Foto: Bydel Grorud.

FINT BESØK: Stolte ungdommer  
i uNGMED-prosjektet fikk besøk 

av selveste Kong Harald.  
Foto: Bydel Grorud.
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Liastua 
Ferdes du i Gjelleråsmarka en 
helgedag, nær Stovner senter og 
boligområdene på Stovner og Vestli, 
kan det hende du kjenner lukten av 
varme vafler og brent bjørkeved. De 
duftene kommer trolig fra Liastua. 
Liastua eies og drives av Høybråten 
og Stovner idrettslag og er den eneste 
åpne markastua i Oslo som driftes 
av frivillige. Liastuas frivillige har 
gjort stedet til en av Bydel Stovners 
viktigste møteplasser. 

Foruten å holde Liastua åpent  
i helgene leies den ut til arrange-
menter. Stedet er både et startpunkt 
og et målpunkt for turer hele året. 
Fra turveinettet i Gjelleråsmarka 
kan man krysse riksvei 4 og fortsette 
innover i Nordmarka og Lillomarka. 
På vinterstid preparerer idrettslaget 
skiløyper i Marka og drifter skitrekket 
i Lia skisenter, rett ved Liastua. I 
skolens vinterferie tilrettelegger 
Bydel Stovner for aktivitetstilbud 
i Liabakken og utlån av ski, snow-
board og akebrett. 

Seniorgutta har ansvar for ved-
likehold og drift av Liastua. De består 
av 80 menn fra 45 år og oppover. 
Seniorgutta har lagt ned utallige 
timer med frivillig arbeid i området. 
De har malt, beiset, skrubbet, ryddet 
stier og kjørt løyper. Med støtte fra 
Groruddalssatsingen fikk tømmer-
hytta for noen år siden nytt, full-
isolert torvtak, og i 2012 ble det lagt 
inn vann og avløp. 

Liastua er en del av Groruddals-
satsingens arbeid med områdeløft 
for Stovner sentrum. Satsingen har 
gitt støtte til arbeidet med en barne-
hinderløype og en naturleke- 
plass med treskulpturer av elg, 
ugle og bjørn utenfor Liastua. Både 
skoleklasser og barnehager besøker 
Liastua, og hinderløypa er et  
populært mål for turen.  

Haugenstua Scene
Flerbrukshuset Haugenstua Scene 
ligger i det tidligere samfunnshuset 
ved Haugenstua torg i Bydel Stovner. 
I 2007 var huset tomt, med unntak 
av en pensjonistdrevet kafé. Ved 
oppstarten av Groruddalssatsingens 
områdeløft på Haugenstua, inngikk 
bydelen en leieavtale med OBOS.  
Siden den gang har private, frivillige 
og offentlige aktører samarbeidet om 
å utvikle Haugenstua Scene til et 
inkluderende flerbrukshus for hele 
befolkningen. 

Med støtte fra Groruddals-
satsingen har bydelen rustet opp 
og utstyrt lokalene til ulike formål, 
blant annet norskundervisning og 
treningstilbud. I mai 2012 ble det 
med et stort arrangement markert 
at kjelleren var ferdig pusset opp. 
Selv om husets kjelleretasje var 
under ombygging det første halv-
året, ble det registrert ca. 30.000 
besøkende i løpet av året. 

Huset tilbyr nå et mangfold av 
aktiviteter på dag- og kveldstid alle 
dager i uka, som danseaktiviteter, 
zumba, tai chi, boksing, taekwondo, 
balansetrening for eldre, styrke-
trening, kurs i musikk, film og foto 
og andre lavterskeltilbud for barn 
og ungdom. Lokalene brukes også 

til møter, kurs og undervisning 
for hele befolkningen. Bydelens 
frisklivs- og mestringssenter holder 
til i lokalene, og gratis norskkurs 
tilbys på dagtid fire dager i uka. 

Flerbrukshuset er en viktig møte- 
plass i Bydel Stovner. Både frivillige, 
bydelens tjenester, lag og organisa-
sjoner som bruker lokalene, må 
bidra med aktivitetstilbud til beste 
for lokalsamfunnet. 2013 er det siste 
året med områdeløft på Haugenstua. 
Da vil bydelen flytte nærmiljøsen-
terets resepsjon og organisasjonene 
som låner nærmiljøsenterets lokaler 
til flerbrukshuset og etablere en ny 
kafé i flerbrukshuset. Ca. 26 ulike  
organisasjoner og foreninger tilbyr 
nå aktiviteter for befolkningen 
gjennom bruk av bydelens lokaler 
på Haugenstua.

 

 

BYdel stoVner

Fra zumba og norskkurs på Haugenstua til vafler 
og skilek på Liastua

I Bydel Stovner kan du trene, lære norsk eller drive med 
musikk, film og foto i flerbrukshuset Haugenstua Scene. 
På Liastua, like ved Stovner senter, kan du kose deg 
med varme vafler etter å ha kjørt på ski i Liabakken. 

Ordfører Fabian Stang fikk æren av å åpne 
Haugenstua scene etter oppussingen. 

Bydelsleder Karl P. Olsen til venstre. 
Foto: Roy tjomsland.

LIASTUA: Et steinkast unna Stovner senter finner du Liastua, som tilbyr natur- 
opplevelser og kafehygge året rundt. Foto: Bydel Stovner og Kjersti G. Vangberg.
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OMDØMMEBYGGENDE OPPLEVELSER: Fra forestillingen Bror 
i Den Norske Opera & Ballett og lysvandringen langs Alnaelva. 

Foto: Odd Geir Sæther, Linn Førland og Marianne Gjørv.

KJÆRLIGHETSERKLÆRING TIL 
GRORUDDALEN: Kunstnerne på 
Steinbruddet kulturhus ønsket å formidle 
noen av Groruddalens positive kvaliteter. 
Her fra lanseringen av boka Stemmer fra 
Groruddalen på Litteraturhuset i Oslo. 
Foto: Marianne Gjørv.

Plankontoret for Groruddalen har støttet tre  
større prosjekter i 2012 som bygger omdømme: 
lysvandring langs Alna, produksjon av boka  
Stemmer fra Groruddalen og danseforestillingen  
Bror i Den Norske Opera & Ballett.

KommunIKasJon

 Lysvandringen langs Alnaelva ble 
gjennomført i september 2012. 
Programgruppe 2 finansierte tre 
spektakulære lysinstallasjoner 
langs elveløpet, og Plankontoret 
koordinerte kommunikasjons-
arbeidet. Bydelene rapporterte om 
en markant økning i oppslutningen 
rundt arrangementet. 

I november ble boka Stemmer fra 
Groruddalen lansert på Litteratur- 
huset i Oslo. Boka er produsert av 
en rekke aktører som holder til i 
«Steinbruddet kulturhus», og 
Plankontoret har bidratt med 
finansiering. Boka ble solgt inn 
som en «kjærlighetserklæring til 
Groruddalen», og fikk blant annet 
et tosiders oppslag med tittelen 
«Ja, vi elsker Groruddalen!» i Aften. 
NRK laget også en TV-reportasje 
om Groruddalen med Tom Egeland, 
som skrev forordet til boka.

Videre støttet Plankontoret 
Bydel Stovners danseforestilling 
Bror, som ble vist i Den Norske 
Opera & Ballett i november 2012. 
Forestillingen var en del av Prosjekt 
Groruddalen, et samarbeid mellom 
bydelene i Groruddalen og 

Den Norske Opera & Ballett. 
Forestillingen fikk omtale i blant 
annet Aftenpostens morgenutgave, 
NRK Østlandssendingen og NRK 
Dagsrevyen.

Sosiale medier fortsetter å være 
en viktig kommunikasjonskanal, 
og antall tilhengere på Facebook 
og Twitter øker. Det er produsert 
flere nettvideoer som er blitt lagt 
ut på satsingens kanal på YouTube. 
Kanalen har siden den ble opprettet 
hatt over 20.000 videovisninger.

Samarbeidet mellom 
Plankontoret og kommunikasjons-
arbeiderne i bydelene er styrket. 
Det har vært avholdt flere koordi-
neringsmøter, og Plankontoret har 
arrangert kurs i blant annet foto 
og grafisk programvare for å styrke 
medarbeidernes kompetanse.

I tillegg til at Plankontoret 
koordinerer kommunikasjons-
arbeidet sentralt i satsingen, gjøres 
det mye godt arbeid i bydelene. 
De fleste områdeløftene har ansatt 
egne kommunikasjonsarbeidere, og 
dette har styrket kommunikasjons- 
og omdømmearbeidet i satsingen.

