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Forord
Regjeringen og byrådet i Oslo inngikk 11. januar

Handlingsprogrammet gjelder perioden 2010–2013

2007 en intensjonsavtale om et samarbeid om

med tiltaksliste for 2013 som ble godkjent av

Groruddalen for 10-årsperioden 2007–2016. Satsingen

Samarbeidsutvalget for Groruddalen 18. mars 2013.

er tematisk bred og innordnet i fire programområder.

Handlingsprogrammet legger opp til en videreføring

Planlegging under hvert programområde er lagt til en

av strategiene om utvikling av sammenhengende

programgruppe med bred deltakelse fra statlige og

grønnstrukturer og turveier på tvers og langs

kommunale fagetater og fra bydelene i Groruddalen.

av dalen, bygging av en bydelspark i hver bydel

Programområde 2 – Alna, grønnstruktur, idrett og

og videreutvikling av Akergårdene og andre
kulturmiljøer som møtesteder.

kulturmiljø – er et av de fire programområdene
i satsingen.

Handlingsprogrammet for Programområde 2 er
utarbeidet av programgruppen som består av

Dette dokumentet består av tre deler:
1. Årsrapport for 2012
2. Handlingsprogram for 2010–2013
3. Fordeling av midler for 2013

representanter for Oslo kommune og Staten. Oslo
kommune representeres ved Bymiljøetaten, Vannog avløpsetaten, Kulturetaten, Byantikvaren, Planog bygningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF,

Årsrapporten for Programområde 2 omfatter status

Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, bydelene

og regnskap på prosjektene som har fått tilskudd fra

Bjerke, Grorud, Stovner og Alna samt Plankontoret for

de ekstraordinære groruddalsmidlene i 2012, samt en

Groruddalen, som har sekretariatsfunksjon i gruppen.

kort statusbeskrivelse på prosjektene som finansieres

Staten er representert ved Miljøverndepartementet,

over ordinære kommunale budsjetter.

Husbanken Øst og Direktoratet for naturforvaltning.
Programgruppen ledes av Bymiljøetaten.

Oslo, mars 2013
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Målstruktur for
groruddalssatsingen
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 2
– Alna, grønnstruktur, idrett
og kulturmiljø
Hovedmål:

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

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

utforming og trafikksikkerhet. Programmet

friluftsliv, naturmangfold og kulturminner

skal bidra til at Groruddalen inngår som en

langs Alna og mest mulig av elva og side-

integrert del av et miljøvennlig transportsystem 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.
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Målet er å styrke Groruddalens blågrønne

bekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.

2. Grønnstrukturen og turveier skal bli
3. sammenhengende på tvers og langs av
dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur
og boligområder.

4. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres
eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet
som møtesteder.

5. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv.

MÅL PROGRAMOMRÅDE4
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

MÅL PROGRAMOMRÅDE 3
Bolig-, by- og stedsutvikling
i Groruddalen

innsats. Gjennom å utvikle samarbeids-

Hovedmål:

Delmål:

Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive
utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med
godt fungerende uteområder og god standard
på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmål:

1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med
bred lokal deltakelse og innflytelse. Lokal

strukturer, kompetanse og nye metoder skal
arbeidet bidra til å styrke bydeler og skole
også etter at satsingen er over.

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

kompetanse og ledelsesressurser skal

økes. Den relative økningen skal være

anvendes og styrkes.

høyere enn økningen i Oslo som helhet.

2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en
helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i boligog næringsområder, der lokalsentre og

4. Helsetilstanden blant befolkningen i
Groruddalen skal bedres.

5. Ungdomstilbudene i Groruddalen skal

stasjonsnære områder styrkes. Det skal

utvikles som attraktive og inkluderende

være høy standard på uteområder og

møteplasser. Ungdom skal kunne delta i

bygninger som oppgraderes.

positive aktiviteter og gis mulighet for

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.

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.
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Foto: Iselin Jansen.

Å skape attraktive møteplasser i den blågrønne strukturen er den
røde tråden i Programområde 2s arbeid. Med fokus på dalens unike
naturmangfold og kulturminner håper vi å kunne legge til rette for at
bydelenes beboere skal møtes og bli kjent med hverandre på tvers av
alder, etnisitet og kulturforskjeller. Tiltakene skal bidra til økt fysisk
aktivitet, rekreasjon og kulturaktiviteter gjennom opplevelse langs
turveiene og ved de restaurerte Akergårdene, som i økende grad
fremstår som attraktive møteplasser.
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DEL 1

1. Overordnet om aktivitetene i
Programområde 2 i 2012
1.1 Om Programområdet

ned til Grorud park. Digitalt kulturkart ble lansert

I dette programområdet arbeides det med tiltak som

våren 2012. Kartet skal bidra til å gi informasjon om

skal bidra til å nå fem delmål knyttet til henholds-

Groruddalens kulturhistorie og brukes blant annet

vis åpning av Alna med sidebekker, opparbeidelse

til undervisning i skolene. Mulighetsstudie av Arveset

av grønnstruktur, tilrettelegging for idrett og fysisk

gård og Skjøtselplan for Bakås skanse er ferdigstilt

aktivitet, bevaring av biologisk mangfold samt sikring

og overlevert til ansvarlige etater. Av andre tiltak

og vern av kulturmiljø. Det jobbes med tre hovedstra-

som ble ferdigstilt i 2012, kan det nevnes opprus-

tegier: utvikling av sammenhengende grønnstruk-

ting av Haugerud idrettsanlegg med etablering av ny

turer og turveier på tvers og langs av dalen, bygging

tennisbane, streetbasketbane, tribuner og ballba-

av en bydelspark i hver bydel og videreutvikling av

ner. Tiltakene har resultert i vekst i medlemstallet,

Akergårdene og andre kulturmiljøer som møteplasser.

og ikke-organisert aktivitet har økt. Ferdigstillelse
av Teisenparken har også bidratt til en økning av

I satsingens første periode ble dalbunnen prioritert

besøkende. Ferdigstillelse av mulighetsstudier og

for å gjøre området mer tilgjengelig for rekreasjon og

prosjektering av flere turveisstrekninger og mindre

naturopplevelser. I perioden 2010–2013 legges det

grøntarealer bygger opp under målsetningen om en

større vekt på tiltak i og rundt boligområdene med å

sammenhengende grønnstruktur og turveinettet. Det

skape attraktive møteplasser der folk bor.

vil jobbes videre med gjennomføring av disse i 2013.

Synlig miljøopprusting og bedre livskvalitet i Groruddalen er mål for satsingen og for

Tre tiltak er utsatt eller avviklet. To turveisstreknin-

Programområde 2. Det jobbes områderettet og

ger er utsatt, den ene grunnet uavklarte forhold med

tverrsektorielt for å sikre at tiltak innenfor de ulike

grunneier Statsbygg og den andre grunnet nedpriorite-

programområdene fungerer samordnet og skaper

ring. Midlene er omdisponert til andre GDS-tiltak i eta-

synergieffekter både lokalt og for dalen som helhet.

ten. Det vil søkes nye midler til de utsatte prosjektene

1.2 Resultater

på et senere tidspunkt. Adkomst Bånkall gård er avviket og slått sammen med hovedprosjektet Restaurering

Programområde 2 har i 2012 omfattet 42 tiltak. Seks

av Bånkall gård. Bydelsrusken Groruddalen, tidligere

av disse var nye i 2012, mens 36 er videreførte til-

omtalt som Aksjon vakrere Groruddalen, hadde 26 til-

tak fra perioden 2007–2011. 15 tiltak ble ferdigstilt

tak under gjennomføring i 2012, nærmere informasjon

i løpet av året, og tre ble avviklet. Av de 24 videre-

om hvert tiltak finnes på side 29

førte tiltakene i 2013 planlegges 14 ferdigstilt eller
etappevis ferdigstilt i løpet av året. Tidspunkt for

I 2012 har programgruppen hatt som mål å stimulere

åpning av Bjerkedalen park, Grorud park, første

til økt fysisk aktivitet og mobilisere til bruk av ferdig-

etappe av Verdensparken med parkouranlegg samt

stilte prosjekter. Det ble satt av friske midler som ble

Rommensletta skulpturpark er satt til vår/høst 2013.

brukt til elvevandring langs Alna og danseforestilling

Det var flere store prosjekter som ble ferdigstilt

ved isdammen på Årvoll. Tiltakene trakk mange men-

i 2012, eksempelvis Grorudveien 5, det siste av to

nesker, og målsetningen om å få publikum til å ta i

arbeiderboliger som er restaurert og tatt i bruk til

bruk friarealene ble nådd.

kulturaktiviteter og frivillighet. I 2013 vil hageanlegget bli restaurert, og det vil arbeides med planlegging

Tre nye tiltak finansiert over kommunens ordinære

av en akse fra boligene gjennom Grorud idrettsanlegg

budsjett innenfor satsingen ble satt i gang i 2012. Av
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Primært Delmål
14 innrapporterte tiltak er to ferdigstilt, og tre tiltak
planlegges ferdigstilt i 2013. Fornyelse av avløpsnettet for å redusere forurensing av Alna gjennomføres
kontinuerlig hvert år. Gjennomføring av de øvrige
tiltakene har lengre tidshorisont.

1.3 Måloppnåelse

Tiltakene i Programområde 2 er direkte knyttet opp
mot hovedmålet for satsingen og legger særlig vekt
på å etablere og forsterke grønnstrukturen på langs

42
Antall tiltak

Delmål 1

4

Delmål 2

18

Delmål 3

13

Delmål 4

0

Delmål 5
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1.4 Kobling til andre programområder

Programområdets strategi om å etablere en

og tvers av dalen og tilrettelegge for aktiviteter og

bydelspark i hver bydel har en direkte kobling til

opplevelse i tilknytning til både grønnstrukturen og

Programområde 1 gjennom deres arbeid med bygging

kulturmiljøet. Målet med å styrke dalens identitet

av sykkelveier i områdene. I siste periode av satsingen

og stolthet blir fulgt opp gjennom alle programgrup-

vil programområdene samarbeide spesifikt for å få

pens delmål. I Programområde 2 ved forskjønning av

realisert Linjeparken i bydel Stovner. Programområde

friarealer og synliggjøring av dalens historie gjennom

1 bygger bussterminalen med delfinansiering fra

bevaring og bruk av kulturminner. Ved å etablere

Programområde 2, mens Programområde 2 finan-

grønne lunger for rekreasjon og fysisk aktivitet følges

sierer parkanlegget i tilknytning til Stovner senter

satsingens intensjon opp om å bedre miljø og levekår

og terminalen. Flere av grøntområdene ligger i

i dalen. Spesifikke prosjekter for delmål 4 Det biolo-

Programområde 3s utvalgte områdeløft. Gjennom

giske mangfoldet skal sikres og utvikles har ikke hatt

bydelenes arbeid får Programområde 2 og 3 en direkte

egne tiltak finansiert av GDS-midler. Dette delmålet

kobling gjennom samkjøring av planer og delfinan-

er foreslått fjernet som delmål. Saken behandles i

siering av tiltak. Tiltakene rettet mot delmål 3 om

Samarbeidsutvalget i mars 2013. Delmålet fyller en

etablering av aktivitetsparker, turveier og idrettsa-

viktig funksjon som en påminnelse om at biologisk

renaer har kobling til Programområde 4s helsepro-

mangfold i Groruddalen skal ivaretas i alle fysiske

sjektarbeid. Tiltak rettet mot delmål 5 om sikring av

prosjekter som initieres langs Alna, sidebekker og

kulturminner som attraktive møtesteder er koblet

i grønnstrukturen for øvrig. Det gir også en påmin-

til Programområde 4s mål om å opprette og utvikle

nelse om at det biologiske mangfold skal utvikles når

et variert og inkluderende kultur- og foreningsliv.

nye arealer tilrettelegges til parker, naturområder og

Bydelsrusken Groruddalen bidrar til måloppnåelse i

møtesteder. Det foreslås derfor å integrere delmålet i

Programområde 4s mål om at flere personer i utsatte

delmål 2.

grupper skal delta i arbeidslivet.

Fra åpningen av Grorudveien 3 og 5. Foto Roy Tjomsland.

Fra lysvandringen langs Alnaelva. Foto Linn Førland.
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1.5 Fremdrift og utfordringer i 2012

Fjellhus allé har stoppet opp. Årsaken er faglig uenig-

I 2012 har det vært jobbet mye med tiltak for å redu-

het og vanskeligheter med å komme i dialog med tre-

sere overføring av midler. Prosedyrene er strammet

ansvarlig i Bymiljøetaten. Programgruppen vil prøve

inn, og ingen prosjekter får bevilget midler til gjen-

å finne en snarlig løsning på dette i løpet av våren

nomføring før det er utarbeidet konseptvalgsutredning

2013. Restaurering av Akergårdene har utfordring i

(KVU) med budsjett, finansieringsplan og frem-

forhold til fremdrift og budsjett. Dette skyldes at til

driftsplan. Gamle prosjekter har vært gjennomgått og

tross for grundig forprosjektering har man avduket

kritiske spørsmål har vært reist. Resultatet er at flere

alvorlige råteskader i bygningene som fordyrer pro-

tiltak er avviklet de to siste årene grunnet dårlig frem-

sjektene. Dette gjelder spesielt Nordre Lindeberg gård

drift. Midlene fra avviklede tiltak er blitt omdisponert

og Bånkall gård. Førstnevnte ferdigstilles våren 2013

til å fullfinansiere gryteferdige tiltak. For å få fortgang i

med et merforbruk på ca. 1. mill. kr. På grunn av dårlig

gjennomføringen blir tiltakene nå finansiert i faser. Det

sikring av låven på Bånkall gård måtte etaten bygge

vil si at bygging skjer når planlegging og prosjektering

opp en nedrast murkonstruksjon. Dette har medført et

av en fase er fullført. Deretter blir hver etappe i gjen-

merforbruk på 1,2 mill. kr. Det rapporteres om behov

nomføringen nøye vurdert før nye midler blir tildelt.

for mer midler. Etaten vurderer sluttfinansiering av

Til tross for dette har programområdet fortsatt visse

tiltaket. Det er ikke bevilget midler til restaurering av

utfordringer mht. til fremdrift og store overføringer. De

låven gjennom Programområde 2, derimot er det bevil-

fleste tiltakene er i rute i forhold til fremdriftsplanen,

get midler til utarbeidelse av en KVU med budsjett,

men noen prosjekter sliter fortsatt mht. gjennomfø-

finansiering og fremdriftsplan som skal ferdigstilles

ring. Enkelte turveistrekninger tar lang tid grunnet

våren 2013. Blir denne godkjent, kan det søkes midler

avklaring med grunneiere og interessekonflikter.

til restaurering av låven i 2014.

Fra lysvandringen langs Alnaelva Foto Linn Karen Førland.
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2 STATUS OG ØKONOMI
2.1 Regnskap

2.2 Finansiering

42 prosjekter. Tiltakene det rapporteres på, hadde

for 2012 satt opp en prioritering av tiltak innenfor

et samlet budsjett på 166,45 mill. kr. Av disse er

en ramme på 42,5 mill. kr., der de statlige og kom-

86,037 mill. overførte midler fra 2011, og 57,85 mill.

munale bidragene var på henholdsvis 30 mill. og

kr. er nye ekstraordinære Groruddalsmidler i 2012.

12,5 mill. kr. I tillegg ble 15,35 mill. kr tildelt gjen-

Tiltakene har også generert andre midler på til

nom Programområde 3A, hhv. 7,38 statlige og 7,88

sammen 37,91 mill. kr. som i hovedsak består av stat-

kommunale. Disse midlene blir regnskapsført under

lige tilskudd, spillemidler og ordinære kommunale

annen finansiering. Total tildeling av GSD-midler

midler. Samlet regnskap for tiltakene pr. 31.12.2012 er

for Programområde 2 var 57,85 mill. kr. Fordeling av

på 98,43 mill. kr. Overførte Groruddalsmidler til 2013

ekstraordinære Groruddalsmidler i Programområde

er 63,21 mill. kr., og overført annen finansiering er 4,8

2 ble økt fra 41 mill. til 42,5 mill. kr. fra 2011 til 2012.

mill. kr. En stor andel av overført beløp er bundet opp

I tillegg ble delfinansiering gjennom områdeløft økt

i avtaler, men ikke fakturert ved årsskiftet. I 2012 ble

fra 1,094 mill. til 15,35 mill. kr. Det ble i tillegg satt av

det regnskapsført 98,43 mill. kr. av et totalbudsjett på

14,83 mill. kr. over kommunens ordinære budsjetter

166,45 mill. kr. Det er en økning i regnskapsførte mid-

innenfor Programområde 2.

I Programområde 2 ble det i 2012 satt av midler til

For Programområde 2 ble det i handlingsprogrammet

ler fra 2011 til 2012 på 19,67 mill. kr. For tiltakene som
blir finansiert over ordinære kommunale midler, er
rapporteringen forenklet til kun å omfatte tiltakenes
status og samlet finansiering fra kommunale etater.

«I Programområde 2 ble det i 2012 satt av midler til
42 prosjekter. Tiltakene det rapporteres på, hadde
et samlet budsjett på 166,45 mill.»