Kapittel 4

Gode opplevelser skaper godt omdømme
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1 1.1.07 Bygging av gang- / sykkelbro over E6 ved Furuset senter 2007 2010 Ferdigstilt

2 1.2.07 Miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) – forprosjekt Brobekkveien/
Refstadveien (prosjektering)

2007 2012 Ferdigstilt 

3 1.4.07 Bygging av støyskjerm i Brobekkveien 2007 2009 Ferdigstilt

4 1.5.07 Sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunkter 2007 2012 Ferdigstilt

5 1.1.08 Gang- og sykkelvei langs Tvetenveien fra Haugerud til E6 (plan) 2008 2010 Ferdigstilt 

6 1.2.08 MPG Statsråd Mathiesens vei – Erich Mogensøns vei – forprosjekt 2008 2010 Ferdigstilt

7 1.3.08 Gang- og sykkelvei Fossumveien Syd mellom Østre Aker vei og Karl 
Fossums vei

2008 2010 Ferdigstilt

8 1.5.08 Sykkelfelt i Ole Deviks vei (plan) 2008 2010 Ferdigstilt 

9 1.6.08 Fortau i Hukenveien 2008 2011 Ferdigstilt

10 1.6.07 Bussrute 59 Tveita - Tonsenhagen m.fl. 2007 2011 i drift

11 1.8.08 Diverse strakstiltak 2008 2011 Ferdigstilt 

12 1.1.10 Støyskjerming - Supplering av støyskjerm i Nedre Kalbakkvei, 
prosjektering/bygging (ca. 200 meter)

2010 - Under gjennomføring

13 1.2.10 Støyskjerming – Støyutredning Micheletveien mv. iht. forslag i 
tungtr.plan

2010 - Ikke startet opp

14 1.3.10 MPG Veitvetveien (planlegging) 2010 - Under gjennomføring

15 1.4.10 Gang- og sykkelvei Fossumveien Nord, strekningen Karl Fossums 
vei – Rv4 (prosjektering)

2010 - Under gjennomføring

16 1.5.10 Restriksjoner på tunge kjøretøy i boligområder 2010 - Ikke startet opp

17 1.6.10 Universell utforming av fotgjengeroverganger, 1 bydel pr. år 2010 2011 Ferdigstilt

18 1.7.10 Linjebakken: skolevei (prosjektering) 2010 - Under gjennomføring

19 1.8.10 Tilgjengelighet til stasjoner, overgang mellom kollektivmidler 2010 2011 Ferdigstilt

20 1.9.10 Lehus og evt. høystandard-oppgradering av bussholdeplasser 2010 2012 Ferdigstilt

21 1.10.10 Brobekkveien sør for Østre Aker vei – sykkeltiltak 
(konseptvalgutredning)

2010 - Under gjennomføring

22 1.1.11 Støyskjerming Refstadveien (prosjektering) 2011 - Under gjennomføring

23 1.2.11 Krysset Nordvetveien og Kalbakkveien (gjennomføring) 2011 2012 Ferdigstilt

24 1.3.11 Krysset Professor Birkelandsvei, Grorudveien og turvei D10 
(gjennomføring)

2011 2011 Ferdigstilt

25 1.4.11 Vestlitorget: ombygging av snuplass m.m. (prosjektering) 2011 - Ikke startet opp

Ekstraordinære groruddalsmidler

alle tIltaK I PerIoden 2007–2012

Fra lysvandringen langs Alnaelva. Foto: Linn Førland.

VEDLEGG 1
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PROGRAMOMRÅDE 2

Ekstraordinære groruddalsmidler
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1   2.1.2.07 Grorud st.område, gjenåpning av Alna – reguleringsplan 2007 2011 Ferdigstilt

2 2.1.8/9.07 Leirfossen - åpning av Alna – gjennomføring 2007 2010 Ferdigstilt

3   2.1.1.08 Bjerkedalen Park, 1. etappe – gjennomføring 2008 2012 Under gjennomføring

4   2.1.1.09 Vesletjern, bekkeåpning og overløp – gjennomføring 2009 2011 Ferdigstilt

5 2.1.1.10 Grorudparken, 1 og 2 etappe – gjennomføring 2010 2012/13 Delvis ferdigstilt

6 2.1.2.11 Åpning av bekker på Furuset – prosjektering 2011 - Under gjennomføring

7 2.2.13.07 Sti fra Grorud senter til turvei D9 - erverv 2007 2010 Avviklet

8   2.2.17.07 Turvei D10 Svartdalen–Fagerlia, turveiunder hovedbanen, og langs 
Alna – gjennomføring

2007 2011 Ferdigstilt

9 2.2.1.08  Alnaparken, ridebane/ sti - gjennomføring 2008 2010 Ferdigstilt

10 2.2.4.08 Rehabilitering av eksisterende grøntanlegg - pilotprosjekt 2008 2011 Ferdigstilt

11 2.2.1.09 Vestli - Gamlebyen, sikre sammenhengende skilting av turvei og 
fjerning av hindringer  

2009 2011  Ferdigstilt

12 2.2.2.09 Turvei D10 Breivollvn 25/Smalvollen – gjennomføring 2009 - Avviklet

13 2.2.3.09 Linjeparken  - gateterminal og parkområde 2009 2012 Under gjennomføring

14 2.2.4.09 Plan for forlengelse av tur-løypetrasè Stovnerbakken – Tangerud  2009 - Avviklet

15 2.2.5.09  Steinbruvannet - toalett HC – gjennomføring 2009 2010 Ferdigstilt

16 2.2.6.09  Turvei D16/Ytre Ringvei, mulighetsstudie for krysningspunkt 2009 2012 Ferdigstilt

17 2.2.7.09  Turvei D16/Ytre Ringvei, Tvetenvn – bygging  (del1) 2009 2012 Under gjennomføring

18 2.2.1.10  Youngslunden balløkke/skate-anlegg – gjennomføring 2010 2012 Ferdigstilt

19 2.2.2.10 Fjellhus Allè – gjennomføring 2010 2012 Under gjennomføring

20 2.2.3.10 Turvei D15 langs Veitvetbekken – gjennomføring 2010 2011 Ferdigstilt

21 2.2.4.10 Turvei D15 langs Lindebergbekken – detaljprosjektering 2010 2012 Under gjennomføring

22 2.2.5.10 Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – prosjektinitiering 2010 2012 Ferdigstilt

23 2.2.6.10 Lindebergparken – prosjektering 2010 Slått sammen med GDS.
nr 2.2.4.10

24 2.2.7.10 Arkeologisk undersøkelse – Furuset  kulturpark 2010 2011  Ferdigstilt

25 2.2.8.10 Smalvollveien v/Tvetenbrua – planarbeid 2010 - Ferdigstilt

26 2.2.9.10 Brynsengfaret 2 – opparbeidelse friområde – gjennomføring 2010 2011  Ferdigstilt

27   2.2.10.10 Turvei D8 Vesletjern/Kristian Bogerudsvei – detaljprosjektering 2010 -  Avviklet

28   2.2.11.10 Turvei D8, Gårdsveien/Trondheimsveien – detaljprosjektering 2010 -  Avviklet

29   2.2.12.10 Turvei D6 St.råd Mathisensvei/Lunden – detaljprosjektering 2010 2012  Under gjennomføring

30   2.2.13.10 Byggeren lek/oppholdsareal m/bekkeåpning –gjennomføring 2010 Under gjennomføring

31   2.2.15.10 Treplanting – gjennomføring 2010 2011 Ferdigstilt

32   2.2.16.10 Verdensparken – gjennomføring 1. etappe 2010 2012 Under gjennomføring

33 2.2.1.11 Furuset kulturpark/Kurland 2 2011 Midlertidig avviklet

34 2.2.2.11 Turvei D 8 Vesletjern/Kristian Bognerudsvei - gjennomføring 2011 2013 Ferdigstilt

35 2.2.3.11 Turvei D 10 gjennom Brynområdet – prosjektering 2011 2012 Under gjennomføring

36 2.2.4.11 Turvei D10 Prof.Birkelandvei/Tevlingsvei –prosjektering 2011 - Avviklet

37 2.2.5.11 Turvei D 15 gjennom Bredtvetområdet – gjennomføring 2011 - Avviklet   

38 2.2,6.11 Turvei D 15, grønn tverrakse – prosjektering 2011 2012 Under gjennomføring   

39 2.2.7.11 Turvei D16 Smalvollveien/Ytre Ringvei – bygging del 2 2011 2012 Under gjennomføring   

40 2.2.8.11 Teisenparken – gjennomføring 2011 2013 Ferdigstilt

41 2.2.9.11 Liastua VA-anlegg – gjennomføring 2011 2011 Ferdigstilt

42 2.2.1.12 Rommensletta skulpturpark 2012 2013 Under gjennomføring   
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26 Ikke tildelt Innfartsparkering Grorud stasjon – oppgradering og utvidelse av 
innfartsparkeringen på «stasjonssiden« (øst).

2008 2011 Ferdigstilt

27 Ikke tildelt Opprustning/utvikling av sporområdet ved Alnabruterminalen med 
evt. oppgradert driftsadkomst til Alf Bjerkes vei

2010 - Under gjennomføring

28 Ikke tildelt Gang/sykkelvei Vollebekk – Alna st. 2008 - Under gjennomføring

29 Ikke tildelt Rv191 Nedre Kalbakkvei i 4 felt fra Strømsveien – Alfasetveien inkl. 
kollektivfelt i Strømsveien      

2007 2011 Ferdigstilt

30 Ikke tildelt Miljøfartsgrense langs Rv4 2007 - Løpende driftstiltak

32 Ikke tildelt Sykkelrute E6, Furuset – bygrensa. Fase 1: Jerikoveien til 
Bjørnheimveien.

2008 2011 Ferdigstilt

33 Ikke tildelt Støyskjerming etter forurensningsloven E6/RV4 2010 - Ikke startet opp

34 Ikke tildelt Holdeplass oppgradering E6/RV4 2010 - Ikke startet opp

35 Ikke tildelt Oppgradering av underganger og belysning RV4 2010 - Ikke startet opp

36 Ikke tildelt Reetablering av grøntanlegg E6/RV4 og fjerning av vandringshindre 
i Hovinbekken

2010 - Under gjennomføring

37 Ikke tildelt Vannrensing av avrenning fra rv4 ved Alna 2011 2011 Ferdigstilt

38 Ikke tildelt 7,5 min. avganger på Grorudbanen 2008 - Løpende driftstiltak

39 Ikke tildelt 7,5 min. avganger på Furusetbanen 2010 - Løpende driftstiltak

40 Ikke tildelt Bussrute 59 Tveita - Tonsenhagen 2007 2011 Avviklet

41 Ikke tildelt Tilgjengelighet og oppgradering av Grorudbanen 2008 - Under gjennomføring

42 Ikke tildelt Trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt – pilotprosjekt 2010 - Ikke startet opp

43 Ikke tildelt Gang og sykkelvei langs Tvetenveien fra Ole Deviks vei til Haugerud 2010 - Under gjennomføring

44 Ikke tildelt Aksjon skolevei: 
– Fortau i Årvollveien (2011)

2008 - Ikke startet opp

45 Ikke tildelt Framkommelighetstiltak for buss 
– Holdeplass Tonsenhagen  
– Holdeplass Stjerneblokkveien 
– Høystandardholdeplasser 
– Grorud terminal

2010 - Ferdigstilt/ Under 
gjennomføring

46 Ikke tildelt Samlepost – handlingsplan mot utendørsstøy omfatter hele Oslo 
hvor tiltak i Groruddalen inngår

2010 - Ikke startet opp

47 Ikke tildelt Revurdering av sekundært sykkelveinett sett opp mot turveinettet 2010 - Ikke startet opp

48 Ikke tildelt Diverse kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3 2010 2010 Ferdigstilt/ Under 
gjennomføring

49 Ikke tildelt Sykkelinspeksjon Nedre Kalbakkvei 2010 - Under gjennomføring

50 Ikke tildelt Universell utforming/framkommelighet på gang- og sykkelveinettet 2010 - Under gjennomføring

Ordinære midler
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88 Ikke tildelt Belysning ved Haugenstua 2010 2011 Ferdigstilt

89 Ikke tildelt Oppgradering langs Alnaparkveien 2010 Under gjennomføring

90 Ikke tildelt Produksjon av skilt om informasjon om gjenbruk/avfallsstasjon etc. 2010 2011 Ferdigstilt

91 Ikke tildelt Fjerning av tagging 2010 2011 Ferdigstilt

92 Ikke tildelt Rydding og beplanting/Skjerming av næringseiendommer 2011 - Under gjennomføring

93 Ikke tildelt Opprydding og beplanting langs Rommensletta og Haavard 
Martinsens vei

2010 2011 Ferdigstilt

94 Ikke tildelt Opprydding og beplanting langs div. veier 2011 2012 Under gjennomføring

95 Ikke tildelt Utsmykking og belysning av pipe ved Tokerud varmesentral 2010 2011 Ferdigstilt

96 Ikke tildelt Brosjyre gjennombruk- isolasjonsmatter 2011 2011 Ferdigstilt

97 Ikke tildelt Gjerde for innsyn ved Kjelsrud gård 2011 2012 Under gjennomføring

98 Ikke tildelt Trykking av brosjyrer, etc – administrasjon 2009 2012 Under gjennomføring

99 Ikke tildelt Kjeldsrud gård 2011 2012 Ferdigstilt

100 Ikke tildelt Vakre veitvet 2011 2011 Ferdigstilt

101 Ikke tildelt Modell av gangbru – gjennomføring 2009 2012 Ferdigstilt

102 Ikke tildelt Alf Bjerkes vei – plante trær mellom vei og hovedbane 2012 2013 Under vurdering/
planlegging

103 Ikke tildelt Grorud jernbanestasjon – oppgradering/oppussing av 
stasjonsområdet og undergang

2012 Under vurdering/
planlegging

104 Ikke tildelt Grorud T-bane stasjon – oppgradering/beplanting 2012 - Under vurdering/
planlegging

105 Ikke tildelt Stovner T-bane stasjon - oppgradering/beplanting 2012 - Under vurdering/
planlegging

106 Ikke tildelt Brobekkveien – skjerming, beplanting og oppgradering 2012 - Under vurdering/
planlegging
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107 Ikke tildelt Leirfossen turvei D9, bygging av turvei i forbindelse med prosjekt 
Leirfossen

Ikke oppgitt 2010 Ferdigstilt

108 Ikke tildelt Kildeveien – Mons Søviks plass, turvei D 2, bygging av 100 meter turvei Ikke oppgitt 2010 Ferdigstilt

109 Ikke tildelt Alnaparken – frisbeegolf og skilting Ikke oppgitt 2010 Ferdigstilt

110 Ikke tildelt Årvolldammen parkopprustning Ikke oppgitt 2010 Ferdigstilt

111 Ikke tildelt Ammerudveien bekkeåpning, prosjektering Ikke oppgitt 2012 Ferdigstilt

112 Ikke tildelt Rehabilitering av Refstadbekken Ikke oppgitt 2011 Ferdigstilt

113 Ikke tildelt Rehabilitering av av bordgang turvei D8 Ikke oppgitt 2012 Ferdigstilt

114 Ikke tildelt Rehabilitering av strekninger på turvei D10 etter erosjonsskader Ikke oppgitt 2011 Ferdigstilt

115 Ikke tildelt Fornying av avløpsnettet for å redusere forurensing av Alna Ikke oppgitt Under gjennomføring 

116 Ikke tildelt Utarbeidelse av plan for Lillomarka idrettspark Ikke oppgitt - Under gjennomføring

117 Ikke tildelt Utarbeidelse av skisseprosjekt for forlengelse av Jerikobakken Ikke oppgitt - Under gjennomføring

118 Ikke tildelt Prosjektering av idrettsplass i hver bydel Ikke oppgitt - Midlertidig avviklet

119 Ikke tildelt Utarbeidelse av diverse program for flerbrukshaller/idrettshaller Ikke oppgitt - Delvis ferdigstilt/under 
gjennomføring

120 Ikke tildelt Utarbeidelse av rehabiliteringsplan for Rommensletta Ikke oppgitt - Ikke startet opp

121 Ikke tildelt Utarbeidelse av plan for idrettsgarderobe ved Bjøråsen 
kunstgressbane

Ikke oppgitt - Ikke startet opp

122 Ikke tildelt Bygging av idrettslekeplass ved Høybråten skole Ikke oppgitt 2011  ferdigstilt

123 Ikke tildelt Rehabilitering av Romsås bad Ikke oppgitt - Delvis ferdigstilt

124 Ikke tildelt Planlegging av klubbhus ved cricketbanen Rommensletta Ikke oppgitt - Ikke startet opp

125 Ikke tildelt Utarbeidelse av kulturminnegrunnlag for to prioriterte kulturmiljø i 
Groruddalen

Ikke oppgitt - Under gjennomføring

126 Ikke tildelt Sikre og synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel Ikke oppgitt - Under gjennomføring

127 Ikke tildelt Registrering av småhusområde i Groruddalen Ikke oppgitt - Under gjennomføring

Ordinære midler

43   2.2.17.10  Vestlitorget - gjennomføring 2010 2010 Ferdigstilt

44 2.3.4.07  Årvoll gård – sikring av bygninger 2007 2011  Ferdigstilt

45 2.3.5.07  Arveset gård – bruksanalyse 2007 2010 Ferdigstilt

46 2.3.8.07  Skilting av kulturminner langs Alna 2007 Avviklet

47 2.3.1.08  Linderud gård -utredning for bruk og bevaring  2008 2010 Ferdigstilt 