Overførte
midler fra
2011

Nye GDSmidler 2012

Annen
finansiering

Totalt
budsjett
2012

Regnskapsført
2012

Overførte
midler til
2013

Tabell 1

86 036 80 1

42 500 000

37 910 169 2

166 446 970

98 430 386

68 016 584 3

1

Oppgitt overført sum i årsrapport fra 2011 var 89 586 111. Avviket fra oppgitt
tall i årsrapport 2012 skyldes feil innrapportering med bl.a. dobbelføring av
overførte midler og annen finansiering.

2

Av dette er 15,35 mill. kr. delfinansiering fra PG3A områdeløft, hhv. 7,375
statlige og 7,875 kommunale GDS-milder.

3

Av dette er 63,3 mill. kr. GDS-midler og 4,8 mill. kr. annen finansiering.
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2.3 Oversikt over tiltakene i Programområde 2

Nye statlige GDSmidler 2012

Status

Linjeparken
gjennomføring

Bundne midler

BAL

Midler annen
finansiering overført
2013

Åpning av bekker på Furuset
– mulighetsstudie

7 000 000 10 000 0005

40 404 498 20 410 689

19 993 809 0

14 785 430 V

0

2 403 000

0

0

0

2 403 000

F

5 440 740

0

5 440 740 V

PBE 115 387

0

0

0

115 387

73 396

41 9918

0

0

F

BSR

BYM 2 467 7079

0

0

0

2 467 707

283 494

2 184 213

0

0

V

Turvei D16/
Ytre Ringvei,
krysningspunkt
Mulighetsstudie

BAL

BYM 958 68410

0

0

0

958 684

1 226 967

-268 28311

0

0

F

Turvei D16/
Ytre Ringvei/
Tvetenveien,
del 1 gjennom
føring

BAL

BYM 1 771 32012

0

0

0

1 771 320

218 012

1 553 308

0

120 000

V

Fjellhus Alle
gjennomføring

BAL

BAL 460 000

0

0

0

460 000

0

460 000

0

460 000

V

Turvei D15
langs Lindebergbekken
prosjektering

BAL

BYM 800 000

0

0

487 00013

1 287 000

0

1 287 000

0

0

V

Grønn tverrforbindelse i
Groruddalen
mulighetsstudie

BAL
BBJ

BYM 409 094

0

0

0

409 094

0

409 09414

0

0

F

Lindebergparken planlegging

BAL

BYM 487 000

0

0

0

487 000

487 00015

0

0

0

A

2.2.6.10

2.2.5.10

2.2.4.10

2.2.2.10

2.2.3.09

2.1.2.11

2.1.1.11

21 750 000 16 309 260

2.2.6.09

0

15 000 000 3 000 000 3 750 0007
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0

Midler GDS overført
til 2013

BGR VAV

Regnskap 2012

Grorud park,
2. etappe
gjennomføring

2 403 0006 0

Totalbudsjett 2012

BGR VAV

Annen finansiering
2012

Grorud park,
1. etappe
gjennomføring

Nye kommunlae
GDS-midler 2012

Ansvar bydel/etat

BBJ 15 404 4984 8 000 000

Overført fra 2011

Navn på tiltak

BBJ

Navn på tiltak
Bjerkedalen
park, gjennomføring

2.2.7.09

2.1.1.10

2.1.1.08

GDS-nr

Tabell 2

Ansvar bydel/etat

Nye statlige GDSmidler 2012

Nye kommunlae
GDS-midler 2012

Annen finansiering
2012

Totalbudsjett 2012

Regnskap 2012

Midler GDS overført
til 2013

Midler annen
finansiering overført
2013

Bundne midler

Status

0

0

0

200 000

200 000

0

0

0

F

2.2.12.10

Statsråd
Mathiesensvei,
Lunden, turvei
D6 – prosjektering

BBJ

BYM 343 455

0

0

0

343 455

343

343 112

0

0

V

2.2.13.10

Byggeren leke/ oppholdsareal m/
bekkeåpning
gjennomføring

BSR

BYM 13 124 618

0

1 500 000

0

14 624 618

914 791

11 309 827

2 400 000 0

V

Bydels
rusken Grorud
dalen16
gjennomføring

Hele BYM 6 467 250
GD

2 400 000

0

4 400 00017

13 267 250

7 708 050

5 559 200

0

1 950 000 V

Verdensparken
Gjennomføring

BAL

BYM 14 657 989

0

0

6 800 00018

21 457 989

17 922 801

3 535 188

0

3 535 188

V

BGR BYM 2 350 000

0

0

0

2 350 000

2350 00019

0

0

0

F

2.2.2.11

Turvei D8 Vesletjern/Kristian
Bogeruds
vei – bygging

BAL

BYM 200 000

0

0

0

200 000

0

200 000

0

0

V

2.2.3.11

Turvei D10
gjennom
Brynområdet
gjennomføring

BBJ

BYM 2 000 000

0

0

0

2 000 000 2 000 00020 0

0

0

A

2.2.5.11

Turvei 15 gjennom Bredtvetområdet
gjennomføring

BYM 150 000

0

0

0

150 000

85 000

65 000

0

65 000

V

BYM 4 044 93421 0

0

0

4 044 934

3 496 377

548 557

0

548 557

V

2.2.14.10
2.2.16.10
2.2.6.11
2.2.7.11

Turvei 15 grønn
tverrakse
prosjektering

Turvei D16
Smalvoll-veien
– Ytre Ringvei,
bygging (del 2)

BAL

Overført fra 2011

Navn på tiltak

BYM 200 000

Navn på tiltak

BAL

GDS-nr
2.2.8.10

Smalvollveien
v/Tveten-brua
Fyrstikkbakken
Mulighetsstudie
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Annen finansiering
2012

Totalbudsjett 2012

Regnskap 2012

Midler annen
finansiering overført
2013

Bundne midler

Status

0

2 259 000

2 413 605

-154
60523

0

0

F

Rommensletta
skulpturpark,
gjennomføring

BSR

BYM 0

3 000 000

0

4 500 00024

7 500 000

63 539

7 436 461

0

7 436 461

V

Bakås skanser
forvaltningsplan

BAL

BYA 126 595

0

0

0

126 595

110 000

16 59525

0

0

F

Nordre
Lindeberg gård
restaurering

BAL

KUL 4 602 44926 0

0

1 500 00027

6 102 449

5 592 702

509 747

0

509 747

V

Bånkall Gård
Restaurering

BGR KUL 3 362 99828 0

0

1 950 00029

5 312 988

3 550 713

1 762 275

0

7 150 00030 V

Årvoll isdam
gjennomføring

BBJ

800 000

0

121 31831

1 095 318

1 056 930

38 388

0

0

V

London park
steinbruddet kulturhus
mulighetsstudie

BGR BGR 250 000

0

0

38 32732

288 327

191 634

96 693

0

0

V

Arveset gård
mulighetsstudie

BAL

BYA 19 559

0

0

0

19 559

0

19 55933

0

0

F

Grorud
samfunnshus
mulighetsstudie

BGR BGR 26 581

0

0

0

26 581

0

26 58134

0

0

F

Bånkall gård
ny adkomst
forprosjekt

BGR KUL 200 000

0

0

0

200 000

200 00035

0

0

0

A

Digitalt kulturkart
Gjennomføring

Hele BYA 262 10036
GD

0

0

0

262 100

218 957

43 14337

0

0

F

Bakås skanser
gjennomføring
av skjøtselsplan

BAL

0

0

110 00038

481 000

200 000

281 000

0

0

V

BBJ 174 000

BYM 371 000

Midler GDS overført
til 2013

Nye kommunlae
GDS-midler 2012

1 000 000

Nye statlige GDSmidler 2012

Ansvar bydel/etat

BAL 1 259 00022 0

Overført fra 2011

Navn på tiltak

BAL

Navn på tiltak

GDS-nr
2.2.8.11
2.2.1.12
2.3.9.07
2.3.1.09
2.3.2.09
2.3.2.10
2.3.3.10
2.3.4.10
2.3.7.10
2.3.2.11
2.3.4.11
2.3.5.11
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Teisenparken
Gjennomføring

Nye kommunlae
GDS-midler 2012

Annen finansiering
2012

Totalbudsjett 2012

Regnskap 2012

Midler GDS overført
til 2013

Bundne midler

Status

Midler annen
finansiering overført
2013

Nye statlige GDSmidler 2012

0

3 911 300

5 528 565

-1 617 26539 0

0

F

Skilting av
kulturminner i
Groduddalen

Hele BYA 0
dalen

100 000

0

0

100 000

0

100 000

0

50 000

V

Kunstisflate
Løren
Gjennomføring40

BBJ

BYM 1 970 79441

0

0

0

1 970 794

1 748 49442

222 300

0

0

A

Kunstisflate
Stovner prosjektering

BSR

BYM 162 906

0

0

0

162 906

226 295

-63 38943

0

0

F

Haugerud
idrettsanlegg
gjennomføring

BAL

BAL 522 593

0

0

132 73044

655 323

641 172

14 15145

0

0

F

Stig skolegård
Gjennomføring

BSR

UBF 0

200 000

0

1 250 00046

1 450 000

131 400

68 600

1 250 000

1 318 600

V

Vestli skolegård
Gjennomføring

BSR

UBF 0

200 000

0

1 150 00047

1 350 000

167 200

32 800

1 150 000

1 182 800

V

BYM 0

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

0

F

0

0

1 720 79448

1 720 794

0

1 720 794

0

0

V

30 000

12 500 000

37 910 169

166 446 970 98 430 386

63 216 584

4 800 000

44 695 155

Fysiske aktiviteter mobiliserende tiltak

Grorud idrettspark/akse
prosjektering

SUM

Overført fra 2011

0

Ansvar bydel/etat

0

Navn på tiltak

BGR KUL 3 911 300

Navn på tiltak

GDS-nr
2.3.6.11
2.3.1.12
2.4.1.08
2.4.1.11
2.4.5.11
2.4.1.12
2.4.2.12
2.4.3.12
2.4.4.12

Grorudveien 5
gjennomføring

BGR BYM

86 036 801
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FOTNOTER

4

3,2 mill. kr. av overførte midler er ordinære kommunale midler fra BYM.

25 Mindreforbruket brukes til skilting av Bakås skanse.

5

Annen finansiering er 6,5 mill. kr. fra områdeløft hhv. 2,875 kommunale
og 3,625 statlige og 3,5 mill. kr. ordinære kommunale midler fra Vann- og
avløpsetaten.

26 Kr. 3 102 449 er GDS.midler og 1,5 mill. kr. er kommunale ordinære midler.

6

Summen kr. 2 603 179 som ble rapportert inn til årsrapport for 2011, var feil.
Årsaken til feilen var at annen finansiering (kommunale ordinære midler) ble
rapportert på to steder, både i kolonnen «annen finansiering» og «tildelte
midler».

7

0,5 mill. kr. er ordinære kommunale midler (VAV) 1. mill. kr. er fra Statens
vegvesen for å dekke utgifter til rensing av forurenset grunn. 2,250 er GDSmidler som er vedtatt overført prosjektet fra avviklede tiltak i BYM. Midlene
var ikke budsjettjustert ved årets slutt.

8

Mindreforbruket omdisponeres til videre arbeid med åpning av bekken i
tilknytting til Verdensparken.

9

Kr. 467 707 er GDS-midler og 2 mill. kr. er annen finansiering kommunal
finansiering– Torg & møteplassmidler.

10 Kr. 939 927 er overført fra prosjekt GDS.nr 2.2.9.10 Brynsengfaret, kr. 18 757 er
overførte GDS-midler.
11

Merforbruket dekkes gjennom ordinære midler.

12

Kr. 1 071 325 er GDS-midler og 0,7 mill. kr. er annen statlig finansiering
(spillemidler).

13

Annen finansiering er overførte midler fra GDS.nr 2.2.6.10. Lindebergparken.
Dette tiltaket er slått sammen med 2.2.4.10 Turvei D 15 langs
Lindebergbekken.

14 Mindreforbruket overføres til underfinansierte tiltak i etaten.
15

Tiltaket er slått sammen med GDS.nr 2.2.4.10 Turvei D15 langs
Lindebergbekken, midlene overføres hit.

16

Tidligere omtalt som Aksjon vakrere Groruddal.

17

2 mill. kr. er kommunale midler tildelt gjennom Plankontorets budsjett og 2,4
mill. kr. gjennom Bymiljøetatens ordinære budsjett.

18

Delfinansiering gjennom områdeløft, hhv. 2 mill. kr. kommunale og 2,35 mill.
kr. statlige. 1 mill. kr. fra administrative GDS-midler, 0,5 mill. overført fra
GDS.nr 2.2.5.11 Turvei 15D gjennom Bredtvetområdet, 0,25 mill. kr. er støtte fra
DirNat og 0,7 mill. kr. er spillemidler.

19 2,35 mill. kr. er overført til GDS.nr 2.1.1.11 Grorudparken. Ved årsslutt var ikke
midlene budsjettjustert. 0,1 mill. ble brukt til oppsetting av gjerde mellom
privat og offentlig areal.
20 Prosjektet er avviklet. Midlene er overført med hhv. 1,5 mill. kr. til GDS.
nr, 2.3.1.09 Nordre Lindeberg gård (KUL), og 0,5 til GDS.nr 2.2.16.10
Verdensparken (BYM). Midlene til KUL var ikke budsjettjustert ved utgangen
av året, men rapporteres på som annen finansiering.
21

Kr. 394 934 er GDS-midler og 3,65 mill. kr. er annen finansiering, hhv statlige
spillemidler og ordinære kommunale midler.

22 0,959 mill. kr. er restmidler overført fra GDS.nr 2.2.1.10 Youngslunden.
23 Merforbruket dekkes inn av bydelens ordinære budsjett.
24 Delfinansiering områdeløft, hhv. 3 mill. kr. kommunale og 1,5 mill. kr. statlige.
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27 1,5 mill. kr. er overført fra GDS.nr 2.2.5.11 Turvei 15 gjennom Bredtvetområdet.
Midlene var ikke budsjettjustert ved utgangen av året.
28 Innrapportert beløp på kr. 3 521 736 i årsrapport 2011 var feil, det riktige
beløpet er kr. 3 362 998.
29 1,430 mill. kr. er ordinære kommunale midler fra KUL, 0,32 mill. kr er
ordinære kommunale midler fra Bydel Grorud og 0,2 mill. kr. er omdisponerte
midler fra 2.3.2.11 Ny adkomst Bånkall gård.
30 Råteskade er årsaken til merforbruk, det er behov for ytterligere midler til å
dekke overforbruket.
31

Annen finansiering er mva kr. 98 624 og leieinntekt kr. 22 694.

32 Annen finansiering er mva-refusjon.
33 Restmidler vil bli søkt omdisponert til GDS.nr 2.3.1.12 skilting av kulturminner.
34 Restmidler vil bli søkt omdisponert til andre underfinansierte tiltak.
35 Tiltaket er slått sammen med GDS.nr 2.3.2.10 Restaurering av Bånkall gård og
midlene er overført dette prosjektet.
36 I årsrapporten 2012 ble det oppgitt overført kr. 261 888, dette er feil. Det
riktige tallet er 262 100.
37 Mindreforbruket er omdisponert til å delfinansiere DIVE analyse i områdeløft.
38 Annen finansiering er overførte GDS-midler fra BYA.
39 Overforbruket er dekket inn over ordinære midler i etaten.
40 Tiltaket GDS.nr 2.4.1.08 Kunstisflate på Løren ble avviklet i 2011.
41 Summen i årsrapporten 2011 er feil. Årsaken til dette var at det ble
innrapportert både det gjenstående beløpet og beløpet som ble overført til
Furuset kunstisflate.
42 Kr. 1 720 794 er overført til prosjekt 2.4.4.12 Grorud idrettspark og akse.
43 Merforbruket dekkes av ordinære midler i BYM.
44 Annen finansiering er GDS-midler fra PG4 «frivillighetsmidler».
45 Mindreforbruket søkes omdisponert til underfinansiert GDS-tiltak i bydelen.
46 Ordinære kommunale midler.
47 Ordinære kommunale midler.
48 Midlene er overført fra GDS.nr. 2.4.1.08 kunstisbane Løren.

Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen viser stolt frem den nye Prestegårdshagen i Grorudparken. Foto: Roy Tjomsland.

2.4 Beskrivelse av tiltakene

Delmål 1:Åpning av Alnaelva

GDS-NR. 2.1.1.10/2.1.1,11 GRORUDPARKEN –
GJENNOMFØRING
Målet er å opparbeide parken til et attraktivt rekrea-

GDS-NR. 2.1.1.08 (tidligere 3.8.4.07) BJERKEDALEN

sjonsområde med grønne lunger, flotte turveier,

PARK – GJENNOMFØRING

god vannkvalitet og rehabilitering av den gamle

Målet er å opparbeide parken med aktivitetsområder

Prestegårdshagen.

og møteplass tilrettelagt for fysiske aktiviteter og

Første etappe er ferdigstilt. Det er etablert ny

rekreasjon. Hovinbekken skal gjenåpnes og badedam-

turvei med belysning, nye gangbroer over elva, opp-

men skal reetableres. Det skal bygges paviljong med

holdsplass ved Kaldbakk bro, og den historiske hagen

muligheter til kafédrift. Prosjektet er inndelt i tre

på Nedre Grorud gård (prestegårdshagen) er rehabili-

etapper hvorav første etappe som består av terreng-

tert. Utslipp av forurenset overvann i Groruddammen

arbeid, åpning av Hovinbekken med badedam, bruer

er sanert. Arbeidet med opprydning og istandsetting

og vegetasjon langs vannet, er under ferdigstilling.

av Groruddammen, og etablering av amfi rundt dam-

Etappe 2 omfatter parkstier, belysning og beplant-

men pågår og planlegges ferdigstilt sommeren 2013.

ning, samt bygging av paviljong. Etappe 3 omfatter

Det jobbes også med tilrettelegging av ny adkomst

møblering, utstyr til aktivitetsplassene og 3-årig

gjennom idrettsparken ved en aktivitetsakse. Se

etableringsskjøtsel. Parken planlegges ferdigstilt som-

GDS.nr. 2.3.4.12 Grorud idrettspark og aktivitetsakse.

meren 2013 og åpnes i slutten av august. Paviljongens

Parken planlegges ferdigstilt sommeren 2013 med

utbygg vil stå ferdig til åpningen høsten 2013.