48 2.3.2.08  Kalbakken bru – plan for sikring og skjøtsel 2008 Avviklet

49 2.3.3.08  Grorudveien 3 – restaurering 2008 2011 Ferdigstilt

50 2.3.1.09 Nordre Lindeberg gård våningshus/Låve – restaurering 2009 2012 Under gjennomføring

51 2.3.2.09  Bånkall gård – restaurering 2009 Under gjennomføring

52 2.3.3.09  Kulturkart/veileder – gjennomføring 2009 - Ferdigstilt

53 2.3.1.10  Årvoll gård, kulturscene – gjennomføring 2010 2010 Ferdigstilt

54 2.3.2.10  Årvoll isdam – gjennomføring 2010 2012 Delvis ferdigstilt

55 2.3.3.10  Steinbruddet kulturhus – konseptvalgutredning 2010 Under gjennomføring

56 2.3.4.10  Arveset gård- konseptutvalgsutredning 2010 Ferdigstilt

57 2.3.5.10  Skolehistorie i GD – gjennomføring 2010 Avviklet

58 2.3.6.10  Bevaring og utv. av drabantbyene – plan 2010 Avviklet

59 2.3.7.10  Grorud samf.hus – konseptvalgutredning 2010 2012 Ferdigstilt

60 2.3.1.11 Nordre Lindeberg gård – flytting av trafostasjon 2011 2011 Ferdigstilt

61 2.3.2.11 Bånkal gård – ny adkomst – forprosjekt 2011 Slått sammen med GDS.
nr 2.3.2.09

62 2.3.3.11 Gamle Furuset skole- rehabilitering 2011 2011 Ferdigstilt

63 2.3.4.11 Digitalt kulturkart – gjennomføring 2011 2012 Ferdigstilt

64 2.3.5.11 Bakås skanser – utarbeide skjøtselplan 2011 2012 Under gjennomføring

65 2.3.6.11 Grorudveien 5 2011 2012 Ferdigstilt

66 2.3.1.12 Skilting av kulturminner i Groruddalen 2012 2013 Under gjennomføring

67   2.4.21.07  Kunstisflate Furuset Forum – bygging 2007 2011 Ferdigstilt

68 2.4.1.08  Kunstisflate, Lørenhallen – bygging 2008 Avviklet

69 2.4.1.09  Ridehall Nordtvet gård – gjennomføring 2009 Avviklet

70 2.4.2.10  Tveita skole, leke/idrettspl. – gjennomføring 2010 2011 Ferdigstilt

71 2.4.2.10  Grorud idrettsplass – restaurering 2010 Avviklet

72 2.4.1.11 Kunstisflate Stovner – prosjektering 2011 2012 Ferdigstilt

73 2.4.2.11 Stovner skole – opparbeidelse av skolegård 2011 2011 Ferdigstilt 

74 2.4.3.11 Rødtvet skole – opparbeidelse av skolegård 2011 2011 Ferdigstilt 

75 2.4.4.11 Tiurleiken skole – opparbeidelse av skolegård 2011 2011 Ferdigstilt 

76 2.4.5.11 Haugerud idrettsanlegg 2011 2012 Ferdigstilt

77 2.4.1.12 Stig skolegård – gjennomføring 2012 2013 Under gjennomføring

78 2.4.2.12 Vestli skolegård 2012 2013 Under gjennomføring

79 2.4.3.12 Fysisk aktivitet – mobiliserende tiltak 2012 Hver år Under gjennomføring

80 2.4.4.12 Grorud idrettspark/akse – prosjektering 2012 2013 Under gjennomføring

77 3.8.4.07  Bjerke nærmiljøsenter – etablering 2007 2010 Ferdigstilt

78   3.11.1.07  Mitt moderne kulturminne – gjennomføring 2007 2010 Ferdigstilt

79   3.10.3.08  Tusenårstedet, parkområde – gjennomføring 2008 2010 Ferdigstilt

80 3.10.4.08  Stovnerparken - gjennomføring 2008 2010 Ferdigstilt

81 3.9.2.07  Steinbruvannet badebrygge/turvei – gjennomføring 2007 2010 Ferdigstilt

GDS.nr 2.2.14.10 Bydelsrusken Groruddalen

82 Ikke tildelt Ryddelag i bydelene 2010 - Under gjennomføring

83 Ikke tildelt Facelift 2010 – samarbeid mellom transportbedrifter om 
opprydding

2010 2011 Ferdigstilt

84 Ikke tildelt Skjerming av terminalveien 2010 2011 Ferdigstilt

85 Ikke tildelt Skjerming av containertomt lang E6 2010 2011 Ferdigstilt

86 Ikke tildelt Beplanting i Brobekkveien 2010 2011 Ferdigstilt

87 Ikke tildelt Beplanting i Refstad og Økernveien 2010 2011 Ferdigstilt
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35 3.2.5-10 Levekårsundersøkelse 2010 - Løpende driftstiltak

36 3.2.6-10 Inngang til marka (Inkludert tidl. 3.2.8a-09 Forprosjekt inngang til 
marka) 

2010 - Under gjennomføring

37 3.2.7-10 Bomiljø sletteløkka 2010 2011 Ferdigstilt

38 3.2.9-10 Forprosjekt parsellhage 2010 - Avviklet aldri startet 
opp

39 3.2.10-10 Større tiltak Sletteløkka 2010 2012 Ferdigstilt

40 3.2.11-10 Mindre møteplasser Sletteløkka 2010 2012 Ferdigstilt

41 3.2.12-10 Støyreduksjon 2010 - Overført ordinær drift 
hos SVRØ

42 3.2.1-11 Veitvet sentrum – Kultur- og nærmiljøsenter.  
Før: Kultursenter

2011 - Under gjennomføring

43 3.2.2-11 Kulturbølgen 2011 2011 Ferdigstilt

44 3.2.3-11 Vakre Veitvet og Sletteløkka 2011 2012 Ferdigstilt

45 3.2.1-12 Samarbeid mellom beboerorganisasjoner 2012 - Løpende driftstiltak

46 3.2.2-12 Perlekjedet - påvirkningsarbeid 2012 - Løpende driftstiltak

47 3.2.3-12 Aktivering og dugnad på Veitvet og Sletteløkka – Steder og 
mellomrom 

2012 - Løpende driftstiltak

48 3.2.4-12 Veitvet sentrum – aktivering Scene Veitvet 2012 Løpende driftstiltak

Romsås, Bydel Grorud

49 3.3.1-07 Humleby vinterlekeplass 2009 2012 Avviklet etter oppstart

50 3.3.3-07 Svarttjern 2007 2009 Ferdigstilt

51 3.3.5-07 Langsiktig senterutvikling og kunnesenter 2007 - Under gjennomføring

52 3.3b-08 Programstyring og administrasjon 2008 - Løpende driftstiltak

53 3.3.9-08 Romsås-TV 2008 2011 Ferdigstilt

54 3.3.10-08 Cricket 2008 2011 Ferdigstilt

55 3.3.1-09 Frivillig i sentrum 2009 - Løpende driftstiltak

56 3.3.2.09 Kunstgressbane på Bjøråsen 2009 2011 Delvis ferdigstilt. Andre 
fase er avviklet.

57 3.3.3-09 Pandoras håp 2009 - Løpende driftstiltak

58 3.3.4-09 Kultur i ring 2009 - Under gjennomføring

59 3.3.5-09 Vaktmesterpraksis 2009 2011 Ferdigstilt

60 3.3.6-09 Romsåspilotene 2009 - Løpende driftstiltak

61 3.3.7-09 Kunst og ungt entreprenørskap 2009 2010 Avviklet etter oppstart

62 3.3.1-10 Frivilligskolen 2010 - Løpende driftstiltak

63 3.3.2-10 Utleie/booking 2010 2010 Avviklet etter oppstart

64 3.3.3-10 Rett fra Romsås 2010 2011 Ferdigstilt

65 3.3.4-10 Kurs i TV-produksjon 2010 2011 Ferdigstilt

66 3.3.5-10 Nyhetsgruppen 2010 2011 Ferdigstilt

67 3.3.6-10 Lærings-TV 2010 2010 Avviklet/ikke startet opp

68 3.3.1-11 Møteplassen Kafé Romsås 2011 2011 Ferdigstilt

69 3.3.2-11 Samarbeidsprosjektet 2011 - Løpende driftstiltak

70 3.3.3-11 Femstjerners Romsås 2011 - Løpende driftstiltak

71 3.3.4-11 Aktive Romsås. Før: Frisklivssentral 2011 - Løpende driftstiltak

Haugenstua, Bydel Stovner

72 3.4.1-07 Sentrumsutvikling Haugenstua 2007 2010 Ferdigstilt, 
overført bydelens 
driftsorganisasjon

73 3.4.2-07 Nærmiljøsenteret 2007 2010 Ferdigstilt

74 3.4.3-07 Oslo-ungdommens Motorsenter og Skatehall 2007 2010 Ferdigstilt

75 3.4.4-07 Haugenstua Scene 2007 - Under gjennomføring

76 3.4.5-07 Parsellhager 2007 2012 Ferdigstilt

77 3.4.9-07 En lysere hverdag 2007 2010 Ferdigstilt
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Furuset, Bydel Alna

1 3.1.0-07 Prosjektutvikling og informasjon 2007 - Løpende driftstiltak

2 3.1.2-07 Furusetheimen 2007 2010 Ferdigstilt

3 3.1.11-08 Borettslagsprosjektet 2008 2012 Ferdigstilt

4 3.1.12-09 Bærekraftig lokalsamfunn 
Før: Ungdom/unge voksne (inkludert tidl. 3.1.9-08 Lokal ledelse og 
kompetanse)

2009 - Løpende driftstiltak

5 3.1.13-09 Omdømmebygging gjennom formidling (inkludert tidl. 3.1.14-09 
Arrangement og fellestiltak)

2009 - Løpende driftstiltak

6 3.1.15-09 Fremtidens bibliotek 2009 - Under gjennomføring

7 3.1.8-07 Verdensparken informasjon og medvirkning 2007 - Løpende driftstiltak

8 3.1.16-10 Klimavennlig boligbygging og fortetting 2010 - Under gjennomføring

9 3.1.2-12 Utleieboliger for ungdom (forstudie) 2012 2012 Ferdigstilt

10 3.1.1-12 Småbarnsfamilier i fokus 2012 - Løpende driftstiltak

Veitvet-Slettaløkka, Bydel Bjerke

11 3.2.0-07 Stilling 2007 - Løpende driftstiltak

12 3.2.0b-07 Prosjektgruppa 2007 - Løpende driftstiltak

13 3.2.2a-07 Stikk innom 2007 - Løpende driftstiltak

14 3.2.3-07 Veitvet park og aktivitetsområde (fase 2) 2007 2009 Ferdigstilt

15 3.2.4c-07 Park garasjetak 2007 2009 Ferdigstilt

16 3.2.5-07 Veitvet senterutvikling 2007 - Ingen aktivitet i 2012

17 3.2.7-07 Brobyggende kulturarrangementer – Bærekraftig videreføring  
Før: Arrangementer og omdømmebygging 

2007 - Løpende driftstiltak

18 3.2.8b-08 Undergang Trondheimsveien 2008 2011 Ferdigstilt

19 3.1.11b-09 Mulighetsstudie kraftledning 2009 - Videreført som del av 
annet tiltak

20 3.2.0c-09 Informasjon 2009 - Løpende driftstiltak

21 3.2.2b-09 Demokratiopplæring og valgdeltagelse 2009 - Løpende driftstiltak

22 3.2.2c-09 Veitvetakademiet (tidligere Organisasjonsutvikling)(inkludert 
tidligere 3.2.8-10 Bo sammen)

2009 - Løpende driftstiltak

23 3.2.2d-09 Beboermedvirkning 2009 2010 Ferdigstilt

24 3.2.2e-09 Kvinnenettverk 2009 2010 Avviklet

25 3.2.5-09 Veitvet sentrum – Kultursal og møtelokaler. Før: Kultursal 2009 - Løpende driftstiltak

26 3.2.5a-09 Møteplassen Veitvetsenter 2009 2012 Ferdigstilt

27 3.2.5b-09 Oppgradering forsamlingssal 2009 2010 Ferdigstilt

28 3.2.8c-09 Nedgradering Trondheimsveien 2009 - Løpende driftstiltak

29 3.2.10-09 Trafikkanalyse 2009 - Videreført som del av 
annet tiltak 

30 3.2.10b-09 Perlekjedet – overordnet kunstplan for Perlekjedet 
Før: Plan Veitvetveien

2009 - Løpende driftstiltak

31 3.2.11-09 Plan Sletteløkka 2009 - Under gjennomføring

32 3.2.12-09 Forstudie forsamlingslokale 2009 2010 Ferdigstilt

33 3.2.1-10 Tverrfaglig arbeid 2010 - Løpende driftstiltak

34 3.2.3-10 Allidrett og fysisk aktivitet (Inkludert tidligere 3.2.2-10 
Utvikle idrettstilbud og 3.2.4-10 Container og sportsutstyr)

2010 2012 Ferdigstilt
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78 3.4.11-07 Utsmykking/utendørs installasjoner 2007 2011 Ferdigstilt

79 3.4.13-07 Godt ry og omdømmebygging 2007 - Løpende driftstiltak

80 3.4.17-07 Prosjektutvikling 2007 - Løpende driftstiltak

81 3.4.7-08 Sneglehuset 2008 2009 Ferdigstilt

82 3.4.08-08 Stig Skole som møteplass 2008 2011 Ferdigstilt

83 3.4.24-09 Helhetsplan for uteområdene 2009 2010 Ferdigstilt

84 3.4.25-09 Haugenstua skole som møteplass 2009 2011 Ferdigstilt

85 3.4.28-09 Nytt motorsenter og skatehall 2009 - Under gjennomføring

86 3.4.26-10 Samarbeid med borettslagene 2010 2012 Ferdigstilt

87 3.4.27-10 Skulpturpark 2010 - Under gjennomføring

88 3.4.29-11 Lederskolen 2011 2011 Ferdigstilt

89 3.4.30-11 Torget som møteplass 2011 - Under gjennomføring

90 3.4.31-11 Beboerhus 2011 2011 Ferdigstilt

91 3.4.32-11 Åpen «kafé» på Motorsenteret 2011 2011 Ferdigstilt

92 3.4.33-11 Aktiv på Haugenstua 2011 - Løpende driftstiltak

93 3.4.34-11 Stovner Frisklivs- og mestringssenter 2011 2012 Ferdigstilt

94 3.4.35-11 Reduksjon av rushandlinger 2011 2011 Ferdigstilt

95 3.4.36-12 Hinderløype ved Stig skole 2012 - Under gjennomføring

Lindeberg, Bydel Alna

96 3.5.2-11 Prosjektledelse og programadministrasjon 2011 - Løpende driftstiltak

97 3.5.1-12 Gode oppvekstmiljø 2012 - Under gjennomføring

98 3.5.2-12 Bomiljøtiltak i utsatte områder 2012 Under gjennomføring

99 3.5.3-12 Attraktive møteplasser (inkludert tidligere 3.5.1-11 Opprusting av 
Jerikobakken)

2012 Løpende driftstiltak

100 3.5.4-12 Styrkede norskferdigheter 2012 - Løpende driftstiltak

Linderud-Økernbråten-Vollebekk, Bydel Bjerke

101 3.7.1-11 Oppstart områdeløft. I 2013 byttes navn til Administrasjon/felles 2011 - Løpende driftstiltak

102 3.7.1-12 Møteplasser mellom husene 2012 - Under gjennomføring

103 3.7.2-12 Forhager 2012 - Under gjennomføring

104 3.7.3-12 Møteplasser for unge 2012 - Løpende drift

105 3.7.4-12 Arrangementer 2012 - Løpende drift

106 3.7.5-12 Lokale møteplasser 2012 - Løpende drift

107 3.7.6-12 Lokalt lederskap 2012 - Løpende drift

108 3.7.7-12 Dive analyse 2012 - Løpende drift

109 3.7.8-12 Grønn åre (forstudie) 2012 2012 Ferdigstilt

110 3.7.9-12 Sauedalen 2012 - Under gjennomføring

111 3.7.10-12 Gangveien 2012 - Under gjennomføring

112 3.7.11-12 Undergangen 2012 - Under gjennomføring

Ammerud, Bydel Grorud

113 3.8.1-11 UngMed – Ungdom og medvirkning 
(videreføres som del av 3.8.1-12 Ung Kompetanse)