åpning i september.
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GDS-NR. 2.1.12.11 ÅPNING AV BEKKER PÅ FURUSET –

2013. Prosjektet inneholder mulighetsstudie og pro-

MULIGHETSSTUDIE

sjektering av gangbru over Ytre Ringvei og turvei med

Tiltaket er ferdigstilt. Som del av områdeløftarbeidet

kryssing av bekkedalen (Hellerudbekken) fram til

på Furuset er det vurdert mulighet for bekkeåpning

tilstøtende turvei v./Sigrid Undsets vei. Utredningen

knyttet til utvikling av Verdensparken og som grunn-

er utført sammen med prosjekt 2.2.8.10 Turvei D10

lag for områdereguleringsplan på Furuset. Endelig

Smalvollen v./Tvetenbrua. Detaljprosjekt ble ferdig-

rapport med endringer/tillegg er levert. Det er utar-

stilt i juni 2012. Prosjektet viser løsningsforslag for

beidet en overvannsplan som følger opp funnene i

kryssing av Ytre Ringvei med kostnadsoverslag, som

rapporten. Totalbudsjettet er 0,6 mill. kr., statlige

skal brukes for å søke finansiering av prosjektet.

GDS-midler. Det er regnskapsført 0,588 mill. kr.

Totalbudsjettet for prosjektet er 1,289 mill. kr.,

Restmidlene vil bli søkt omdisponert til videre arbeid

GDS-midler. Det er regnskapsført 1,558 mill. kr., og

mht. åpning av bekken.

merforbruket er dekket ved omdisponering av midler

Delmål 2: Utvikling av grønnstrukturen, sammenhengende turveinett og skape attraktive møteplasser

fra i Bymiljøetaten.
GDS-NR. 2.2.7.09 TURVEI D16/YTRE RINGVEI,
TVETENVEIEN – GJENNOMFØRING
Tiltaket gjelder bygging av en delstrekning på turvei

GDS-NR. 2.2.3.09 LINJEPARKEN – GJENNOMFØRING

D16. Tiltaket er i avslutningsfasen og forventes ferdig-

Formålet med tiltaket er å anlegge et parkdrag foran

stilt våren 2013.

Stovner senter med gang-/sykkelvei, samt etablere
en sammenhengende gang-/sykkelvei videre langs

GDS-NR. 2.2.2.10 FJELLHUS ALLÉ –

Fossumveien. Tiltaket bidrar til å oppfylle målset-

GJENNOMFØRING

ningen om etablering av sammenhengende tur-/syk-

Alleen har lokalhistorisk verdi og er en del av ste-

kelveinett, attraktive møteplasser og tilrettelegging

dets identitet. Tiltaket er et av flere prioriterte tiltak

for økt fysisk aktivitet. Første fase med mulighets-

i bydelens tiltaksplan for Teisen, Fjellhus og Ulven.

studier for trafikkløsning og skisseprosjekt for parken

Prosjektet gjelder en gammel bjørkeallé hvor eksiste-

er ferdigstilt, og reguleringsplanen ligger til behand-

rende trær beskjæres, døde og skadde trær fjernes og

ling i Rådhuset. Prosjektet vil bli utført i samarbeid

erstattes med nye. Utredning pågår, men fremdriften

med Programområde 1. Arbeidet med utarbeidelse av

er dårlig. Dette skyldes at det er vanskelig å komme i

byggeplaner og trafikkløsninger, samt prosjektering,

dialog med trepleieansvarlig i BYM, uenighet i valg av

starter våren 2013.

treslag, kostnader og samarbeid med grunneier. Det
vil bli tatt stilling til evt. videreføring av prosjektet

GDS-NR. 2.2.6.09 TURVEI D16/YTRE RINGVEI,

når utredning foreligger (mars 2012).

MULIGHETSSTUDIE FOR KRYSNINGSPUNKT
Tiltaket er ferdigstilt. Det er utarbeidet en mulig-

GDS-NR. 2.2.4.10 TURVEI D15 LANGS

hetsstudie for å finne best mulig løsning for å opp-

LINDEBERGBEKKEN/2.2.6.10 LINDEBERGPARKEN –

heve barrierevirkningen som Ytre Ringvei utgjør.

GJENNOMFØRING

Hensikten er å få en sammenhengende turvei mellom

Turveistrekningen inngår i overordnet turveinett på

Groruddalens sentrale deler og Østmarka (turvei D16).

tvers av dalen og er en oppfølging av Mulighetsstudie

Delstrekninger av turvei D16 på begge sider av Ytre

Grønn tverrforbindelse i Groruddalen. Tiltaket består

Ringvei er under bygging i 2012 og ferdigstilles våren

av detaljprosjektering
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av turveien, basert på forprosjekt. Prosjektering

GDS-NR. 2.2.12.10 TURVEI D6, STATSRÅD

ses i sammenheng med detaljprosjektering av

MATHISENS VEI/LUNDEN – PROSJEKTERING

Lindebergparken. Anskaffelse av konsulentbistand

Hensikten med prosjektet er å prosjektere tur-

er blitt utsatt til våren 2013 grunnet medvirknings-

vei mellom eksisterende turvei D3 ved Statsråd

prosesser i samarbeid med områdeløft Lindeberg.

Mathiesens vei og Bjerkedalen park. Strekningen

Omreguleringsprosessen knyttes til øvre parsell er

inngår i det overordnede turveinettet i Groruddalen.

godt i gang.

Målsetningen er å supplere overordnet og sammenhengende turveinett i Groruddalen og tilrettelegge

GDS-NR. 2.2.5.10 GRØNN TVERRFORBINDELSE I

for fysisk aktivitet. Prosjektert og kostnadsberegnet

GRORUDDALEN – MULIGHETSSTUDIE

turvei skal ligge til grunn for fremtidig søknad på

Tiltaket er ferdigstilt. Mulighetsstudie innbefattet

midler og bygging. Avklaring av arealer og bruksrett

grunnlag for å styrke forbindelsen på tvers av dalen

er igangsatt. Prosjektering starter våren 2013.

fra Lindeberg til Rødtvet. Bymiljøetaten har skissert
mulig trasé for turvei gjennom Bredtvetområdet, mel-

GDS-NR. 2.2.13.10 BYGGEREN LEKE-/

lom Trondheimsveien og eksisterende turvei D6. Det

OPPHOLDSARENA MED BEKKEÅPNING –

avventes tilbakemelding fra Statsbygg, som ønsker

GJENNOMFØRING

å foreta en mulighetsstudie av sitt arbeid i området.

Tiltaket innbefatter prosjektering og bygging av

Dette arbeidet forventes ferdig vinteren 2012/13.

lokal park/lekeplass med bekkeåpning i forbindelse

Prosjektet er avhengig av positiv tilbakemelding fra

med Statens vegvesen Region østs (SVRØ) byg-

grunneier (Statsbygg). Bymiljøetaten foreslår å utsette

ging av gang-/sykkelvei mellom Lørenskog stasjon

tiltaket. Totalbudsjettet er 0,5 mill. kr., statlige GDS-

og Haugenstua stasjon. Målsetningen er å åpne

midler. Det er regnskapsført 0,09 mill. kr. Restbeløpet

Julsbergbekken, etablere en attraktiv møteplass,

vil søkes omdisponert til underfinansierte GDS-tiltak

etablere et sammenhengende turveinett og tilrette-

i etaten.

legge for fysisk aktivitet. Planlegging, samkjøring og
prosjektering har pågått i 2011 og 2012. Det er utført

GDS-NR. 2.2.8.10 SMALVOLLVEIEN VED

avklaringer med Vann- og avløpsetaten i forhold til

TVETENBRUA

bekkeåpning. Tentativ byggestart planlegges våren/

Tiltaket er ferdigstilt. Intensjonen har vært å utrede

sommeren 2013 Årsaken til forsinkelse er nødvendig-

muligheter for å etablere turvei D 10 fra Bryn sta-

heten av å samkjøre prosjektet med SVRØs bygging av

sjon og videre nordover på vestsiden av Alna, fram til

gang- og sykkelvei «rute Østre Aker vei».

Fyrstikkbakken og Gamle Tveten bru over jernbanen. i
tillegg ble det utredet muligheter for å forbedre turveien

GDS-NR. 2.2.14.10 BYDELSRUSKEN GRORUDDALEN

langs Alna/Smalvollveien frem til eksisterende turvei

Miljøverndepartementet satte i 2009 av en tiltaks-

D 10 langs Smalvollen. Forprosjektet ble ferdigstilt i

pakke på 10 mill. kr. til et spleiselag med kommu-

januar 2012; forslag til bordgang og sikringstiltak langs

nen og næringslivet for å rydde næringsområdene i

Smalvollveien, krysning over jernbanens hovedspor,

dalbunnen og bedre tilgjengeligheten til miljøvennlig

turvei langs Alna og sykkelveitilknytning i Hans Nilsens

transport. Midlene ble øremerket til å få bedre orden

vei. Utredningen er utført sammen med prosjekt 2.2.6.09

på utemiljøet i dalbunnen og å skaffe bedre atkomster

«Turvei D 16/Ytre Ringvei, Mulighetsstudie – krysnings-

fra bedriftene til stasjoner og holdeplasser for kollek-

punkt». Totalbudsjett 0,2 mill kr, statlige GDS-midler. Det

tivtransporten, til grønnstrukturen og sykkelveiene.

er regnskapsført 0,2 mill kr.

Pr. 31.12.11 ble Aksjon vakrere Groruddal bestemt
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«1. etappe med parkourpark, møteplasser med steindekke,
belysning og damanlegg ble ferdigstilt i 2012.»
av sidebekker, etablering av en attraktiv møteplass og
tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. 1. etappe med
parkourpark, møteplasser med steindekke, belysning
og damanlegg ble ferdigstilt i 2012. Noe restarbeid
som beplanting og påkobling av vann vil blir utført
våren 2013. Prosjektering av Verdensparken 2. etappe
starter våren 2013.
GDS-NR. 2.2.2.11 TURVEI D8 VESLETJERN/KRISTIAN
BOGNERUDS VEI – GJENNOMFØRING
Tiltaket er midlertidig avviklet. Planen var å bygge
Fra parkouranlegget i Verdensparken på Furuset. Foto Jens Flemming Andersen.

turvei mellom Kristian Bogneruds vei og Vesletjern.
I løpet av 2012 ble det vedtatt at bygging av turveien
blir satt på vent og at midlene søkes omdisponert til
GDS.nr. 2.1.1.11 Grorud park. Totalbudsjettet er 2,35
mill. kr., hhv. 0,825 statlige og 1,525 kommunale
GDS-midler. Bymiljøetaten beholdt 0,1 mill. kr. til
oppsetting av nytt gjerde mellom friområde og privat
område. De resterende 2,250 mill. kr. er overført
Vann- og avløpsetaten.
GDS-NR. 2.2.3.11 TURVEI D10 GJENNOM
BRYNOMRÅDET – PROSJEKTERING
Intensjonen med tiltaket er å bidra til å etablere
turvei D10 fra Bryn stasjon og videre nordover på

overført til Bymiljøetaten med navnet BydelsRusken

vestsiden av Alna fram til Fyrstikkbakken og brua

Groruddalen. Tiltaket finansieres med ordinære

over jernbanen for å øke tilgjengeligheten og sikre en

kommunale og GDS-midler. Det omfatter «Arbeids-

trygg og mer attraktiv forbindelse. Dette vil bidra til

ryddegrupper» i hver bydel som viderefører aksjons-

at turveien føres frem nærmere Alna i Brynområdet

arbeidet og har som mål å holde egen bydel og

enn hva som er tilfelle nå. Forarbeid for denne

Groruddalen ren og ryddig samt bidra til god tilgang

turveistrekningen er utført i forbindelse med pro-

for befolkningen til å bruke stier og fremkomstårer

sjekt 2.2.8.10 Smalvollveien ved Tvetenbrua, som

både på sommer og vinter. Gjennomførte tiltak med

tar for seg hele strekningen gjennom Brynområdet.

status ses i egen liste på s. 29.

Forprosjektet ble ferdigstilt i begynnelsen av 2012.
Basert på forprosjekt som ble gjennomført i 2012, vil

GDS-NR. 2.2.16.10 VERDENSPARKEN –

BYM i 2013 etablere en kortere strekning av turvei

GJENNOMFØRING

D10 i Brynområdet.

Målet er å opparbeide parken til et attraktivt rekreasjonsområde med bekk, nytt parkdrag og aktivitetsarenaer. Prosjektet er delt i tre avsluttende etapper.
Tiltaket bidrar til å oppfylle målsetningen om åpning
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GDS-NR. 2.2.5.11 TURVEI D15 GJENNOM

2009. Tiltak som er gjennomført, er: oppgradering av

BREDTVETOMRÅDET – PLANLEGGING OG

gangveier, belysning, opparbeidelse av møteplasser,

GJENNOMFØRING

skatebane og beplanting. Det gjenstår anskaffelse av

Tiltaket er avviklet. Intensjonen var å bygge en

benker, søppelkasser, skateelementer. Bydel Alna er

turveistrekning gjennom Bredtvetområdet for å få

i dialog med Bymiljøetaten om finansiering av man-

en fullverdig turvei mellom Trondheimsveien og

glende elementer.

eksisterende turvei D6. Prosjektet er avviklet grun-

Totalbudsjett er 2,259 mill. kr., hhv. 1,259 mill.

net uavklarte forhold med grunneier (Statsbygg) og

statlige og 1 mill. kommunale GDS-midler. Det er

mangel på ressurser for oppfølging i Bymiljøetaten.

regnskapsført 2,413 mill. kr. Merforbruket er dekket

Totalbudsjettet er 2 mill. kr., hhv. 0,65 mill. statlige

gjennom ordinære midler i bydelen.

og 1,35 mill. kommunale GDS-midler. 1,5 mill. kr. til
er omdisponert til Kulturetatens prosjekt GDS.nr.

GDS-NR. 2.2.1.12 ROMMENSLETTA SKULPTURPARK

2.3.1.09 Nordre Lindeberg gård og 0,5 mill. kr. til GDS.

– GJENNOMFØRING

nr. 2.2.16.10 Verdensparken

Hovedmålet er å bidra til å oppgradere arealer
for park- og friluftsliv med tilrettelegging av 3–6

GDS-NR. 2.2.6.11 TURVEI 15, GRØNN TVERRAKSE –

skulpturer (temporær utstilling). Rommensletta

PROSJEKTERING

skulpturpark er en opparbeidelse av brakkarea-

Tiltaket omhandler strategisk sikring av arealer for å

let rundt Sneglehuset og har vært fulgt opp gjen-

etablere en sammenhengende grønnstruktur mellom

nom Områdeløft Haugenstuas handlingsplaner fra

Østmarka og Lillomarka. I 2011 ble det besluttet å

2010. Skulpturparken ble ferdig prosjektert i 2012.

sikre areal ved Lindebergbekken, slik at turveien kan

Prosjektering og konkurranse for bygging er gjen-

etableres på ønskelig sted. Planforslag ble ferdigstilt

nomført. Kontrakt er inngått, og prosjektet planlegger

ved utgangen av 2012, og det avventes nå avklaring

ferdigstillelse i september 2013.

fra investeringsavdelingen i Bymiljøetaten vedrørende mulig makeskifte med borettslag før oversen-

Delmål 3: Vern og bruk av kulturminner og miljøer

delse til PBE. Reguleringen beregnes ferdig i løpet av
vinteren 2013.

GDS-NR. 2.3.9.07 BAKÅS SKANSER –
FORVALTNINGSPLAN

GDS-NR. 2.2.7.11 TURVEI D16 SMALVOLLVEIEN/YTRE

Tiltaket er ferdigstilt. Prosjektet omfatter utarbei-

RINGVEI – GJENNOMFØRING

delse av forvaltningsplan og rapport om pedago-

Hensikten med tiltaket er å bygge en turvei mellom

gisk bruk av skansene for skolene i Groruddalen.

Smalvollveien/Smalvollen og Ytre Ringvei og knyt-

Forvaltningsplanen var ferdig i 2009. Målsetningen er

ter turvei D10 langs Alna ved Smalvollen sammen

sikring eller vern av kulturminner og kulturmiljø.

med boligområdene på Tveita og videre ut i Marka.

Forvaltnings- og skjøtselsplan og rapport er utar-

Detaljprosjektering ble utført i 1. tertial 2012. Arbeid

beidet. Bymiljøetaten har fått midler til istandsetting

med bygging av turveien er i gang og forventes ferdig-

av skansene. Totalbudsjettet er 0,35 mill. kr. statlige

stilt sommeren 2013.

GDS-midler. 0,01 mill. kr. er overført til istandsetting
av skansene og rapporteres på under GDS.nr. 2.3.5.11

GDS-NR. 2.2.8.11 TEISENPARKEN –

Bakås skanser – gjennomføring av skjøtselsplan.

GJENNOMFØRING
Tiltaket er ferdigstilt. Opprusting av parken er et av
flere prioriterte tiltak i forprosjektrapport fra februar
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Foto Inge-Lise Pettersen.

På Isdammen kan du blant annet leie kano og grille pølser i lavvo. Tilbudet inngår i bydelens folkehelsearbeid. Foto Bydel Bjerke.
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GDS-NR. 2.3.1.09 NORDRE LINDEBERG GÅRD –

GDS-NR. 2.3.2.10 ÅRVOLL ISDAM – REHABILITERING

RESTAURERING

Tiltaket innbefatter restaurering av bygninger og er

Bakgrunn for tiltaket er behovet for rehabilitering

et samarbeid mellom Bydel Bjerke, ulike etater og

av våningshuset på gården. Målsetningen er å sikre

frivillige organisasjoner. Målsetningen med tiltaket er

Nordre Lindeberg gård som kulturmiljø og attrak-

å utvikle Øvre isdam til en møteplass med friluftsliv

tivt møtested gjennom bruk. Ønsket er at gården

som ramme for aktiviteter, og samtidig synliggjøre og

blir en enhet der alle bygningene tas i bruk slik at

ivareta stedet som kulturminne.

utnyttelsen av anlegget øker ut over dagens aktivi-

Høsten 2010 ble det utarbeidet en mulighetsstudie

teter. Restaureringsarbeidet ferdigstilles i april 2013.

for prosjektet som beskrev tiltak og inneholdt plan

Tiltaket fikk en ekstrabevilgning på 1,5 mill. kr. i 2012

for restaureringsarbeidet. Tiltak som er ferdigstilt,

grunnet funn av store råteskader. Kulturetaten antar

er: ombygging av annekset med toalett, restaure-

at tiltaket vil få et merforbruk på ytterligere 1. mill. kr.

ring av hønsehus, våningshus og hovedbygningen.

grunnet forsinkelse i arbeidet. Etaten arbeider med å

Bygningene er tatt i bruk av organisasjoner, beboere

finne en løsning på hvordan dette skal finansieres.

og bydelenes tjenester. Bygging av naturlekeplass
startet i 2012 og vil avsluttes i 2013. Det er også inn-

GDS-NR. 2.3.2.09 BÅNKALL GÅRD –

kjøpt lavvo, kanoer og annet friluftsutstyr til utlån.

REHABILITERING AV HOVEDHUS OG DRENERING AV
GÅRDSTUN

GDS-NR. 2.3.3.10 LONDON PARK (tidligere

Målsetning med rehabiliteringstiltak er å sikre gården

Steinbruddet kulturhus/park) – MULIGHETSSTUDIE

som et historisk møtested for Oslo med utvidet bruk

Tiltaket omfatter å etablere en park ved Steinbruddet

av anlegget. Tiltaket skal bidra til ivaretakelse av et

kulturhus. Parken er tenkt som en møteplass med

viktig kulturmiljø. Det ble i 2012 utarbeidet en helhet-

hovedvekt på universell utforming. Bruken av områ-

lig plan for rehabiliteringsarbeidet. Det som gjenstår i

det rundt kulturhuset har hatt en kraftig økning. Det

etappe 1 er bærekonstruksjonen i driftsbygningen, tak

er ønskelig å etablere en åpen plass med benker, bord

på våningshus og driftsbygningen samt diverse arbei-

og belysning, eventuelt på et senere tidspunkt gjøres

der utvendig. Til tross for bruk av tilskuddsmidler for

til en kunstpark i samarbeid med kulturhuset.

2012 og 2013 gitt i budsjettet til Kulturetaten og omdis-

Det er gjennomført en mulighetsstudie med en

ponering av midler til forprosjekt for ny adkomst, er

totalkostnad på 7 mill. kr. Bydelen har i 2013 fått

prosjektet underfinansiert med 1,2 mill. kr. Årsaken

bevilget 0,5 mill. kr. til å utarbeide en KVU med bud-

til dette er at det ble oppdaget kritiske konstruksjons-

sjett, finansieringsplan og fremdriftsplan.

problemer i grunnen på låven. Kulturetaten hadde
valget mellom å stoppe arbeidet eller sikre grunnen.

GDS-NR. 2.3.4.10 ARVESET GÅRD –

Siden sikring av konstruksjoner i låven var nødvendig

MULIGHETSSTUDIE

uavhengig av bruksformål i fremtiden valgte etaten å

Tiltaket er ferdigstilt. Gården forfaller og flere av

bruke tildelte midler fra etappe 1 til å bygge opp ned-

bygningene er ikke i bruk. Boligbygg jobber videre

rast murkonstruksjon. Kulturetaten jobber med å finne

med eiendommen og ønsker å utvikle den i tråd med

løsninger på finansiering av dette.

mulighetsstudiet.

Det er bevilget 0,5 mill. kr. i 2013 for å utarbeide

Totalbudsjettet er kr. 201 200, hhv. 0,15 mill. stat-

en KVU for restaurering av låven med budsjett, finan-

lige GDS-midler og 0,051 mill. ordinære kommunale

sieringsplan og fremdriftsplan. Etaten må søke midler

midler. Det er regnskapsført kr. 181 641. Restbeløpet

på dette tiltaket i 2014.

søkes overført GDS.nr. 2.3.1.12 skilting av kulturminner.
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Fra nettstedet www.oppdaggroruddalen.no

GDS-NR. 2.3.7.10 GRORUD SAMFUNNSHUS –

kulturminneatlas for Groruddalen som viser frem

MULIGHETSSTUDIE

mangfoldige og spennende historier og styrker

Tiltaket er ferdigstilt. Det er fortsatt behov for 0,18

dalens historieforståelse. Oslo Museum, Byarkivet,

mill. kr. for å komme frem til et endelig og riktig

Groruddalen historielag og Plan- og bygningsetaten

mulighetsstudie. Ansvaret for å skaffe til veie mid-

har bidratt i prosjektet. Prosjektet har i tillegg sam-

ler ligger hos Grorud samfunnshus AL. Bydelen har

arbeidet med videregående skoler i Groruddalen,

valgt å avslutte prosjektet og vil i 2013 søke om å

og elevene har laget filmer om kulturminner.

omdisponere midlene til investering i det kommende

Totalbudsjettet er 0,662 mill. kr. statlige GDS-midler.

Steinhoggermuseet i Grorudveien 3. Totalbudsjettet

Det er regnskapsført kr. 618 857. Restbeløpet er over-

er 0,4 mill. kr., kommunale GDS-midler. Det er regn-

ført DIVE-analyse for områdeløft Veitvet/Sletteløkka

skapsført kr. 373 419. Resterende midler vil bli søkt

og rapporteres på i PG3A.

omdisponert.
GDS-NR. 2.3.5.11 BAKÅS SKANSE – SKJØTSELSPLAN
GDS-NR. 2.3.2.11 BÅNKALL GÅRD – NY ADKOMST

Tiltaket består i å utføre diverse skjøtselsarbeid og

Tiltaket er avviklet. Prosjektet ses i sammenheng med

skilting ved skansene i henhold til utarbeidet for-

restaurering av gården. Midlene 0,2 mill. kr. overføres

valtings-, vedlikeholds- og skjøtselsplan. All vegeta-

til GDS.nr. 2.3.2.09 Bånkall gård.

sjonsrydding ble utført høsten 2012, og forarbeid for
diverse skilting ble igangsatt. Tiltaket planlegges å

GDS-NR. 2.3.4.11 DIGITALT KULTURKART
Tiltaket er ferdigstilt. Det er utarbeidet et digitalt
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ferdigstilles våren 2013.

Foto Kjersti Gjems Vanberg.
Kjøkkenet i Grorudveien 3 er restaurert, og fremstår slik man antar at det så ut da huset ble bygd på 1920-tallet. Foto Marianne Gjørv.
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GDS-NR. 2.3.6.11 GRORUDVEIEN 5

Etaten beholder 0,25 mill. kr. til revidering av forpro-

Tiltaket er ferdigstilt. Det ble oppdaget store fuktska-

sjekt og tilpasning til reguleringsformål, de reste-

der da arbeidet startet i 2008, og bygningen måtte

rende kr. 1 720 794 er overført til prosjekt 2.4.2.12

derfor strippes. Huset er totalrestaurert med blant

Grorud idrettspark.

annet etablering av en bolig med atelier eller utleie til
frivillige i 2. etasje og møterom/kafé med tilhørende

GDS-NR. 2.4.1.11 KUNSTISBANE STOVNER –

storkjøkken i 1. etasje. Bydel Grorud ønsket at det

PROSJEKTERING

skulle installeres et storkjøkken i Grorudveien 5 slik

Tiltaket består av å fullføre oppstartet prosjekte-

at man kunne få inn en næringsaktør til kafédrift.

ring av kunstisflaten. Forprosjekt er ferdigstilt.

Merkostnadene beløper seg til 0,75 mill. kr. Ved kon-

Bymiljøetaten vil i 2013 kvalitetssikre forprosjektet

traktsinngåelse med en næringsaktør vil tilbakebe-

internt.

taling av disse midlene inngå som et punkt. Midlene
kan brukes til å opparbeide hageanlegget, eller søkes

GDS-NR. 2.4.5.11 HAUGERUD IDRETTSANLEGG –

omdisponert til finansiering av rehabiliteringen av

GJENNOMFØRING

Bånkall gård.

Tiltaket er ferdigstilt. Initiativet til tiltakene har kom-

Totalbudsjett er 6,8 mill. kr., hhv. 2,8 mill. statlige

met fra Haugerud IF. Det omfatter skatebanen som

og 4 mill. kommunale GDS-midler. Det er regnskaps-

ble ferdigstilt i 2010, og en vesentlig oppgradering

ført 5,629 mill. kr. Mindreforbruket søkes omdis-

av områdene rundt kunstgressbanen på Haugerud.

ponert til hageanlegg i Grorudveien 3 og 5, eller til

Videre er det etablert ny tennisbane, streetbasket-

restaurering av Bånkall gård.

bane, tribune for fotballbanen og oppgradering
av asfaltbane. Målsetningen var å nå flere barn og

GDS-NR. 2.3.1.12 SKILTING AV KULTURMINNER I

unge til fysisk aktivitet, og tilbakemeldingene byde-

GRORUDDALEN – GJENNOMFØRING

len har fått tilsier at idrettsanlegget på Haugerud

Tiltaket består av å produsere skilt med bilde og tekst

tas i bruk av flere. Idrettsforeningen opplever nå

som skal settes opp ved Akergårdene Lindeberg,

vekst i medlemstallet, og det rapporteres om at den

Bånkall, Tveten, Årvoll og Fossum gård. Formålet er

«ikke-organiserte» aktiviteten i uteområdet øker.

å formidle Akergårdene som viktige kulturminner og

Tiltaket støtter også opp om tiltak i Programområde

historiske møtesteder.

4 gjennom rekrutteringsprosjektet Flere på banen.

2.3.4 Delmål 4: Idrettsanlegg/tilrettelegging for
fysisk aktivitet

Totalbudsjettet er 1,548 mill. kr., hhv. 0,8 mill. statlige og 0,333 mill. kommunale GDS-midler. 0,1 mill.
kr. er kommunale nærmiljømidler. Det er regnskapsført 1,580 mill. kr. Merforbruket dekkes av bydelens

GDS-NR. 2.4.1.08 KUNSTISBANE LØRENHALLEN –

ordinære midler.

GJENNOMFØRING
Tiltaket innebærer forberedende arbeid for en kunst-

GDS-NR. 2.4.1.12 STIG SKOLE

isbane i nærmiljøet. Det ble i 2012 utført arkeologiske

Tiltaket består av opparbeidelse av løpebane og ball-

undersøkelser. Bymiljøetaten inngår i 2013 ramme-

bane. Tiltaket er i 2012 ferdig kontrahert og klar for

avtale med konsulenter for blant annet kuldeanlegg.

produksjon. Oppstart ca. 1. april 2013.

Tiltaket settes på vent inntil forprosjekt er ferdigstilt,
og kostnader for gjennomføring er beregnet. Det er
ønskelig å søke på midler på et senere tidspunkt.
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Foto Linn Førland.

Foto Iselin Jansen.

GDS-NR. 2.4.2.12 VESTLI SKOLE
Tiltaket består av opparbeidelse av komplett leke-/
idrettsområde med lekeapparater og kunstgressbane.
Tiltaket er i 2012 ferdig kontrahert og klar for produksjon. Oppstart ca. 1. april 2013.
GDS-NR. 2.4.3.12 FYSISK AKTIVITET –
MOBILISERENDE TILTAK
Tiltaket er ferdigstilt. Friske midler ble bevilget for å
Foto Iselin Jansen.

iverksette gode prosjekter for å øke fysisk aktivitet og
mobilisere til bruk av ferdigstilte tiltak. I 2012 ble det
bevilget 0,25 mill. kr. til å arrangere lysvandring langs
Alnaelva og kr. 0,05 mill. til danseforestilling ved
Isdammen på Årvoll. Begge arrangementene trakk
mye folk og bidro til å synliggjøre turmuligheter.
Totalbudsjett 0,3 mill. kr., statlige GDS-midler. Det
ble regnskapsført 0,3 mill. kr.
GDS-NR. 2.4.4.12 GRORUD IDRETTSPARK/AKSE –
PROSJEKTERING
Tiltaket har fått ordinære midler til gjennomføring
av idrettsbanen. Det er ønskelig å se Grorudparken,
idrettsanlegget og arbeiderboligene i Grorudveien 3
og 5 i sammenheng. I reguleringsplanen og etappeplanen for Grorud park ligger det inne en akse som
skal være freakomståre fra arbeiderboligene til parken
gjennom idrettsparken. Det er omdisponert midler fra
GDS-nr. 2.4.1.08 Kunstisbane Løren til prosjektet.
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«I 2012 ble det bevilget 0,25 mill. kr. til å arrangere lysvandring
langs Alnaelva og kr. 0,05 mill. til danseforestilling ved
Isdammen på Årvoll.»

Lysvandringen langs Alnaelva imponerte både små og store. Foto Linn Førland.
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2.5 Bydelsrusken Groruddalen

BydelsRusken
Groruddal
(tidligere Aksjon
vakrere Groruddalen)

2010-2011

Bydel
Bjerke
Bydel Grorud

Videre-ført
2012-2016
Tiltak pågår

Bydel Stovner

2

«Facelift 2010»

Transport-bedrifter ved 2010–2011
Alnabru-terminalen:
ferdig
Mantena as Grorud,
Tollpost Globe
CargoNet as

Skjerming i Terminalveien
Skjerming av containertomt langs E6

Schenker

5

Brobekkveien

EBY

6

Refstadvn. / Økernvn. EBY

7

Hafslund Nett: Belysning ved Haugenstua

3
4

EBY

Bydel Stovner

2010–2011
ferdig
2010–2011
ferdig
2010 –2011
ferdig
2010 –2011
ferdig
2010 –2011
ferdig

BydelsRusken Groruddal er et lavterskel arbeidstreningstiltak for kvalifisering til ordinært arbeidsliv, der
det bl.a. sysselsettes personer som rekrutteres fra ulike
programmer i regi av NAV. I 2012 har til sammen 76
personer deltatt i tiltaket i de fire bydelene. Arbeidsgruppene, som er organisert med én gruppe innen hver
bydel, driver med grøntvedlikehold og rydding i egen
bydel i tillegg til at de fire arbeidsgruppene gjennom
sesongen samarbeider om større fellesprosjekter de
har gjennomført på rundgang i bydelene. I 2012 har
BydelsRusken hatt fellesaksjon langs Tokerudbekken
i bydel Stovner. Øvrige arbeidsoppgaver for arbeidsgruppene er: Opprydding av fellesområder i dalen
som ligger «brakk», holde vegetasjon og søppel borte
fra adkomster og stier, lette befolkningens tilgang til
dalens kollektivknutepunkt. Om vinteren blir trapper og
skøytebaner holdt frie for snø og søppel fjernet kontinuerlig gjennom året.

Samarbeidsprosjekt mellom transportbedriftene:
Mantena as Grorud, Tollpost Globe, CargoNet as og
Posten/Bring ved Alnabruterminalen, om opprydding
og beplantning langs vei og inne på egne områder for å
skjerme innsyn til næringsområdene samt for å forbedre/forskjønne utemiljøet ved de enkelte bedriftene.
Posten/Bring krever ikke refusjon (kr. 150.000) da de
ikke fikk gjennomført sin del i prosjektperioden. Utbetalt 340.000 til Mantena og Tollpost. Venter faktura på
kr. 400.000 fra CargoNet.

Tilskudd til opprydding på «Hundetomta» og skjerming/ beplantning langs Terminalveien.
Beplantning for å skjerme innsyn til containerrekke ved
Ulvensplitten.
Utbetalt 629 567 kroner for prosjekt 4 og 5 (både containertomt og Brobekkveien).
Tilskudd til beplantning og opprydding langs veiareal.
Tilskudd til beplantning og opprydding langs Refstadveien/ Økernveien.
Tilskudd til belysningsanlegg langs Garver Ytterborgs
vei til Maria Dehlis vei. Områdesatsning på Haugenstua. I tillegg til tilskudd fra AVG har BYM bidratt med
425.000 kroner til tiltaket.