2011 2012 Ferdigstilt

114 3.8.2-11 Lillomarka arena 2011 - Under gjennomføring

115 3.8.3-11 Prosjektstyring 2011 - Løpende driftstiltak

116 3.8.4-11 Utarbeidelse og implementering av områdeløftprogram 2011 - Ferdigstilt

117 3.8.5-11 Opprusting av undergang 2012 - Under gjennomføring

118 3.8.6-11 Utvikling av Ammerudhellinga 47. 
Før: Konseptvalgutredning Ammerudhellinga

2012 - Under gjennomføring

119 3.8.1-12 Ung Kompetanse 2012 Løpende driftstiltak

120 3.8.2-12 Samarbeidsavtale med borettslagene 2012 - Løpende driftstiltak

Stovner sentrum, Bydel Stovner

121 3.9.1-11 Programutvikling 2011 - Løpende driftstiltak

122 3.9.2-11 Utarbeidelse av områdeløftprogram 2011 2012 Ferdigstilt

123 3.9.3-11 Utredning om stedsbruk og omdømme 2012 - Løpende driftstiltak

124 3.9.4-11 Mulighetsskisse for Sentergata 2012 - Under gjennomføring

125 3.9.5-11 Kirkeplassen 2011 2012 Ferdigstilt

126 3.9.1-12 Språkferdigheter 2012 - Løpende driftstiltak

127 3.9.2-12 Sentrumsutvikling 2012 - Under gjennomføring

128 3.9.3-12 Gatebelysning 2012 - Under gjennomføring

129 3.9.4-12 Bedre bomiljø 2012 - Løpende driftstiltak

130 3.9.5-12 Medvirkning til Stovner senter og Linjeparken 2012 - Løpende driftstiltak

131 3.9.6-12 Møteplasser i sentrum 2012 - Under gjennomføring

Bomiljøtilskudd1

132 Ikke tildelt Ammerudsletta Brl i Bydel Grorud, Utredning av helhetlig plan for 
utearealene

2012 - Under gjennomføring

133 Ikke tildelt Apalløkka Brl i Bydel Grorud, Utredning av helhetlig plan for 
utearealene

2012 - Under gjennomføring

134 Ikke tildelt Hvitveisenga Brl i Bydel Stovner, Utredning av helhetlig plan for 
utearealene

2012 - Under gjennomføring

135 Ikke tildelt Kurland Brl i Bydel Alna, Etablering av ny lekeplass for barn i 
alderen 1-7 år

2012 - Under gjennomføring

136 Ikke tildelt Lohøgda Brl i Bydel Alna, Utredning av helhetlig plan for 
utearealene

2012 - Under gjennomføring

137 Ikke tildelt Mellomgården Brl i Bydel Grorud. Belysning, beplantning og 
sittegrupper

2012 - Under gjennomføring

138 Ikke tildelt Møllerstua Brl i Bydel Grorud. Støyreduserende tiltak i ballbinge. 2012 - Under gjennomføring

139 Ikke tildelt OBOS. Stimulering og bistand til utvikling av tiltaksplaner for 
utvikling av bygninger og bomiljø innenfor etablerte  områdeløft i 
Groruddalen. 

2012 - Under gjennomføring

140 Ikke tildelt OBOS Forretningsbygg i Bydel Stovner, Opprusting av Haugenstua 
torg. 

2012 - Under gjennomføring

141 Ikke tildelt Kulturetaten i Oslo kommune, Aktivitetsskolen Jeriko i Bydel Alna. 
Etablering av løpebane og hoppegrop, samt underlag for mobil 
hoppbakke. 

2012 - Under gjennomføring

142 Ikke tildelt Rødtvedt Brl i Bydel Grorud. Oppbygging av adkomstveier til 
innganger i høyblokk for sikring av trinnfri adkomst. 

2012 - Under gjennomføring

143 Ikke tildelt Rødtvedt Brl i Bydel Grorud. Rehabilitering av inngangspartier. 2012 - Under gjennomføring

144 Ikke tildelt Rødtvedt Brl i Bydel Grorud. Asfaltering av deler av møteplass. 2012 - Under gjennomføring

145 Ikke tildelt Sameiet Lunden 7-17 i Bydel Bjerke. Oppgradering av utearealer. 2012 - Under gjennomføring

146 Ikke tildelt Slåttevangen Brl i Bydel Alna. Tilleggsarbeider i tilknytning 
oppgradering av utearealer. 

2012 - Under gjennomføring

147 Ikke tildelt Smedstua Brl i Bydel Stovner, Helhetlig oppgradering av 
uteområde.

2012 - Under gjennomføring

148 Ikke tildelt Stjerneblokkveien Brl i Bydel Alna, Utarbeiding av helhetlig plan for 
utearealer. 

2012 - Under gjennomføring

149 Ikke tildelt Søndre Lindeberg Brl i Bydel Alna, Oppgradering av lekeplasser 2012 - Under gjennomføring

150 Tildelt Tiurleiken Brl i Bydel Grorud, Dekning av merutgifter til utredning 
av bodanlegg.

2012 2012 Ferdigstilt

151 Ikke tildelt Veitvet Hageby Brl i Bydel Bjerke, Oppgradering av gangstier 
gjennom borettslaget. 

2012 - Under gjennomføring

152 Ikke tildelt Vesthelling Brl i Bydel Stovner, Oppgradering av utearealer. 2012 - Under gjennomføring

153 Ikke tildelt Vestli IL i Bydel Stovner, Oppgradering av klubbhus. 2012 - Under gjennomføring

154 Ikke tildelt Vestlisvingen Huseierlag i Bydel Stovner, Ny huske. 2012 - Under gjennomføring

155 Ikke tildelt Østausa Brl i Bydel Alna, Utendørs lyssetting. 2012 - Under gjennomføring

156 Ikke tildelt Øvre Fossum Gård AL, Aktivitetssenteret i Bydel Stovner. 
Tilstandsvurdering av bygninger og utearealer, samt prosjektering 
av forslag til hva som må og kan gjøres med gården.

2012 - Under gjennomføring

157 Ikke tildelt Øvre Veitvet Brl i Bydel Bjerke, Oppgradering av deler av 
uteområde.

2012 - Under gjennomføring

158 Tildelt Brl Vestre Veitvet i Bydel Bjerke. Fornying av lekeplass for de aller 
minste og større barn.

2011 2012 Ferdigstilt

¹ under strategien bomiljøtilskudd inkluderes tiltak som fikk tilsagn i 2012 og tiltak som ble ferdigstilt i 2012 (som har fått tilsagn tidligere). 
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159 Tildelt Flaaen Brl i Bydel Grorud. Oppgradering av leke-/ møteplass. 2011 2012 Ferdigstilt

160 Tildelt Gransletta Brl i Bydel Alna. Oppgradering av forhager, to nye 
møteplasser og ny stor oppholdsplass.

2010 2012 Ferdigstilt

161 Tildelt Granstangen Brl i Bydel Alna. Opprusting av tun med samlings-, 
leke- og møteplasser.

2010 2012 Ferdigstilt

162 Tildelt Høybråten og Stovner IL i Bydel Stovner. Tilknytning av 
sanitæranlegg på Liastua til kommunal hovedledning for vann og 
avløp. 

2010 2012 Ferdigstilt

163 Tildelt Kurland Brl i Bydel Alna, Opparbeiding av lyspunkter. 2011 2012 Ferdigstilt

164 Tildelt Mellomgården Brl i Bydel Grorud, Oppgradering av lekeplass. 2011 2012 Ferdigstilt

165 Tildelt Nedre Haugen Brl i Bydel Alna, Utredning av helhetlig plan for 
utearealene.

2010 2012 Ferdigstilt

166 Tildelt Nordre Gran Brl i Bydel Alna, Utbedring og oppgradering av 
utearealer. 

2010 2012 Ferdigstilt

167 Tildelt Orremyr Brl i Bydel Grorud. Etablering av universell tilgjengelighet 
til grendehus. 

2011 2012 Ferdigstilt

168 Tildelt Kulturetaten i Oslo kommune, Aktivitetsskolen Jeriko. Etablering 
av løpebane, oppgradering av sandvolleyballbane og møteplass for 
befolkningen i nærmiljøet til Jeriko skole. 

2010 2012 Ferdigstilt

169 Tildelt Rødvedt Brl i Bydel Grorud, Tilgjengeliggjøring av inngangspartier. 2011 2012 Ferdigstilt

170 Tildelt Smedstua Brl i Bydel Stovner. Utredning av helhetlig plan for 
utearealene, trefelling og nye armaturer/lyspunkter. 