Budsjett

Bydel
Alna

Kort beskrivelse av tiltaket

Oppstart/sluttdato

1

Mottaker av midler

Navn på tiltak

Tabell 3

2010:
3.416.000
2011: 3.766.000
2012:
5.300.000
(1 325 000 pr.
bydel)
Totalt hittil:
12.482.000

740.000

257.000
630.000
Budsjett inngår i
prosjekt 4
106.000
650.000
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Nærings-forening Nedre 2010 –2011
Furuset
ferdig

9

Oppgradering langs
Alnaparkveien

10

Produksjon av skilt
til ryddete steder i
Groruddalen

BYM

2011
ferdig

11

Taggefjerning

Stopp Tagging as.
Kontrakts-avtale med
BYM
Oslo Lastebil-service

2010–2011

2011–

Oslo Lastebilservice:
Rydding og beplantning
13 Rommen-fyllinga /
EBY
Haavard Martinsens
vei
14 AGA/Tollpost: Strøms- AGA / Tollpost
veien
12

ferdig
2011
2010–2011
ferdig

Tilskudd til opprydding og beplantning langs Rommenfyllinga og Haavard Martinsens vei

2011–2012 ferdig

Tilskudd til oppgradering og beplantning langs veistrekning.
Fakturering etter utført arbeid
Tilskudd til utsmykking og belysning av pipen på
varmesentralen. Tiltaket inngår i en større lokalmiljøsatsning på Haugenstua som bla går ut på å redusere
opplevelser av utrygghet og bedre estetiske kvaliteter
på utemiljøet.
Tilskudd til en brosjyre til bruk for oppstart av næringsvirksomhet: Produksjon av isolasjonsmatter som
baserer seg på gjenbruk av tekstil.
Tilskudd til gjerde for å skjerme innsyn til næringseiendom.
Fakturering etter utført arbeid
Gjelder trykking av foldere, brosjyrer, utsending av
brev og rapporter for Aksjon vakrere Groruddal, samt
bevertning i styringsgruppemøter AVG.
Tilskudd til lokal kampanje mot forsøpling av utemiljøet
i området Veitvet–Sletteløkka. Områdenes borettslag/
sameier, skole, barnehager, fritidsklubb og lokale lag
og foreninger inviteres til en omfattende innstas høsten
2011.
Presentasjon av modell av gangbru

15

Tokerud Varmesentral Tokerud Varme-sentral

2010–2011
ferdig

16

Fritjof Johansen

2011
ferdig

17

Brosjyre: Gjenbruk
til isolasjons-matter/
Isomat
Kjelsrud gård

Kjelsrud gård

2011–2012
ferdig

18

Admin.

19

Vakre Veitvet

20 Brumodell
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Tilskudd til Næringsforeningen nedre Furuset for
opprydding og beplantning næringseiendommer langs
Alnaparkveien. I tillegg til tilskudd til private fra AVG
har BYM bygget ny vei med fortau og kantstein. Pris: 1.2
mill. Fase 1 av arbeidet er ferdigstilt. Fase 2 av arbeidet
er under vurdering/planlegging og innebærer bygging
av en snuplass i enden av Alnaparkveien. Arbeidet
forutsetter at BYM har budsjett til dette arbeidet. Det er
planlagt beplantning av trær vår 2013.
Beplantning langs Alnaparkveien.
Se også prosjekt 8. Midler avsettes til 2013, til evt. 2. del
av veibygging i regi av BYM er ferdigstilt.
BYM har produsert 30 skilt som skal settes opp på
ryddete steder i Groruddalen. Skiltene har tekst som
informerer om at tømming av søppel er ulovlig, og
informasjon om nærmeste gjenbruks.-/avfallsstasjon.
Fjerning av tagging i 10 underganger/kulverter, murer
og trapper.
Det er utbetalt faktura for til sammen 448.000 kroner
Tilskudd til opprydding, beplantning og skjerming av
næringseiendom.

2009–2012
ferdig
Bydel Bjerke

2011–2012
ferdig

Arkitekt Arne Eggen

2012
ferdig

Budsjett

Oppgradering langs
Alnaparkveien

Kort beskrivelse av tiltaket

Mottaker av midler

Oppstart/sluttdato

Navn på tiltak
8

430.000

158.000
33.750

450.000
20.000

237.000
47.000
75.000

140.000
70.000
37.000
270.000

40.000

Oppstart/sluttdato

Kort beskrivelse av tiltaket

2011–2012
ferdig
ferdig

Konsulent-/sekretariatsarbeid i tilknytning til AVG-prosjektarbeid. Sekretariatsarbeid, rapportskriving
Trykking av sluttrapport for AVG
Tiltak er under vurdering/planlegging: Plante trær
mellom veien og hovedbanen. Samarbeid mellom BYM
og JBV

Konsulenter
Trykking av rapporter

Allkopi

22

Alf Bjerkes vei

2012–

23

Grorud Jernbanestasjon

2012–

24 Grorud T-banestasjon

2012–

25

Stovner T-banestasjon

2012–

26

Brobekkveien

2012–

Budsjett

Mottaker av midler

Vista as

Navn på tiltak
21

205.000
14.200

450.000
Ikke utbet.
Avsettes for evt.
utbet. i 2013
Tiltak er under vurdering/planlegging: Området nord
700.000
for stasjonen trenger oppgradering (kantstein, beplant- Ikke utbet.
ning), bussholdeplassene bør samles og oppgraderes
Avsettes for evt.
(leskur) og taxi vurderes flyttet. Ansvar: BYM/JBV/ROM utbet. i 2013
Tiltak er under vurdering/planlegging: Hele stasjons100.000
området, inkludert undergang til bussterminal, er tag- Ikke utbet.
get, forsøplet og forfalt. Behov for oppgradering eller
Avsettes for evt.
oppussing. Ansvar: KTP eiendom/Senteret
utbet. i 2013
Tiltak er under vurdering/planlegging: Området utenfor 200.000
stasjons- og senterområdet er forfalt og forsøplet.
Ikke utbet.
Behov for oppgradering og beplantning.
Avsettes for evt.
Ansvar: KTP eiendom/Senteret
utbet. i 2013
Tiltak er under vurdering/planlegging: Samarbeid med 500.000
Næringsforeningen Oslo Nord: Skjerming, beplanting,
Ikke utbet.
oppgradering
Avsettes for evt.
utbet. i 2013

3 STATUS FOR ORDINÆRE TILTAK
Av ordinære kommunale midler er det i 2012 brukt

tiltak ferdigstilt i 2012, og 3 tiltak planlegges ferdigs-

henholdsvis 14 mill. kr. fra Vann- og avløpsetaten og

tilt i 2013. Ett av tiltakene gjennomføres kontinuerlig

0,83 mill. kr. fra Bymiljøetaten, totalt 14,83 mill.kr. Av

hvert år.

prosjekter gjennomført over ordinære budsjetter, er 2
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3.1 Ordinære tiltak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grorud kunstgressbane
Utredning idrettshall Grorud og Årvoll
Høybråten kunstgressbaner
Ammerudveien bekkeåpning
Rehabilitering bordgang turvei D8.
Utarbeidelse av plan for Lillomarka
idrettspark
Utarbeidelse skisseprosjekt for forlengelse av Jerikobakken
Bygging av idrettslekeplass ved Høybråten tennisbane
Kunstgressbane Stubberudmyra
Utarbeide kulturminnegrunnlag for to
prioriterte kulturmiljø i Groruddalen
(prioritert i HUGen)

Status

Nr.
Prosjekter

Prosjektansvarlig

Tabell 3

BYM
BYM
BYM
BYM

Planlagt oppstart bygging sommeren 2013.
Igangsatt KVU i Bymiljøetaten i 2013
Ferdigstilles i 2013
Prosjektering ble ferdigstilt i 2012. Bygging videreføres som GDS-prosjekt iht fordeling av
investeringsmidler i 2013 og rapporteres på i kap. 3.
BYM
Ferdigstilt
BYM/BGR Reguleringsplanarbeid pågår
BYM

Planlagt videreført i 2013

BYM

Ferdigstilt

BYM
BYA

Rehabilitering i 2013
Det har ikke vært utarbeidet noen kulturminnegrunnlag i 2012.

11

Starte arbeidet med å sikre og synliggjøre minst fem kulturminner i hver
bydel (punkt i Handlingsprogrammet for
2010–2013)

BYA

Byantikvaren jobber stadig med å føre nye områder og objekter inn på Gul liste, for på
denne måten og sikre kulturminnene. Eksempler fra 2012 er Lunden kloster, trafostasjon på
Linderud, Tonsenjordet 1950-tallsmiljø og Tonsenhagen senter. Bjerke videregående skole,
Linderud skole og bad, Haugen skole, Ellingsrud skole, Vestli skole, Tiurleiken skole, Tveita
skole/Hellerud videregående skole.

12

Registrering av småhusområder i Grorud- BYA
dalen, og påfølgende oppføring på gule
lister

Småhusområde langs Trondheimsveien ved Rommen er kartlagt og en eiendom er ført inn
på Gul liste. Det er gjennomført innledende undersøkelser for å kartlegge hyttebebyggelse
på Ammerudskogen, Rødtvet og Hellerud.

13

Fornying av avløpsnettet for å redusere
forurensing av Alna

Gjennomføres kontinuerlig hvert år

VAV

«Tiltakene har bidratt til åpning av nye elvestrekninger
og bedre vannkvalitet, supplering av turveinettet som gir
muligheter for miljøvennlig transport og fysisk aktivitet,
utvikling av Akergårdene som spennende møtesteder og
etablering av nye leke- og idrettsanlegg som
tilrettelegger for fysisk aktivitet.»
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Kalbakken bru i Grorudparken
er en av landets eldste steinhvelvsbruer.
Foto Roy Tjomsland.

4 FERDIGSTILTE TILTAK I PERIODEN
2007–2012
I Programområde 2 er det i perioden 2007–2012 blitt

mune 66 mill. kr. til Programområde 2. I tillegg har

gjennomført 101 tiltak, 70 av tiltakene er finansiert

Miljøverndepartementet i 2009, som ledd i regjerin-

over ekstraordinære groruddalsmidler, og 31 til-

gens tiltakspakke mot finanskrisen, satt av 30 mill.

tak er finansiert over ordinære kommunale midler.

kr. Av disse midlene er 20 mill. kr. satt av til tiltak for

Tiltakene har bidratt til åpning av nye elvestrekninger

å forbedre kvalitet og sammenheng i grønnstruktur

og bedre vannkvalitet, supplering av turveinettet som

og turveier. De resterende 10 mill. kr. er satt av til

gir muligheter for miljøvennlig transport og fysisk

Bydelsrusken Groruddalen for sammen med næringsli-

aktivitet, utvikling av Akergårdene som spennende

vet å rydde opp i utemiljøet og bidra til bedre tilgjen-

møtesteder og etablering av nye leke- og idrettsanlegg

gelighet til miljøvennlig transport i næringsområdene

som tilrettelegger for fysisk aktivitet.

i dalbunnen. Kommunen vil over en fireårsperiode

I perioden 2007–2012 avsatte Miljøvern
departementet til sammen 149 mill. kr. og Oslo kom-

(2012–2015) bruke 11,6 mill. av ordinære kommunale
midler til bydelsrusken.
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Liste over ferdigstilte tiltak fordelt etter delmål

DELMÅL 1

DELMÅL 3

Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, natur

Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og

mangfold og kulturminner langs Alna og mest mulig av elva

tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder.

og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.
1. Hølaløkka
2. Alna gjennom terminalområdet, reguleringsplan
3. Grorud stasjonsområde – planforslag
4. Leirfossen, åpning av Alna
5. HC-WC ved Steinbruvannet
6. Grorud stasjonsområde – planarbeid
7. Vesletjern, bekkeåpning, demning
8. Rehabilitering av Refstadbekken
9. Åpning av bekker på Furuset – mulighetsstudie

DELMÅL 2
Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende på
tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder.
10. Turvei D8 Nordtvet gård
11. Turvei D10 Grorud stasjon/Grorudveien
12. Turvei D10 Alnaparken/Grorud stasjon nordre del
13. Turvei D10 langs Fossumbekken
14. Turvei D10 Kulvert under jernbanen ved Haugenstua
15. Turvei D10 langs Terminalveien
16. Turvei D6 Brobekkveien/Økernveien/Refstadveien
17. Turvei D6 Veitvet/Hølaløkka
18. Turvei D10 Rommensletta med Sneglehuset
19. Turvei D9 Leirfossen
21. Turvei D2 Kildeveien/Mons Søviks plass
22. Turvei D10 Svartdalen under hovedbanen og langs Fagerlia
23. Turvei D15 langs Veitvetbekken
24. Turvei D10 Rehabilitering av delstrekninger
25. Turvei D16/Ytre Ringvei, krysningspunkt – mulighetsstudie
26. Turvei D8 Rehabilitering bordgang turvei
27. Furuset kulturpark
28. Furuset aktivitetspark
29. Orienteringskart for boligområde
30. Alnaparken ridesenter
31. Strategisk grønnstrukturplan – planarbeid
32. Vestlitorget
33. Bjerke nærmiljøsenter
34. Tusenårsstedet, parkanlegg
35. Stovnerparken
36. Alnaparken, frisbeegolf og skilting
37. Årvolldammen parkområde
38. Alna ridebane og ridestier
39. Rehabilitering eksisterende anlegg
40. Tur- og sykkelvei Vestli–Gamlebyen, fjerning av hindringer
41. Brynsengfaret park
42. Treplanting
43. Liastua VA-anlegg
44. Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie
45. Smalvollveien v./Tvetenbrua, Fyrstikkbakken – mulighetsstudie
46. Turvei D8 Vesletjern/Kristian Bogeruds vei
47. Teisenparken
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48. Bakås skanser – forvaltningsplan
49. Bånkall gård og kulturlandskap, skjøtsels- og forvaltningsplan
50. Kulturminnegrunnlag for Kabelgaten – planarbeid
51. Tilstandsvurdering for Grorudveien 3 og 5 – mulighetsstudie
52. Restaurering av brenneribygningen på Tveten gård
53. Rehabilitert hage rundt våningshuset på Nordre Lindeberg gård
54. Nedre Fossum gård, rehabilitert hageanlegg
55. Nordtvet gård, restaurering
56. Årvoll gård, bygging av ny låvebru
57. Arveset gård, tilstandsrapport/bruksanalyse
58. Arveset gård mulighetsstudie
59. Arkeologisk undersøkelse ved Furuset kulturpark
60. Linderud gård – mulighetsstudie
61. Kulturkart/veiviser
62. Årvoll gård, kulturscene
63. Mitt moderne kulturminne – rapport
64. Kulturminnegrunnlag for Bryn
65. Kulturminnegrunnlag for Aker sykehus
66. Vandreutstilling om drabantbyene
67. Kulturhistorisk analyse av Haugenstua
68. Kulturhistorisk analyse av Veitvet/Sletteløkka
69. Årvoll gård, sikring av bygninger
70. Linderud gård, utredning for bruk og bevaring – rapport
71. Grorudveien 3, restaurering
72. Gamle Furuset skole, rehabilitering
73. Nordre Lindeberg gård, flytting av trafostasjon
74. Grorud samfunnshus – mulighetsstudie
75. Digitalt kulturkart
76. Grorudveien 5, restaurering

DELMÅL 4
Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv.
77. Løren idrettspark, kontorbygg
78. Høybråten klubbhus, rehabilitering
79. Årvoll skytebane og skytehall, rehabilitering
80. Veitvet idrettsanlegg, lysmaster
81. Orrmyr borettslag, ballbinge
82. Apalløkka idrettshall, rehabilitering
83. Jerikoveien minikunstgressbane
84. Bygging av idrettslekeplass v./Furuset Forum
85. Øvre Fossum gård, klubbhus, ridebane
86. Rommensletta, rehabilitering cricketbane, baseballbane,
gressfelt for minifotball
87. Linderudkollen, utbedring/rehabilitering
88. Idrettslekeplass ved Humleby
89. Bygging av kunstgressbane ved Rommensletta
90. Prosjektering av kunstgressbaner i Bydel Grorud
91. Prosjektering av kunstgressbaner i Bydel Stovner
92. Prosjektering av kunstisbane/minirink i hver bydel
93. Tveita skole, leke- og idrettsplass
94. Kunstisflate Furuset Forum
95. Stovner skole, opparbeidelse av skolegård
96. Rødtvet skole, opparbeidelse av skolegård
97. Tiurleiken skole, opparbeidelse av skolegård
98. Tusenårsstedet
99. Kunstisflate Stovner – prosjektering
100. Haugerud idrettsanlegg med tennisbane, street/ballbane og tribuner
101. Bygging av idrettslekeplass ved Høybråten tennisbane

Alnaelva. Foto Marianne Gjørv.
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DEL 2

HANDLINGSPROGRAM
2010–2013

I 2013 vil Programområdet arbeide videre med
tiltakene som bidrar til å nå delmålene knyttet til
åpning av Alna med sidebekker, grønnstruktur,
idrett, biologisk mangfold og kulturmiljø. Å se
sammenhengen mellom tiltak, strategier og
mål har vært viktig for å vedta gode veivalg og
prioriteringer. Dette arbeidet følges opp videre i
satsingen. I 2013 vil programgruppen utarbeide
nytt handlingsprogram for perioden 2014–2016.
36

Foto Linn Karen Førland.

37

1 INNLEDNING
Handlingsprogram for Programområde 2 Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 2010–2013 viser
prosjekter som er planlagt gjennomført i hele perioden. Programmet rulleres årlig og det utarbeides
en årlig tiltaksliste. I 2013 arbeides det videre med områdets hovedstrategier for å utvikle en sammenhengende grønnstruktur og turveier på langs og tvers av dalen, bygging av fire bydelsparker og
videreutvikling av Akergårdene som attraktive møteplasser. For å få en god totaloversikt over tiltak
som planlegges og gjennomføres i Groruddalen, består handlingsprogrammet også av tiltak finansiert over ordinære kommunale budsjetter.

2 LANGSIKTIG HOVEDMÅL FOR GRORUDDALEN
Satsingens hovedmål er en bærekraftig byutvikling,

synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet
sett bedre levekår i Groruddalen. Det skal utvikles
et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere,
organisasjoner, borettslag og næringsliv, bydeler og
offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og

sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det
skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til
grønnstruktur og boligområder
3. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller
vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som
møtesteder
4. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv

stolthet skal styrkes.

2.1 Mål for Programområde 2 Alna, Grønnstruktur, idrett og kulturmiljø

2.2 Kobling mellom hovedmål og Programområde 2
Groruddalssatsingen tar gjennom fire programom-

Programområde 2 har ett hovedmål og fire delmål.

råder sikte på å bedre livskvaliteten og levekårene i

Hovedmålet ble vedtatt på Politisk møte i 2007, og

området. En viktig del av satsingen er å jobbe områ-

reviderte delmål ble godkjent på samarbeidsutvalget i

derettet og tverrsektorielt for å sikre at tiltak innenfor

2013. Delmålene tilsvarer den tematiske inndelingen

de ulike programområdene virker sammen og skaper

av programområdet.

synergieffekter både lokalt og for dalen som helhet.

Hovedmål

Det er derfor viktig å koble tiltakene innenfor hvert
programområde til respektive hovedmål og del-

Målet er å styrke Groruddalens blågrønne struktur og

mål, og til det langsiktige hovedmålet for satsingen.

naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk

Groruddalen skal bli et bedre sted for folk å bo. Derfor

aktivitet og idrett, og bedre luftkvalitet. Kulturminner

er det avgjørende å sikre at prioriteringene samvirker

skal vernes og brukes, og dalens historieforståelse

med annen innsats, spesielt i områdeløftområdene og

skal styrkes.

andre delbydeler som er prioritert av bydelene pga.

Delmål
1. Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv,
naturmangfold og kulturminner langs Alna og mest
mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka
til fjorden
2. Grønnstrukturen og turveier skal bli
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dårlige levekår.
Det er en sentral del av hovedmålet å utvikle
inkluderende samarbeidsformer mellom ulike aktører. Organiseringen av arbeidet i Programområde 2
bidrar til dette gjennom et godt samarbeid mellom
bydelene og etatene. Dette samarbeidet vil videreutvikles i neste periode sammen med borettslag, lokale

organisasjoner og interessegrupper. Et av kriteri-

bryte de langsgående barrierene som baner og motor-

ene for valg av tiltak for Programområde 2 er å se

veier utgjør. Programgruppen vil også iverksette tem-

tiltak i sammenheng i geografiske områder og mot

porære tiltak og arrangementer for å gjøre tiltakene

andre programområder. Både Programområde 3, ved

kjent og mobilisere beboerne til å bruke nye anlegg

områdeløftene, og 4 drar stor nytte av å koble seg opp

og tilbud. I perioden 2010–2013 vil det arbeides med

mot arbeidet i Programområde 2. Lett tilgjengelige og

følgende hovedstrategier:

tilrettelagte parker, turveier og idrettsanlegg bidrar til
økt livskvalitet, trygghet og folkehelse.
Bydelenes innspill, basert på lokale medvirkningsprosesser, blir nøye vurdert av fagetaten samt sett i
sammenheng med innspill fra de andre programområdene.

3 MÅLGRUPPE

Målgruppen for Programområde 2 er alle beboerne i
Groruddalen og i tillegg besøkende utenfra. Tiltakene
som settes i gang, skal fange opp ulike brukerinte-

• Utvikle sammenhengende grønnstrukturer og
turveier på langs og tvers av dalen, og å se
ulike tiltak i sammenheng i utvalgte geografiske
innsatsområder.
• Videreutvikle Akergårdene og andre kulturminner
som har potensial som møtested med ulike tjenester
og kulturaktiviteter.
• Utvikle en bydelspark i hver bydel som kan gi
attraktive møtesteder i det grønne og være arena for
både organiserte og uorganiserte aktiviteter.

resser og legge til rette for et mangfold av fysiske og
sosiale aktiviteter. Eksempler kan være å skape bedre
muligheter for gående i form av gode turveier og for
uteliv i form av parkområder. Det er en særlig utfor-

4.1 Kriterier for valg av tiltak:

For prioritering av tiltak innenfor programområdet vil

dring å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett og

det bli lagt vekt på følgende hensyn:

friluftsliv for alle beboere i dalen, og å utvikle tiltak

• Se tiltak i sammenheng i geografiske områder og
mot andre programområder og levekår
• Tiltak som er forankret i andre planer eller etter
behovsprøving
• Tiltak som kan gjennomføres på kort sikt –
driftsvirkninger er avklart
• Tiltak som kan bidra til å styrke det biologiske
mangfoldet
• Tiltak som har god tilgjengelighet og kan gis
universell utforming
• Geografisk fordeling som i størst mulig grad
tilgodeser hele dalen

med lave terskler slik at en også når inaktive grupper.
Akergårdene og lokale møteplasser skal være attraktive for befolkningen på tvers av alder og kultur gjennom å utvikle allsidige møtesteder med ulike tilbud
og aktiviteter.

4 STRATEGI

Programgruppe 2 vil videreføre arbeidet som ble satt i
gang i forrige periode, men legge større vekt på tiltak
i og i nærheten av boligområdene. I perioden 2007–
2009 ble det gjennomført en rekke tiltak i dalbunnen
for å etablere en sammenhengende grønnstruktur
og turveisystem, samt i tverrdraget Grorud–Furuset.

Gjennomføring av større fysiske prosjekter inndeles i

Målet var å gjøre dalbunnen mer tilgjengelig som

flere faser i tidsperioden 2010–2013. Basert på en idé-

rekreasjonsområde. For å få til bruk av disse områ-

fase og/eller mulighetsstudie videreføres prosjektene

dene og binde hele dalen sammen må man i neste

med en forprosjektfase for å avdekke utfordringer,

periode fokusere mer på tiltak som kan bidra til å

finne løsninger og gi et kostnadsoverslag. Deretter

binde sammen dalbunn og dalsider, blant annet ved å

følger faser med detaljprosjektering og bygging.
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Mindre prosjekter kan gjennomføres med færre faser

Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt

og kortere tidsperspektiv. Konkretisering av tiltak vil

i Bystyret 22.04.2009, tilrettelegger for å etablere

fremgå av de årlige tiltakslistene og vil være avhengig

nye og videreutvikle eksisterende møteplasser, både

av tildelte budsjetter.

bymessige plasser og møtesteder i grønnstrukturen.

5 TEMATISK INNSATSOMRÅDE

Planen fastlegger videre bestemmelser i forhold til
kvalitet på torg og møteplasser.

For å nå målene for Programområde 2 ble det i perioden 2007–2009 valgt ut fire tematiske innsatsområder.

Forslag til Kommunedelplan for Alna miljøpark legger

Disse områdene videreføres i perioden 2010–2013 og

rammer for byutvikling langs Alna/Fossumbekken og

er direkte knyttet opp til delmålene. De tematiske inn-

Tokerudbekken. Planen følger opp kommuneplanene

satsområdene er forankret i Oslo kommunes overord-

for 2004 og 2008, hvor målet er at Alna skal gjenåpnes

nede planer, der følgende ligger til grunn for arbeidet i

og miljøoppgraderes i hele sin strekning innen 2020.

Programområde 2:
Forslag til Grøntplan for Oslo, Kommunedelplan for
Kommuneplan 2008 ble vedtatt av Oslo bystyre

den blågrønne strukturen i Oslos byggesone.

11.06.2008 og er et strategisk styringsdokument med

Generelt søker planen å sikre bevaring og videreut-

overordnede føringer for byutviklingen. Etter at ny

vikling av den blågrønne strukturen i Oslo. I planen

plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009 ble det

foreslås gjenåpning av 10 prioriterte sidebekker til

krav om juridisk bindende arealdel til kommunepla-

Alna, og fullføring av det overordnete turveinettet i

nen. Det arbeides nå med ny kommuneplan for Oslo,

Groruddalen. Forslag til bestemmelser og retningslin-

Kommuneplan 2013, som i tillegg til strategisk del

jer vil, dersom de vedtas, ha stor betydning for utfor-

vil inneholde juridisk bindende arealkart med tilhø-

mingen av for eksempel turdrag. Det er i plankartet

rende bestemmelser og retningslinjer. Utviklingen i

vist til prinsipplasseringer for nye parker på 1 og/eller 5

Groruddalen antas å spille en sentral rolle i den nye

dekar, fremtidig prinsipptrasé for elv/bekk og områder

kommuneplanen.

med behov for parker i ulike størrelser.

Helhetlig utviklingsplan – Strategier for et bedre

Verneplan for Akergårdene, vedtatt 26.08.2009, inne-

miljø i Groruddalen mot 2030 ble vedtatt 21. juni

holder en registrering og prioritering av gårdsanleg-

2006. I vedtaket inngår det to strategier rettet mot

gene i Groruddalen. Planen er ikke juridisk bindende

Programområde 2: «styrking av den blågrønne struk-

etter plan- og bygningsloven, men er et forslag til kom-

turen og styrking av kulturminnevernet og kulturak-

munens strategi arbeid med prioritering og bevaring av

tivitetstilbud.» I planen for Groruddalen legges blant

Akergårdene.

annet følgende dokumenter til grunn for videre arbeid
med å videreutvikle den blågrønne strukturen og

Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2009–2012 ble

bevare og bruke kulturminnene:

vedtatt i bystyret 4. mars 2009. I fortsettelsen brukes
analyser gjort i denne planen som utgangspunkt for

• Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen og Alna
idérapport «En vandring med vann»
• «Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer»,
«Groruddalen Kulturminneatlas» og «Strateginotatet
Kulturminner i Groruddalen» foreslår bevaring av 30
prioriterte kulturmiljøer.
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å beskrive status for idrettsaktivitet og idrettsanlegg
i de fire groruddalsbydelene Bjerke, Alna, Grorud og
Stovner.�

Rasteplass i Grorudparken.
Foto Roy Tjomsland.

Forslag til plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013–

Det langsiktige målet er å åpne hele Alna og etablere

2016 lå ute til offentlig ettersyn våren 2012 og forven-

et turdrag langs dalbunnen til sentrum. Alna renner

tes vedtatt tidlig vinter 2013. Planen er en revidering

gjennom områder som trenger fysisk opprusting og

og oppdatering av forrige plan. Planens handlingspro-

forbedring. For å nå visjonen og målet for Alna må

gram viser den retningen man ser for seg at utviklin-

gjenåpning være et premiss for bygging av infrastruk-

gen av anlegg og områder til idrett og friluftsliv skal

tur og byutvikling i disse områdene, og en integrert

ta innenfor 4-årsperioden, deriblant flere anlegg og

del av planleggingen. Statlige etater er hovedaktører

områder i Groruddalen.

og må samarbeide nært med Oslo kommune om gjenåpning av Alna. Vann- og avløpsetaten gjennomfører

Øvrig pågående plan- og utviklingsarbeid:

nå et omfattende program for å redusere forurensnin-

Områdereguleringsplan på Furuset som bl.a. inklu-

gen av Alna ved å fornye avløpsnettet langs vassdra-

derer bekkeåpning og parksystem; Prinsipplan for

get. Målet er at oppryddingstiltakene er gjennomført

offentlige rom på Breivoll som bl.a. detaljerer Alna og

i løpet av perioden. Prosjekter for åpning av Alna

sammenbindende grøntstrukturer; Mulighetsstudie

vil ved utvikling, planlegging og bygging samordnes

Grorud stasjonsområde som viser løsninger for

med tiltak innenfor de andre delmålene i de aktuelle

gjenåpning av Alna; Mulighetsstudie byutvik-

områdene.

ling i Rommenområdet bl.a. med utgangspunkt i
Tokerudbekken og grøntområdene.

Tiltak for perioden 2010–2013:

Arbeidet med åpning av Alna og sidebekker viderefø-

5.1 Delmål 1: Det skal være en kvalitetsheving for
friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs
Alna og mest mulig av elva og sidebekkene skal
åpnes fra Marka til fjorden
Målet om Alna som en sammenhengende åpen elv fra

res. Følgende typer tiltak vil bli prioritert:

• Tiltak for å redusere forurensning av Alna
• Gjennomføre/forsterke Alna som blågrønn struktur
på langs av dalen
• Tiltak som bidrar til gjenåpning av Alna
• Gjennomføre enkeltåpninger av sidebekker

Marka til fjorden står sentralt i flere overordnede planer, blant annet i gjeldende kommuneplan. Av Alnas
løp på 17 km fra Marka til fjorden ligger ca. 4 km i rør.
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Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak

Andre tiltak av betydning for programområdet:

som faller under delmål 1. Tabellen er ikke utfyllende

Tiltaket er et eksempel på større tiltak som har stor

for hele planperioden.

innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imidlertid ikke definert som en del av satsingen.

Breivoll

Grorud/Alna PBE/VAV

Furuset
Fossumbekken
over Rommensletta
Veitvet–
Trosterud

Om tiltaket

Tiltaket videreføres fra HP 2007–
2010. Arbeide videre med plangrep
i henhold til nye innspill og behov
bl.a. nye jernbanespor. Mulighetsstudie ferdigstilt desember 2011

• Fornying av avløpsnettet for å redusere forurensning
av Alna

5.2 Delmål 2: Grønnstrukturen og turveier skal
bli sammenhengende på tvers og langs av dalen.
Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder
Alna er ryggraden i Groruddalens grønnstruktur,
og det bør satses bevisst på nøkkelprosjekter langs
denne elva. Prosjektene bør omfatte elveåpninger,

Alna

Alna

Lindebergbekken

Ansvar

Bydel

Grorud stasjons- Navn på tiltak
område

1. Utredning/planlegging/prosjektering

Stovner

PBE/VAV

PBE/VAV/
BYM

VAV BYM/
EBY

Alnas kryssing under E6 og gjenåpning av Trosterudbekken2

Gjenåpning av Gransbekken,
Bakåsbekken og Senterbekken på
Furuset. Sees i sammenheng med
senterutvikling og Verdensparken.
Videreutvikle plan for gjenåpning
basert på forslagene i Kdp Alna miljøpark og Alna-visjonen utsettes til
handlingsprogram for 2013-2016

turveier, oppholdssoner og vern av biologisk mangfold,
stedegen vegetasjon og viktige naturtyper og kulturlandskap. Videre bør det oppnås en bedre forbindelse
mellom parkene i dalen, både de som ligger i hovedstrukturen langs vassdraget og de som ligger mer spredt
i dalsidene, gjennom et styrket turveinett og flere
grønne drag på tvers av dalen.
Kvalitetsheving av en rekke parkanlegg er nødvendig og kan lede til mer attraktive parker for brukerne.
Grønnstrukturen skal romme et mangfold av områder
fra de naturpregede til kulturlandskapet og de strengt

Bjerke/Alna

Alna

VAV

BYM/VAV

Videreutvikle planen for tverraksen
basert på Kdp Alna miljøpark og
Mulighetsstudien utsettes til handlingsprogram for 2013–2016. Inngår i
BYMs prosjekt.

kultiverte og foredlede områdene.

Sammenhengende åpent bekkeløp
fra Marka til Alna, langs prioritert
tverrakse.
Jf. tiltak under delmål 2

for, er særlig kryssing av transportkorridorene og behov

Turveiene skal fungere som grønne korridorer i
landskapet med både gangtraseene og omgivelsene som
viktige deler av turveiene. Utfordringer man står overfor eiendomserverv. Det er registrert mange verdifulle
naturtyper for flora og fauna i Groruddalen. En artsrik
og variert vegetasjon kan ha stor opplevelsesverdi for

2. Fysisk gjennomføringstiltak

VAV/BYM

Grorudparken

Grorud

Ferdigstilling av utbygging
(2010/2014) av området langs Alna,
fra Leirfossen til Grorud senter/
Ammerud amfi. Sanering av utslipp,
opprustning av gangveier med
bl.a. belysning, og rehabilitering av
Groruddammen.

friluftsliv og rekreasjon. Gjennom bedre tilrettelegging
og kanalisering av ferdsel kan områdenes status heves
og bruken økes. Enkelte områder som er sårbare for
bruk, bør imidlertid skånes for tilrettelegging.
I all planlegging som berører verdifulle områder,
bør økologiske planprinsipper legges til grunn. Noen
områder krever også særskilt skjøtsel for å ivareta

Bjerkedalen/Hovinbekken

naturverdiene. Bekjempelse av uønskede introduserte
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Bjerke

Bjerke/
VAV/BYM

Gjennomføring av bydelsparken
med bekk, badedam, turvei og
parkstier, møteplass ,og vegetasjon.
Evt. gjenstående tiltak overføres til
handlingsprogram 2013–2016

arter er også viktig. Arbeidet med å utvikle den blågrønne strukturen langs Alna og innsatsen for å bedre
tverrforbindelser mellom Østmarka og Lillomarka skal
fortsette. I tillegg skal de fire bydelsparkene prioriteres
og ferdigstilles.