2011 2012 Ferdigstilt

171 Tildelt Stovner Frivilligsentral i Bydel Stovner. Kartlegging av tiltakt for 
involvering av spesielt unge menn med innvandrerbakgrunn i 
frivillig arbeid på Stovner. 

2010 2012 Ferdigstilt

172 Tildelt Svarttjern Brl i Bydel Grorud, Opprusting av utearealer. 2010 2012 Ferdigstilt

173 Tildelt Tiurleiken Brl i Bydel Grorud, Utredning av bodanlegg. 2011 2012 Ferdigstilt

174 Tildelt Tveita Brl i Bydel Alna, Oppgradering av borettslagets utearealer. 2010 2012 Ferdigstilt

175 Tildelt Ulsholt Brl i Bydel Alna, Ny lekeplass. 2011 2012 Ferdigstilt

176 Tildelt Valhall Brl i Bydel Alna. Helhetlig opprusting av utearealet. Del 1: 
Bearbeidelse av terreng og nytt avfallssystem. 

2011 2012 Ferdigstilt

177 Tildelt Vestli IL i Bydel Stovner, Mulighetsstudie for klubbhus og 
tilliggende uteområde. 

2011 2012 Ferdigstilt

178 Tildelt Vestli Vel i Bydel Stovner, Kursing av styremedlemmer i Vestli Vel. 2010 2012 Ferdigstilt

179 Tildelt Vestli Vel i Bydel Stovner, Informasjonsskriv til beboerne på Vestli. 2010 2012 Ferdigstilt

180 Tildelt Vestlibakken Boligsameie i Bydel Stovner, Oppgradering av 
utendørs møteplasser.

2010 2012 Ferdigstilt

181 Tildelt Vestliskaret sameie i Bydel Stovner, Oppgradering av lekeplass. 2011 2012 Ferdigstilt

182 Tildelt Vestliskogen Brl i Bydel Stovner. Utvikling av helhetlig plan for 
etablering av isløkke og ballbane (på kommunale eiendom).

2010 2012 Ferdigstilt

183 Tildelt Vestlitoppen Brl i Bydel Stovner, Oppgradering av uteområdet. 2011 2012 Ferdigstilt

184 Tildelt Øvre Veitvet Brl i Bydel Bjerke, Utredning av helhetlig plan for 
utearealene.

2011 2012 Ferdigstilt

Attraktive møteplasser

185 3.6.07 Alnabru/Breivoll – Planarbeid 2007 2011 Ferdigstilt

186 3.7.4.07 Haugerud senterområde – opprusting 2007 2010 Ferdigstilt

187
3.7.5.08

Trosterud senter (ligger fra 2012 under strategien Områdeløft i 
PG3A)

2008 - Under gjennomføring
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1 4.1.1 Gratis kjernetid i barnehagene – Alna 2007 - Løpende driftstiltak

2 4.1.2 Gratis kjernetid i barnehagene – Bjerke 2007 - Løpende driftstiltak

3 4.1.3 Gratis kjernetid i barnehagene – Grorud 2007 - Løpende driftstiltak

4 4.1.4 Gratis kjernetid i barnehagene – Stovner 2007 - Løpende driftstiltak

5 4.2.1 Språkløftet – Alna 2007 2011 Avsluttet

6 4.2.2 Språkløftet – Bjerke 2007 2011 Avsluttet

7 4.2.3 Språkløftet – Grorud 2007 2011 Avsluttet

8 4.2.4 Språkløftet – Stovner 2007 2011 Avsluttet

9 4.2.5 Språkløftet – UDE 2009 2011 Avsluttet

10 4.3.1 Ungdomsfyrtårn – Alna 2007 2011 Videreført i ordinær drift

11 4.3.2 Ungdomsfyrtårn - Bjerke 2007 2011 Videreført i ordinær drift

12 4.3.3 Ungdomsfyrtårn - Grorud 2007 2011 Videreført i ordinær drift

13 4.3.4 Ungdomsfyrtårn - Stovner 2007 2011 Videreført i ordinær drift

14 4.4.1 Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – 
Utdanningsetaten

2007 2011 Avsluttet

15 4.4.2 Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – Gran skole 2007 2011 Avsluttet

16 4.4.3 Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – Veitvet 
skole

2007 2011 Avsluttet

17 4.4.4 Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – 
Romsåsskolene

2007 2011 Avsluttet

18 4.4.5 Skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass – 
Rommen skole

2007 2011 Avsluttet

19 4.5 Utvidet skoledag – utvalgte skoler i alle bydelene 2007 2011 Avsluttet

20 4.6 Utvikle Hellerud videregående skole som realfagssenter 2007 2011 Avsluttet

21 4.7 Norskoffensiv i Groruddalen 2008 - Løpende driftstiltak

22 4.8.1 Folkehelseprosjekt – Alna 2007 - Løpende driftstiltak

23 4.8.2 Folkehelseprosjekt – Bjerke 2007 - Løpende driftstiltak

24 4.8.3 Folkehelseprosjekt – Grorud 2007 - Løpende driftstiltak

25 4.8.4 Folkehelseprosjekt – Stovner 2007 - Løpende driftstiltak

26 4.12 Kompetanse 16-24 2008 2010 Videreført i ordinær drift

27 4.14.1 Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – Alna 2010 - Løpende driftstiltak

28 4.14.2 Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – 
Bjerke

2010 - Løpende driftstiltak

29 4.14.3 Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – 
Grorud

2010 - Løpende driftstiltak

30 4.14.4 Midler til frivillighet og lokalt engasjement (kommunale midler) – 
Stovner

2010 - Løpende driftstiltak

31 4.15.1 Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – 
Alna

2010 - Løpende driftstiltak

32 4.15.2 Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – 
Bjerke

2010 - Løpende driftstiltak

33 4.15.3 Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – 
Grorud

2010 - Løpende driftstiltak

34 4.15.4 Midler til organisasjoner og frivillig virksomhet (statlige midler) – 
Stovner

2010 - Løpende driftstiltak

35 4.16.1 Styrket levekårsatsing – Alna 2011 - Løpende driftstiltak

36 4.16.2 Styrket levekårsatsing – Bjerke 2011 - Løpende driftstiltak

37 4.16.3 Styrket levekårsatsing – Grorud 2011 - Løpende driftstiltak

38 4.16.4 Styrket levekårsatsing – Stovner 2011 - Løpende driftstiltak

39 4.17 Obligatorisk forlenget skoledag 2011 - Løpende driftstiltak

40 4.18 Målrettet og strukturert skoleutviklingsprogram 2012 - Løpende driftstiltak
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Langsiktig hovedmål 
 
Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig 
miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett 
bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og 
inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, 
borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. 
Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 1  
– Miljøvennlig transport  
i Groruddalen

Hovedmål:
Målet er å styrke miljøvennlig person- og 
godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og 
mindre støy, estetisk opprusting, universell 
utforming og trafikksikkerhet. Programmet 
skal bidra til at Groruddalen inngår som en 
integrert del av et miljøvennlig transportsys-
tem for Osloregionen.

Delmål:
1. Miljøet og trafikksikkerheten langs veinettet  
 skal bedres.
2. Kollektivtransporttilbudet i Groruddalen  
 skal bli bedre, blant annet på tvers av dalen  
 og tilgjengeligheten til stasjoner skal bedres.
3. Gang- og sykkelveinettet skal bli   
 sammenhengende.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 2  
– Alna, grønnstruktur, idrett 
og kulturmiljø

Hovedmål:
Målet er å styrke Groruddalens blågrønne 
struktur og naturmangfold, gi bedre forhold 
for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett og 
bedre luftkvalitet. Kulturminner skal vernes 
og brukes og dalens historieforståelse skal 
styrkes.