Tiltak for perioden 2010–2013:

• Planlegge og utvikle bydelsparker i samarbeid med
lokale krefter og interessegrupper

Følgende type tiltak vil bli prioritert:

• Fullføre turveinettet
• Videreføre og styrke tverrforbindelse på tvers av dalen
• Gjennomføre/supplere forbindelsen Grorud–
Ellingsrud
• Etablere tverrforbindelser mellom Rødtvet og
Lindeberg

Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak
som faller under delmål 2. Tabellen er ikke utfyllende
for hele planperioden.

Om tiltaket

Ansvar

Bydel

Navn på
tiltak

1. Utredning/planlegging/prosjektering

Alna
Stovner
Bjerke

BYM

Forsterke og supplere grønne tverrforbindelser på tvers av dalen
- Lindeberg–Rødtvet
- Årvoll–Risløkka–Alnabru–Tveita

Alle

BYM

Alle

BYM

Øke tilgjengeligheten til Marka og binde sammen turveinettet.
Turvei D15, kryssing av Trondheimsveien ved Bredtvet
Turvei D16 – kryssing av Ytre Ringvei
Turvei D10 Alnabru/Breivoll
Utvikling av bydelsparker/ aktivitetsparker: Bjerkedalen park, Grorudparken, Linjeparken,
Verdensparken, Lindebergparken, Tveitaparken, Rommensletta, og Byggeren

Stovner

BYM

Etablering av bydelspark – regulering/prosjektering

Grønn tverrforbin- Bjerke
delse i GrorudGrorud
dalen Lindeberg– Alna
Rødtvet

BYM

Oppfølging av mulighetsstudie:
Turvei D15 Bredtvet
Turvei D15 langs Veitvetbekken
Turvei D15, Alnaparken–E6
Turvei D15 langs Lindebergbekken og Lindebergparken
Supplere turveinettet. Eksempler på strekninger
Turvei D6 Statsråd Mathisens vei–Bjerkedalen
Turvei D8 Gårdsveien–Trondheimsveien
Turvei D8 Kristian Bogneruds vei–Vesletjern
Diverse turveistrekninger og friområder

Mulighetsstudier
av tverrforbindelser
mellom Østmarka
og Lillomarka
Utredninger for
kryssing av barrierer
Utredning og
prosjektering av
parker og møtesteder
Linjeparken

Utredninger for
etablering av nye
turveier

Alle

BYM

Erverv av grunn
eller bruksrettsavtaler

Alle

BYM

2. Fysisk gjennomføringstiltak
Youngslunden,
Alle
Tveitaparken,
Bygger’n Rommensletta skulpturpark m.fl.
Verdensparken
Alle

BYM

Oppgradering av eksisterende parker/ etablering av nye parker

BYM

Etablering av bydelspark, gjennomføring etappe 1 & 2 med møteplasser, bekkeåpning parkouranlegg og
«verdensplassen»

Bjerkedalen park

Bjerke

Grorudparken

Grorud

Bjerke/BYM Etablering av bydelspark, gjennomføring av etappe 1 & 2 med bekk/gangvei og opparbeidelse av parken
jf. tiltak under delmål 1.
VAV/BYM
Etablering av bydelspark med møteplasser, turveier belysning og bruer. Jf. tiltak under delmål 1.

Alle

BYM

Etablering/bygging av nye turveistrekninger på langs og tvers av dalen.

Alle

BYM

Turvei D10 langs Smalvollveien

Alle

BYM

Gjennomføres i alle prosjekter hvor dette er aktuelt.

Alle

BYM

Treplanting i strategiske områder

Turveistrekninger
D6, D8, D10, D15,
D16
Rehabilitering
av eksisterende
turveier
Bekjempelse av
introduserte/
uønskete arter
Treplanting
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Andre tiltak av betydning for programområdet:

historie til dagens beboere vil være en viktig oppgave.

Tiltakene er eksempel på større tiltak som har stor

Dette kan bidra til å styrke den lokale identiteten og

innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imidler-

tilhørigheten samt å øke historieforståelsen. Tiltak

tid ikke definert som en del av satsingen.

knyttet til formidling kan også være med på å heve

• Furuset senter, torgplass – Plan for utbygging av
senteret og områdeplan for senterområdet.

omdømme og status. Noen av dalens kulturminner

5.3 Delmål 3: Kulturminner og kulturmiljøer skal
sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant
annet som møtesteder

er i dag møteplasser for ulike former for aktiviteter,
og bidrar til å skape et godt oppvekst- og bomiljø.
Til nå er det spesielt Akergårdene som er benyttet til slike formål. Akergårdene utgjør en prioritert
kulturminnetype knyttet til dalens lange og viktige

Groruddalen har bevart et bredt spekter av kultur-

jordbrukshistorie. For opplevelsen av Akergårdene

minner fra ulike tidsperioder. Forhistoriske funn,

er beliggenheten av stor betydning. Det er viktig at

gamle ferdselsårer, gårder og husmannsplasser utgjør

tidligere kulturlandskap som beitemark, åker, eng og

de eldste strukturene i dalen. Groruddalen slik den

hager bevares og skjøttes.

framstår i dag, er sterkt preget av de store utbyg-

Gårdene skal videreutvikles som viktige møte-

gingene i tiårene etter siste verdenskrig. Den åpne

plasser i bydelene med ulike former for kulturaktivi-

blokkbebyggelsen og drabantbyene ble skapt med

teter. Anleggene skal være åpne for publikum, også

utgangspunkt i etterkrigstidens planleggingsideologi,

for befolkningen utenfor bydelens grenser. De ulike

en periode preget av store visjoner, framtidsopti-

historiske gårdsanleggene bør gis driftskonsepter som

misme og ny teknologi. Utbyggingene i Groruddalen

utfyller hverandre heller enn å konkurrere om samme

dannet forbilde for resten av landet, og kan dermed

publikum. Det finnes et potensial til å bruke også

karakteriseres som en viktig del av Norges bolig- og

andre typer kulturminner til møteplasser, herunder

kulturhistorie.

også objekter fra etterkrigstiden.

Dalens kulturminner bør vedlikeholdes, pleies,
synliggjøres og formidles, og de bør være premiss-

Tiltak for perioden 2010–2013:

givende for den videre utviklingen av Groruddalen.

Følgende type tiltak vil bli prioritert:

De registreringene som foreligger, omfatter dagens

• Videreutvikle Akergårdene i hver bydel som ble valgt
ut i forrige periode
• Sikre/synliggjøre minst 5 kulturminner i hver bydel
• Tiltak som bidrar med økt forståelse av dalens
kulturminne/-miljø

kjente kulturminner, og det vil være behov for oppfølgende arbeider.
Dette gjelder særlig kulturminner fra det 20.
århundre, som bolig- og drabantbybebyggelse.
Kulturminner og -miljøer bidrar til å gi dalen historisk dybde og kommende generasjoner kunnskap og
opplevelser. Å formidle kunnskap om nærmiljøets
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Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak som faller
under delmål 5. Tabellen er ikke utfyllende for hele planperioden.

Ansvar

Om tiltaket

Alna
Grorud

BYA
Grorud

Utvikle et brukskonsept som ivaretar alle bygningene på tunet
Utarbeide mulighetsstudie.

Stovner

BYA

Utvikle et bærekraftig brukskonsept som ivaretar kulturminneverdiene og gjør anlegget mer tilgjengelig utsettes til handlingsprogram
for 2013–2016.

Hele dalen

BYA

Bjerke
Bjerke

Bjerke
Bjerke

Lage en nettutgave av Kulturminneatlaset og den kulturhistoriske
Veiviseren. I prosjektet ligger også samarbeid med videregående
skoler i Groruddalen.
Sikre Isdammen som kulturminne og møteplass
Gården skal gjøres tilgjengelig som kulturell møteplass

Alna

KUL

Rehabilitere våningshus, tilrettelegge adkomst og parkering

Bjerke

Bjerke

Det er utarbeidet en sikringsplan for driftsbygninger og våningshus.
Nye prosjekter/tiltak vil bli utarbeidet i perioden
Utarbeide kulturminnegrunnlag for viktige kulturmiljøer i dalen

Bydel

Navn på tiltak

1. Utredning/planlegging/prosjektering

Arveset gård, mulighetsstudie
Grorud samfunnshus, mulighetsstudie
Gamle Rommen skole, mulighetsstudie

Kulturminneatlas og Veiviser på
nett.
Mulighetsstudie Øvre Isdam
Linderud gård – videreutvikling/
prosjektering
Prosjektering for rehabilitering av
Nordre Lindeberg gård
Årvoll gård

Utarbeide kulturminnegrunnlag for Hele dalen
prioriterte kulturmiljø
Sikre og synliggjøre 5 kulturminner Hele dalen
i hver bydel.

BYA

DIVE-analyse, Linderud, Vollebekk Bjerke
og Økernbråten

BYA

BYA

Løfte fram og formidle/sikre kulturminner/miljøer gjennom medvirkning fra bydeler og andre etater
I samarbeid med bydel Bjerke, PBE, Riksantikvaren, Linderud gård,
andre kommunale etater, beboere og andre aktører gjennomføre en
DIVE-analyse (kulturhistorisk stedsanalyse).

2. Fysisk gjennomføringstiltak
Nordtvet gård
Bånkall gård
Grorudparken
Nordre Lindeberg gård

Grorud
Grorud
Grorud

Grorud
KUL
VAV

Alna

KUL
KUL

Bruk og vern av Grorudveien 3 og 5 Grorud
Øvre Isdam
Årvoll gård
Grorud samfunnshus
Kulturminner i Grorudparken
Akergårder – synliggjøring.

Bjerke
Bjerke
Grorud
Grorud

Bjerke
Bjerke
Grorud
BYA mfl

Hele dalen

BYA

Videreutvikling av gårdsanlegget. Rehabilitering
Videreutvikling av gårdsanlegget. Rehabilitering
Skilting, skjøtsel av Kalbakken bru og restaurering av hageanlegget på
Nedre Grorud gård
Rehabilitering og videreutvikling
Rehabilitering av bygningene
Ferdigstillelse av bygninger og uteområde.
Ferdigstillelse av kultursal
Gjennomføre mulighetsstudie
Sikring og utbedring av Kalbakken bru, restaurering av prestegårdshagen på Nedre Grorud gård. Skilting av kulturminner i parken
Skilting av 5 gårder
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Andre tiltak av betydning for programområdet:
Tiltakene er eksempel på større tiltak som har stor
innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imidlertid
ikke definert som en del av satsingen.

det behov for å se på aktivitet som en arena for sosial
læring, integrering og kommunikasjon på tvers av
sosiale og etniske/kulturelle skillelinjer.
Tiltakene som programområdet ønsker å videreføre i neste periode, er enkeltprosjekter som del av

• Oppfølging av Bevaring av etterkrigstidens
kulturminner
• Oppfølging av Bevaring av bolighistoriske
kulturminner – hytte- og småhusbebyggelse
• Juridisk sikring av prioriterte gårdsanlegg
og husmannsplasser i dalen (Verneplan for
Akergårdene)
• Tveten gård – kjøp og rehabilitering
• Lindeberg gård – kjøp av våningshus m.m.
• Kulturhistorisk kartlegging av dalbunnen langs Alna
og Tokerudbekken med vekt på kulturlandskap,
eldre veifar, gårdsanlegg, industrianlegg og
topografi.

5.4 Delmål 4: Tilrettelegging for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv
Det er mange som driver fysisk aktivitet i

Groruddalen, både som organisert aktivitet gjennom
idrettslagene og som egenorganisert aktivitet. 16
prosent av Oslos idrettslagsmedlemmer er tilknyttet lag som holder til i Groruddalen med aktiviteter
som drives både i og utenfor idrettsanleggene. Gode
muligheter til å drive fysisk aktivitet i grønne omgivelser er viktig i denne sammenhengen, og tilgangen
til idrettsanlegg, turveier, parker og Marka må være
enkel. Idrett og fysisk aktivitet kan knyttes til folkehelse på minst tre måter. Den ene måten er den
fysiske effekten slik aktivitet er dokumentert å ha,
med forebygging og begrensning av sykdom og helseplager. Videre er det påvist at fysisk aktivitet også
bidrar positivt til folks mentale helse, som avbrekk
i en hektisk hverdag eller mer direkte i forbindelse
med psykiske plager. Ved siden av de fysiske og mentale gevinstene man oppnår gjennom fysisk aktivitet, fungerer dette også sosialt integrerende på flere
måter. I Oslo, som har en rekke storbyutfordringer, er

46

et idrettsanlegg eller en idrettspark. Idrettsanleggene
er som regel en del av et større friområde som inngår
i grønnstrukturen. I tillegg til planer for hvert enkelt
tiltak er det derfor også ønskelig å få utarbeidet en
rehabiliteringsplan for hvert idrettsanlegg og hver
idrettspark, samt en oversikt som viser sammenhengen mellom disse.

Tiltak for perioden 2010–2013:
Følgende type tiltak vil bli prioritert:

• Tiltak for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet
• Supplere Groruddalens fysiske infrastruktur med
tanke på idrett og friluftsliv
• Bidra til informasjon og tiltak som stimulerer til økt
fysisk aktivitet, spesielt tiltak som kan
• utløse aktivitet
• Bygging av flere idrettsanlegg

Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak som faller
under delmål 3. Tabellen er ikke utfyllende for hele planperioden.

Ansvar

Kunstisbane v./Grorud
idrettsanlegg

Grorud

BYM

Kunstisbane v/Rockefabrikken

Stovner

BYM

Bjerke

BYM

Kunstisbane v./Lørenhallen

Om tiltaket

Bydel

Navn på tiltak

1. Utredning/planlegging/prosjektering

Reguleringsplanen for idrettsparken som bl.a. omfatter kunstisbane og
flerbruksplan er vedtatt. Det må utarbeides KVU og deretter forprosjekt med
tanke på kvalitetssikring (KS2). Deretter kan det fastsettes en kostnadsramme
for prosjektet.
Forprosjekt er utarbeidet. Kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Deretter kan det
fastsettes en kostnadsramme for prosjektet.
Det må utarbeides KVU og deretter forprosjekt med tanke på kvalitetssikring
(KS2). Deretter kan det fastsettes en kostnadsramme for prosjektet.

2. Fysisk gjennomføringstiltak
Kunstisbane v./Furuset Forum

Alna

BYM

Ferdigstilt i 2011

Haugerud idrettsanlegg

Alna

BAL

Ny tennisbane og streetbasketbane

Andre tiltak av betydning for programområdet:
Tiltakene er eksempel på større tiltak som har stor
innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imid-

•

lertid ikke definert (ikke finansiert?) som en del av
satsingen.

• Planforslag Lillomarka idrettspark, reguleringsplan
ferdigstilles 2012–2013
• Skisseprosjekt forlengelse av Jerikobakken,
ferdigstilles i perioden 2012–2013
• Rehabiliteringsplan for Rommensletta med blant
annet planlegging av klubbhus v./cricketbane.
Uavklart når rehabilitering kan påbegynnes, må ses i
sammenheng med planlegging av klubbhus og hvor
cricketbanen på Rommensletta og andre anlegg skal
ligge i fremtiden.
• Plan for idrettsgarderobe v./Bjøråsen
kunstgressbane, uavklart når dette kan påbegynnes
• Planlegging av flerbrukshall v./Årvoll: Arbeidet med
KVU planlegges påbegynt i 2013 for godkjenning
i 2014. Forprosjekt med styringsdokument

•

•
•
•
•
•

planlegges påbegynt i 2014 med tanke på ekstern
kvalitetssikring (KS2) i 2015. Antatt byggestart 2016.
Planlegging av flerbrukshall v./Østre Aker vei 100 på
Risløkka (UBF) – prosess igangsatt (OPS)
Planlegging av flerbrukshall v./Grorud idrettspark:
Arbeidet med sentral KVU ble påbegynt i 2012 og
planlegges sendt til godkjenning i 2013. Forprosjekt
med styringsdokument planlegges påbegynt i 2013
med tanke på ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2014.
Antatt byggestart i 2015.
Etablering av kunstgressbaner på Grorud idrettspark
og på Høybråten ferdigstilles i perioden 2010–2013
Kunstgressbanen på Stubberudmyra planlegges
skiftet i 2013.
Bygging av klubbhus v./Brynbanen og
idrettslekeplass v./Høybråten tennisbane, ferdigstilt
2011
Rehabilitering av Romsås bad, byggetrinn 1 ble
ferdigstilt 2010.
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DEL 3

FORDELING AV MIDLER

Groruddammen og
«Katedralen» i Grorudparken.
Foto Synnøve Riise Bøgeberg.
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Siste del av handlingsprogrammet inneholder tiltakslister for 2013 og gir en
oversikt over programgruppens prioritering for å nå målsetningen om bedre
miljø og levekår i Groruddalen. Tabellen viser tiltak finansiert med statlige og
kommunale ekstraordinære groruddalsmidler, hvor 12,5 kommunale og 33,03
statlige mill. kr. er fordelt på 16 tiltak. I 2013 satses det på videreføring av
bydelsparkene, ferdigstillelse av turveinettet og tverraksene og utvikling av
møteplasser.
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Tiltakslisten er utarbeidet av programgruppen og

12,5 mill. kr. fra de kommunale groruddalsmidlene, i

lagt frem for Samarbeidsutvalget for Groruddalen.

tillegg til 33,03 mill. kr. fra Miljøverndepartementet.

Foreslåtte prioriteringer ble vedtatt av byrådet i 2013.

Ut fra denne økonomiske rammen på 45,53 mill. kr.

Av de 19 tiltakene som er blitt tildelt midler i 2013, er

er følgende prosjekter finansiert gjennom

9 av tiltakene videreført og 10 er nye.

Groruddalssatsingen i 2013 utover de ordinære bud-

I byrådssak 1030/13 er det besluttet en ramme på

sjettene.

1.1 Tiltak finansiert med ekstraordinære midler

13
14
15
16
17
18
19
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DELMÅL SOM
OPPFYLLES

11
12

PROSESS

9
10

KOMMUNALE
MIDLER
MILL. KR.

7
8

STATLIGE
MIDLER
MILL. KR.

5
6

ANSVAR

3
4

BYDEL

1
2

prosjekter

nr

Tabell 5

Bjerkedalen park – avsluttende etappe – gjennomføring
Grorudparken – 2.etappe – gjennomføring
Aktivitetsakse/idrettsanlegg – Grorud park – Planlegging
Isdammen på Årvoll – gjennomføring

BBJ
BGR
BGR
BBJ

BYM/BBJ
VAV
VAV
BBJ

11,096
4,5
0,5
0,71

0
4
0
0

T
T
P
T

1,2 & 3
1,2 & 3
2&3
2,3 & 5

Verdensparken – 2. etappe –gjennomføring
Superrusken Groruddalen
Tyskerbrakker på Grorud – mulighetsstudie
Rehabilitering Bånkall gård – KVU tilstandsrapport/
bruksmuligheter
Dr. Londons park behovsanslyse/KVU
Nordtvet ridehall – møteplass – Behovsanalyse/KVU
Tveten gård – KVU av bruksmuligheter
Turvei D10 Bryn–Smalvollen
Planlegging
Haugerudparken – behovsanalyse/KVU
Refstadveien – kulvert – planlegging/forenklet KVU
Gjenåpning av Alna v./Ammerudveien – KVU/prosjektering
Hageanlegg Grorudveien 3 og 5 – gjennomføring
Gamle Rommen skole – tilstandsrapport
Mobiliseringstiltak fysisk aktivitet
Skilting og synliggjøring av gjennomførte tiltak

BAL
Hele dalen
BGR
BGR

BYM
BYM
BYA
KUL

6,4
2,4
0
0

6
0
0,15
0,5

T
T
P
P

1,2, & 3
2,3 & 5
5
5

Hele dalen
BGR
BAL
BAL

BGR
BGR
BAL/KUL
BYM

0
0,5
0,4
1

0,5
0
0,4
0

P
P
P
P

2&3
2&3
2&5
2 &3

BAL
BBJ
BGR
BGR
BSR
Hele dalen
Hele dalen

BAL
BYM
BYM
KUL
BYA

0
0
3,5
0,5
0,15
0,344
1,03
33,03

0,3
0,6
0
0
0,05
0

P
P
P
T
P
T

2
2&3
1&2
2&5
5
2&3

12,5

2 TILTAK FINANSIERT MED ORDINÆRE MIDLER

Tabellen viser en oversikt over tiltak som er definert
inn i satsingen finansiert over ordinært kommunalt
budsjett i 2013. Totalt vil det bli jobbet med 9 tiltak i
Groruddalen.

6
7
8

9

gjennomføring

Grorud kunstgressbane

Grorud

BYM

2,5

7,1

Grorud
Stovner
Hele dalen
Hele dalen

BYM
BYM
VAV
BYA

-

1,5
29
-

Hele dalen

BYA

-

-

x

Hele dalen

BYA

-

-

x

Høybråten kunstgressbane
Stubberudmyra
kunstgressbane, rehabilitering
Utredning idrettshall Grorud og Årvoll
Høybråten kunstgressbaner
Fornying av avløpsnettet
Utarbeide kulturminnegrunnlag for to prioriterte
kulturmiljø i Groruddalen (prioritert i HUG-en)
Starte arbeidet med å sikre og synliggjøre minst
fem kulturminner i hver bydel (punkt i Handlingsprogrammet for 2010–2013)
Registrering av småhusområder i Groruddalen, og
påfølgende oppføring på gule lister

Planlegging

Kommunale
midler

5

Statlige midler

4

Ansvarlig

3

Bydel

1
2

Prosjekter

Nr

Tabell 6

x

x
x

X
x
x

Tiltak som skal gjennomføres i 2013:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Linjeparken, forprosjekt/regulering
Ytre ringvei–Tvetenveien, turvei D16, gjennomføring
Bånkall gård, ny adkomst og sikring
Bakås skanser, skjøtselsplan, gjennomføring
Nordre Lindeberg gård, rehabilitering
Bjerkedalen bydelspark, gjennomføring av 1. etappe
Fjellhus allé, restaurering
Grorud samfunnshus, mulighetsstudie
Årvoll isdam, gjennomføring
Turvei D15 langs Lindebergbekken, prosjektering
Statsråd Mathiesens vei–Lunden, turvei D6
Byggeren parkanlegg, gjennomføring
Grorudparken, gjennomføring
Bydelsrusken Groruddalen (ikke kartfestet)
Steinbruddet kulturhus/London park – KVU
Verdensparken, gjennomføring av 1. etappe
Turvei D10 gjennom Brynområdet, prosjektering
Turvei D15, grønn tverrakse, prosjektering (ikke kartfestet)
Rommensletta skulpturpark
Stig skole
Vestli skole
Turvei D16, Smalvollveien–Ytre Ringvei, bygging
Skilting av kulturminner i Groruddalen (ikke kartfestet)
Fysisk aktivitet i Groruddalen (ikke kartfestet)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Aktivitetsakse/idrettsanlegg – Grorud
Tyskerbrakke på Grorud – mulighetsstudier
Nordtvet ridehall – KVU
Tveten gård – bruksmuligheter – KVU
Haugerudparken – KVU
Refstadveien kulvert – KVU
Gjenåpning av Alna/Ammerud – KVU
Hageanlegg Grodruveien 3 og 5 – gjennomføring
Gamle Rommen skole – tilstandsrapport

Nye tiltak som skal gjennomføres i 2013 med ordinære
kommunale midler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grorud kunstgress
Høybråten, kunstgress
Stubberudmyra, kunstgress – rehabilitering
Utredning idrettshall Grorud
Høybråten kunstgressbane
Fornying av avløpsnettet (ikke kartfestet)
Utarbeide kulturminnegrunnlag for to prioriterte kulturmiljøer i Groruddalen
(ikke kartfestet)
Starte arbeidet med å synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel (ikke
kartfestet)
Registrering av småhusområder i Groruddalen (ikke kartfestet)
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Tiltak som skal gjennomføres i 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Linjeparken, prosjektering
Turvei D 16, Ytre Ringvei – Tvetenveien, gjennomføring
Bånnkall gård, rehabilitering
Bakås skanser, skjøtselplan, gjennomføring
Nordre Lindeberg gård, rehabilitering
Bjerkedalen bydelspark, gjennomføring
Fjellhus Allé, restaurering
Årvoll isdam, gjennomføring
Lindebergparken og turvei D 15 langs Lindebergbekken, prosjektering
Statsråd Mathiesens vei–Lunden, turvei D6
Byggeren park, gjennomføring
Grorudparken, gjennomføring
Bydelsrusken Groruddalen (ikke kartfestet)
Steinbruddet kulturhus/London park – KVU
Verdensparken, gjennomføring
Turvei D10, gjennom Brynområdet, prosjektering
Turvei D15, grønn tverrakse, prosjektering (ikke kartfestet)
Rommensletta skulpturpark, gjennomføring
Stig skole
Vestli skole
Turvei D16, Smalvollveien–Ytre Ringvei, bygging
Skilting av kulturminner i Groruddalen (ikke kartfestet)
Fysisk aktivitet i Groruddalen (ikke kartfestet)
Aktivitetsakse/idrettsanlegg – Grorud
Tyskerbrakke Grorud – mulighetsstudie
Nordvet ridehall, KVU
Tveten gård – bruksmuligheter – KVU
Haugerudparken – KVU
Refstadveien kulvert – KVU
Gjenåpning av Alna/Ammerud
Hageanlegg Grorudveien 3 & 5 – gjennomføring
Gamle Rommen skole – tilstandsrapport

Tiltak som skal gjennomføres i 2013 med ordinære kommunale midler
1. Grorud kunstgressbane, gjennomføring
2. Idrettshall Grorud, utredning
3. Høybråten kunstgressbaner, gjennomføring
4. Stubberudmyra kunstgress, rehabilitering
5. Fornying av avløpsnettet (ikke kartfestet)
6. Utarbeide kulturminnegrunnlag for to prioriterte kulturmiljøer i
Groruddalen (ikke kartfestet)
7. Starte arbeidet med å synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel
(ikke kartfestet)
8. Registrering av småhusområder i Groruddalen (ikke kartfestet)
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8

29
6

7

16

10

2

27

3

20

30
32
25
12

1

31

1

2 24
18

14
26

3

19

11

15

5
4
4

2

9

28

21

7

Videreførte tiltak med overførte midler
Videreførte tiltak med 2013 fordeling
Nye tiltak med 2013 fordeling
Nye tiltak som skal gjennomføres i
2013 med ordinære kommunale midler
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VEDLEGg 1

Mandat for Programgruppe 2
Innenfor samarbeidet mellom staten og Oslo kom-

Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og

mune om å bedre miljøet i Groruddalen beslut-

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Andre statlige og

tet det Politiske møtet 9. januar 2006 å etablere

kommunale etater trekkes inn ved behov, som f.eks.

et felles statlig - kommunalt program for Alna,

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

grønnstruktur, idrett og kulturmiljø i Groruddalen.
Utkast til et handlingsprogram skal forelegges
Miljøverndepartementet og Byrådet. Programmet
inngår i arbeidet med Miljøsone Groruddalen.

Mandat for arbeidet med programmet

Tiltakene i programmet skal ordnes innenfor fire
hovedtema:
Åpning av Alna

Prosjektet vil bli landets største elverestaurering og

(Vedtatt av samarbeidsutvalget for Groruddalen, 7.

vil gå over mange år. Oslo kommune åpnet den første

april 2006)

parsellen ved Hølaløkka i 2004 og arbeidet fortsatte
i 2005, blant annet med vannrensing. Videre etapper

Det er etablert et samarbeid mellom staten og Oslo

for åpning av Alna med sidevassdrag og Hovinbekken

Hensikten er å utvikle et felles program for å gjen-

skal defineres. Åpning av elveløp kan inngå som ledd

åpne Alna, bidra til sammenhengende grønnstruk-

i byutvikling og omlegging av infrastruktur og vil der-

tur og turveier, tilrettelegge for idrett, samt aktivt

ved gi de aktuelle områdene større verdi. Samarbeid

vern og bruk av kulturminnene i Groruddalen.

tilstrebes med samferdselsmyndigheter og nærings-

Programmet skal styrke dalens historieforståelse,

liv i forbindelse med prosjekter innen samferdsel

identitet og stolthet. Det skal styrke dalens blågrønne

og byutvikling som Terminalområdet og Fossum-

preg og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv

diagonalen/Rommensletta, området ved Grorud sta-

og idrett, fysisk aktivitet, gange og sykling og bidra

sjon og Alnabru/Breivoll.

til bedre lokalklima. Programmet skal fremme miljø
og helse og supplere programmene for Miljøvennlig
transport, Bolig-, by og stedsutvikling, samt

Utvikling av grønnstrukturen

Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen legges

Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og

til grunn for arbeidet med å sikre og utvikle grønn-

inkludering. For disse programmene er henholdsvis

strukturen og kulturlandskapet for 120 000 men-

Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regional-

nesker. Sammenhengende grønne drag på langs og

departementet og Arbeids- og inkluderingsdeparte-

på tvers av dalen vil dempe virkningen av de domi-

mentet kontakter på statlig side.

nerende transportårene og lette tilgjengeligheten til
idrettsanlegg, parker og badeplasser, til dalbunnen

Utkast til handlingsprogram skal utarbeides i

og Marka. Idrettsparker og friluftsanlegg kan gjerne

et administrativt samarbeid mellom Oslo kom-

knyttes til grønnstruktur og turveinett. En helhet-

mune ved Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel,

lig grønnstruktur vil fremme naturlig vegetasjon og

Friluftsetaten, Byantikvaren, Kultur- og idrettseta-

biologisk mangfold, friluftsliv og helse og vil være

ten, Vann- og avløpsetaten, Plan- og bygningseta-

et tilbud for skole og barnehager. Sammenhengende

ten, fire bydeler i Groruddalen og Plankontoret for

sykkel- og turveier etableres, blant annet langs

Groruddalen og staten ved Miljøverndepartementet,

Alnaelva mellom sentrum og Marka.
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Vern og bruk av kulturminner og -miljøer

stiltak, miljøtiltak i vassdrag, kulturminner og uni-

Kulturminneatlaset for Groruddalen dokumen-

versell utforming. Videre kan spillemidler brukes til

terer de rike kulturminnene med gårdsanlegg og

tiltak innenfor programmet, for eksempel turveier og

kulturlandskap, samferdsel med oldtidsveier,

idrettsparker. Arbeidet med programmet bygger på

steinbru og landets eldste jernbane, industrimin-

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen og samord-

ner og gruver, forsvarsanlegg og en viktig bolighis-

nes med utarbeidelse av kommunedelplan for Alna.

torie. Kulturminnene ligger ofte i grønnstrukturen.

Det tilstrebes samarbeid og samfinansiering med sam-

Kulturminner skal vernes og brukes. Mange av disse

ferdselsmyndigheter og næringslivet. Groruddalens

kan utvikles som kulturbygg og knyttes sammen

fire bydeler og frivillige organisasjoner er viktige

med turveier og grøntområder. Steder som Bånkall

samarbeidspartnere om lokale tiltak.

og Linderud gård, Tveten gård og Bakås Skanser, kan
være gode mål for søndagsturen og bli viktige møte-

Tidsperspektiv for programmet settes i første omgang

steder. Vern og tilrettelegging for bruk av historiske

for perioden 2007-2009. Den helhetlige innsatsen fra

kulturmiljøer og kulturlandskap vil synliggjøre kva-

stat og kommune og konkrete tiltak skal synliggjø-

litetene, øke bevisstheten om dalens historie, opple-

res. Rapport fra gjennomførte tiltak og et oppdatert

velsesverdi og identitet og vil styrke det sosiale livet.

plan- og tiltaksprogram forelegges Politisk møte hver

Idrettsanlegg – tilrettelegging for fysisk aktivitet
Mange driver fysisk aktivitet i Groruddalen, både

år. Ansvaret for planlegging og gjennomføring tillegges berørte etater og følges opp av en felles programgruppe, ledet av Friluftsetaten.

organisert og uorganisert idrett, men flere kan delta.
Den organiserte aktiviteten foregår i regi av idrettslag, foreninger og bedrifter, som benytter offentlige
og private anlegg i sin virksomhet. Den egenorganiserte aktiviteten krever at barn, unge og voksne
har gode muligheter til å være fysisk aktive i stimulerende omgivelser, og enkel tilgang til balløkker
og idrettsparker, badeanlegg, turveier, marka mv. I
Groruddalen er det behov for blant annet flere kunstgressbaner, badeanlegg, flerbrukshaller, klubbhus og
nærmiljøanlegg. Behovene kan møtes både ved samlet planlegging av idrettsanlegg og lokale strategier
for fysisk aktivitet og tiltak.

Finansiering og tidsramme

Tiltak skal finansieres av partene i fellesskap, gjennom øremerkede midler til programområdet, Oslo
kommunes årlige budsjetter og ved prioritering av
statlige stimuleringsmidler til for eksempel friluft-
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Organisering av Groruddalssatsingen
Politisk møte

Samordning av
statlig innsats
MD

Samarbeidsutvalget for
Groruddalen
MD, SD, KRD/HB, BLD/IMDi,
BYU, MOS, EST, KON, KOU, BLK,
Bydelene

Samordning av
kommunal innsats
BYU

Plankontoret
for Groruddalen

Programområde 1

Programområde 2

Programområde 3

Programområde 4

Miljøvennlig transport

Alna, grønnstruktur,
idrett og kulturmiljø

Programgruppe 3A
Områdeløft og
stedsutvikling

Oppvekst, utdanning,
levekår, kulturaktiviteter
og inkludering

Ledelse:
Bydelene

Ledelse:
Bydelene

Ledelse:
Bymiljøetaten

Ledelse:
Bymiljøetaten

Programgruppe 3B
Områdeplanlegging og
byutvikling
Ledelse: Plan- og
bygningsetaten
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