Delmål:
1. Det skal være en kvalitetsheving for 
 friluftsliv, naturmangfold og kulturminner  
 langs Alna og mest mulig av elva og side-
 bekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.
2. Grønnstrukturen og turveier skal bli 
 sammenhengende på tvers og langs av  
 dalen. Det skal utvikles attraktive møte- 
 plasser i tilknytning til grønnstruktur  
 og boligområder.
3. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk  
 aktivitet, idrett og friluftsliv.
4. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres  
 eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet  
 som møtesteder.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 3  
Bolig-, by- og stedsutvikling 
i Groruddalen 
 
Hovedmål: 
Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive 
utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næ-
ringsområder og attraktive boområder med 
godt fungerende uteområder og god standard 
på boliger og bygninger. De mest levekårs-
utsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmål:
1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med 
 bred lokal deltakelse og innflytelse. Lokal  
 kompetanse og ledelsesressurser skal  
 anvendes og styrkes.
2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en 
 helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig-  
 og næringsområder, der lokalsentre og  
 stasjonsnære områder styrkes. Det skal  
 være høy standard på uteområder og 
 bygninger som oppgraderes.
3. Lokal tilhørighet blant befolkningen skal  
 økes og omdømmet forbedres.
4. Det skal utvikles gode sosiale og  
 inkluderende møteplasser i lokalmiljøet.
5. Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være  
 gode og oppleves som trygge.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 4
Oppvekst, utdanning, levekår,  
kulturaktiviteter og inkludering
 
Hovedmål:
Målet er å bedre levekår, skole og oppvekst, 
kultur og nærmiljø og å styrke inkludering 
gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig 
innsats. Gjennom å utvikle samarbeids-
strukturer, kompetanse og nye metoder skal 
arbeidet bidra til å styrke bydeler og skole 
også etter at satsingen er over.

Delmål:
1. Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelige  
 norskferdigheter til å mestre skolestart og  
 følge ordinær undervisning, og foreldres  
 medvirkning skal styrkes.
2. Læringsresultater og gjennomstrømning på  
 skolene i Groruddalen skal bedres til Oslo- 
 gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller mellom  
 skole, bydel og hjem skal videreutvikles.
3. Sysselsettingsgraden i Groruddalen skal økes. 
 Den relative økningen skal være høyere enn  
 økningen i Oslo som helhet.
4. Helsetilstanden blant befolkningen i  
 Groruddalen skal bedres.
5. Ungdomstilbudene i Groruddalen skal  
 utvikles som attraktive og inkluderende  
 møteplasser. Ungdom skal kunne delta i  
 positive aktiviteter og gis mulighet for 
 voksenkontakt.
6. Opprettholde og utvikle et variert og  
 inkluderende kultur- og foreningsliv med  
 bred deltakelse fra alle befolkningsgrupper 
 i Groruddalen. Frivilligheten skal gis gode  
 rammer og utviklingsmuligheter.

målstruktur for  
groruddalssatsingen

VEDLEGG 2
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statlige og kommunale tildelinger til 
groruddalssatsingen 2007–2012

Oslo kommune fordeler hvert år 
50 mill. kr som ekstraordinære 
midler til Groruddalssatsingen. 
I tillegg gis det et årlig drifts-
tilskudd til Plankontoret for 
Groruddalen. Kommunens ekstra-
ordinære midler fordeles til inves-
teringer og drift i Programområde 
1–4 samt til stillinger, evalueringer 
og informasjons- og driftstøtte til 
Plankontoret for Groruddalen.

Statens bidrag gjelder ekstra- 

ordinære midler til investeringer 
og drift i Programområde 2, 3 
og 4. De statlige ekstraordinære 
groruddalsmidlene tildeles av 
Miljøverndepartementet til 
Programområde 2, av Kommunal- 
og regionaldepartementet til 
Programområde 3 og av Barne-, 
likestillings- og inkluderings- 
departementet, Kunnskaps-
departementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet til 

Programområde 4.
I 2009 ble det i tillegg stilt til 

rådighet 30 mill. kr gjennom den 
statlige tiltakspakken. 20 mill. kr 
ble fordelt til tiltak i program-
områdene 1 og 2, 10 mill. kr 
ble brukt til prosjektet Vakrere 
Groruddalen, som nå videreføres 
som Bydelsrusken Groruddalen i 
regi av Bymiljøetaten.
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2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012

1.  Miljøvennlig   
 transport i   
 Groruddalen

(139)1 12,6  (68) 11,75  (251) 13  (217) 13  (66,6) 10 (24,6) 10

2. Alna – grønn-  
 struktur, idrett og  
 kulturmiljø

7 12 20 10,35 30,4 8,5 30 12 322 11 30 12,5

3. Bolig-, by- og   
 stedsutvikling

43 6,4 43 4,7 43 5 43 2 43 4,5 40 6

4. Oppvekst, 
 utdanning, levekår,  
 kulturaktiviteter   
 og inkludering

36,3 13 57 15,5 56,125 15,5 49,918 15,5 49,6 18,5 53,6 18,5

Administrasjon,  
info, evalueringer  
og stillinger

  9   10,7 1,6 11 2 10,5 2 9,7 0,2 6,7

Årlig totalsum staten 
og Oslo kommune

86,3 53 120 53 131,125 53 124,918 53 126,6 53,7 123,8 53,7

¹. Tallene i parentes gjelder samferdselstiltak finansiert med ordinære statlige midler.
2. 30. mill. kr er fordelt direkte til Programområde 2. I tillegg har Direktoratet for naturforvaltning fordelt 

2 mill. kr til Verdensparken gjennom sin satsing på naturopplevelse og fysisk aktivitet i nærmiljøet. 

(A
lle

 ta
ll 

i m
ill

. k
r)

samarbeidsutvalget for groruddalen 
2012 – møter og medlemmer
Møter
Samarbeidsutvalget har holdt tre møter i 2012:                                                                                           
1/12 – 12. mars, 2/12 – 18. juni og 3/12 – 22. oktober

Samarbeidsutvalgets medlemmer
Statlige medlemmer:                                                                                                                         
Seniorrådgiver Siri Gåsemyr Staalesen, Miljøverndepartementet, statens koordinator (møte 1/12)  
Seniorrådgiver Marianne Gjørv, Miljøverndepartementet, statens koordinator (fra møte 2/12)  
Seniorrådgiver Agnes Aall Ritland, Kommunal- og regionaldepartementet                             
Avdelingsdirektør Anne Folkvord, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet     
Seniorrådgiver Bente Elgar, Samferdselsdepartementet                                                                  
Assisterende regiondirektør Karin Lindgård, Husbanken                                                                
Regiondirektør Randi Kleven, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet                                   

Kommunale medlemmer:                                                                                                              
Kommunaldirektør Geir B. Aga, Byrådsavdelingen for byutvikling, leder                    
Plan- og utbyggingssjef Elisabeth Eidså Dale, Byrådsavdelingen for byutvikling
Seksjonssjef Nina Backer-Røed, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester                        
Miljøleder Irma Karjalainen, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel                                                 
Seksjonssjef Bente Meinert, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel                                               
Seksjonssjef Ole C. Melhus, Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning                               
Spesialkonsulent Hallvard Lunde, Byrådsleders kontor                                                                      
Bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen, bydelene   
Bydelsdirektør Tore O. Pran, bydelene                                                                                                                 
BU-leder Steinar Arnesen, bydelene                                                                                                                       
Prosjektleder Petter Daae Slipher, Byrådsavdelingen for byutvikling, Plankontoret for Groruddalen, 
kommunens koordinator

Det er ikke oppnevnt faste vararepresentanter. 

VEDLEGG 3 VEDLEGG 4



60

Redaksjonsutvalget for årsmeldingen:

•	 Arne Bergsgard, Plan- og bygningsetaten
•	 Morten Skjennem, Husbanken
•	 Christer Karlsson, Bymiljøetaten
•	 Hanne Marie Sønstegaard, Bydel Alna
•	 Manzoor Kahn, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
•	 Petter Daae Slipher og Roy Tjomsland, Plankontoret for Groruddalen
•	 Marianne Gjørv, Miljøverndepartementet, redaktør

redaksjonsutvalget for  
årsmeldingen 2012  
– medlemmer

Lampa på Haugenstua. Foto: Marianne Gjørv.
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Samarbeidsutvalget for 
Groruddalen

MD, SD, KRD/HB, BLD/iMDi, BYu, 
MOS, ESt, KON, KOu, BLK, Bydelene

Programområde 1

Miljøvennlig transport i 
Groruddalen

Ledelse:
Bymiljøetaten

Programområde 2

Alna, grønnstruktur, 
idrett og kulturmiljø

Ledelse:
Bymiljøetaten

Programområde 3

Programgruppe 3A
Områdeløft og 
stedsutvikling

Ledelse: 
Bydelene

Programgruppe 3B
Områdeplanlegging og 
byutvikling

Ledelse: Plan- og 
bygningsetaten

Programområde 4

Oppvekst, utdanning, 
levekår, kulturaktiviteter 
og inkludering

Ledelse: 
Bydelene

Politisk møte

Samordning av  
kommunal innsats

BYu

Plankontoret for 
Groruddalen

Samordning av  
statlig innsats  

MD

organisering av groruddalssatsingen
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Skilting av turvei ved Hølaløkka i Grorudparken. Foto Marianne Gjørv.
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