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Kapittel 1 Bakgrunn og føringer  

1.1 Områdesatsingene i Oslo  

Ekstra innsats i utsatte områder og samarbeid på tvers skal bidra til at alle områder i 

Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Arbeidet skjer i 

samarbeid med staten. Områdesatsingene er en av flere strategier innenfor Oslo 

kommunes områdepolitikk, som ble vedtatt høsten 2017.  Områdesatsingene skal 

være et supplement til den ordinære tjenesteproduksjonen og ikke erstatte eller 

finansiere en utvidelse av denne. 

Det gjennomføres tre områdesatsinger i Oslo i 2020: Groruddalssatsingen, Oslo indre 

øst-satsingen og Oslo sør-satsingen.  Alle skal pågå til og med 2026. Bydel Alna inngår 

i Groruddalssatsingen.   

Områdesatsingene er organisert i tre delprogram; nærmiljø, oppvekst og utdanning og 

sysselsetting. Alle tre delprogram skal bidra til å nå områdesatsingenes overordnede 

mål: 

Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i de 

områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk 

selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn. 

Hvert delprogram ledes av et programstyre og lager sitt eget, årlige 

handlingsprogram.  

1.1.1 Delprogram nærmiljø og områdeløft 

Det spesielle med Handlingsprogram for Delprogram nærmiljø, til forskjell fra 

programmene for Delprogram oppvekst og utdanning og Delprogram sysselsetting, er 

at hovedtyngden av nærmiljøprogrammet utgjøres av bydelenes lokale 

programplaner. Se kap.1.1.1.  Alle prosjekter og aktivitet i Delprogram nærmiljø skal 

støtte opp under det felles hovedmålet:  

Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn 

der flere er aktivt deltakende. 
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Innenfor nærmiljøprogrammet skal det benyttes en felles områdeløftmetodikk: I tidlig 

fase av et områdeløft gjennomføres et grundig kartleggingsarbeid. Analyser og bred 

lokal involvering legger grunnlag for videre planlegging. I planleggings- og 

gjennomføringsfasen er det avgjørende å mobilisere lokale aktører og andre 

samarbeidspartnere, både private og offentlige, for å møte lokale behov og 

utfordringer med et bredt sett av virkemidler.  

Hver bydel utarbeider en lokal programplan for det kommende året. Programplanen 

fungerer som «søknad» om finansiering av den lokale prosjektporteføljen. Planene 

behandles av programstyret i Delprogram nærmiljø, som innstiller overfor 

programeiergruppen for områdesatsingene. Programeiergruppen gjør en vurdering av 

hvordan midlene skal fordeles mellom delprogrammene nærmiljø, oppvekst og 

utdanning og sysselsetting og innstiller overfor byrådet. Byrådet fordeler midlene til 

slutt.  

1.2 Lokale styringsdokumenter og føringer 

Strategisk plan 2017-2020 gir overordnede føringer for bydelens prioriteringer og 

styring. I planen blir det lagt vekt på at bydelen skal spille en aktiv rolle i 

lokalsamfunnsutvikling, og det er de mest levekårsutsatte områdene i bydelen som 

skal prioriteres. 

 

Bydel Alna skal være et attraktivt sted å bo, og bydelen vil:  

 

 Prioritere innsats for lokalsamfunnsutvikling i områder med store 

levekårsutfordringer 

  

 Være pådriver og legge til rette for medvirkning i pågående 

byutviklingsprosesser, og legge til rette for «liv mellom husene» 

 

 Utnytte mulighetene som Groruddalssatsingen gir til å utvikle trygge og 

attraktive møteplasser, grøntområder og lokalsentre 
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 Arbeide metodisk for å aktivere ressurser på tvers av aktørgrupper og 

organisatoriske grenser når løsninger utvikles og iverksettes  

 

Kapittel 2 Utfordringsbildet 

2.1 Generelle utfordringer i bydelen  

Bydel Alna hadde 49 457 innbyggere ved inngangen til 2019, noe som tilsvarer 7,3 

prosent av Oslos befolkning. Befolkningen har hatt en liten vekst sammenlignet med 

den totale veksten i Oslo. Områdene Furuset og Trosterud vokser mest, mens 

Lindeberg og Ellingsrud har viser en svak negativ vekst det siste året.  Bydelen består 

av 7 delbydeler som igjen er delt opp i 42 grunnkretser.  

 

Boligmassen i Bydel Alna består av blokkbebyggelse, men også småhusbebyggelse 

med eneboliger og rekkehus. Denne boligsammensetningen varierer i de forskjellige 

delbydelene. Bydelsdata fra 2019 viser at delbydel Trosterud har størst andel 

kommunale boliger i bydelen, etterfulgt av Furuset. I delbydel Furuset er 

kvadratmeterprisen for bolig lavest i bydelen, noe som kan skape et marked for mange 

førstegangskjøpere og startlånere fra Husbankens startlånsordning. 

 

Samlet sett viser utfordringsbildet i bydelen at delbydel Furuset er mest utsatt for 

levekårsutfordringer, etterfulgt av delbydelene Lindeberg og Trosterud og at 

Hellerudtoppen er minst utsatt. 

 

 Andelen over 16 år med grunnskoleutdanning eller ikke fullført videregående er 

over 31 % for bydelen, om lag 10 % høyere enn i Oslo for øvrig (2019).  

 Andelen med fullført universitet- eller høyskoleutdanning er 30,4 % for Alna, 

noe som er om lag 20 % lavere enn i Oslo for øvrig (2017) 

 Ikke sysselsatte i alderen 30-59 år er 27 % i bydelen, mot 21 % for øvrig i Oslo 

(2018)  

 Om lag 20 % av befolkningen i alderen 16-66 år lever med redusert 

funksjonsevne i bydelen, til sammenligning med 13 % i Oslo for øvrig (2016)  

 Gjennomsnittlig alminnelig inntekt for befolkningen i alderen 30-59 år er 

394 368 kr i bydelen, mot 520 689 kr for Oslo (2017)  
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Bildet er mindre entydig når vi ser på indikatorene for nærmiljø. Data for arealbruk 

indikerer at innbyggerne i delbydel Furuset har best tilgang til kultur- og 

fritidsaktiviteter og grønne områder.  

 

Levekårsutfordringer er komplekse, og ofte er det en sammenheng mellom ulike typer 

utfordringer. Når man sammenligner levekårsindikatorene i Bydel Alna med Oslo 

totalt, scorer bydelen lavere enn Oslo-snittet. Innad i delbydelene i Bydel Alna er det 

store forskjeller. Særlig delbydelene Furuset, Lindeberg og Trosterud kommer 

dårligere ut i levekårssammenligninger. 

 

2.2 Utfordringsbildet i hvert områdeløft  

2.2.1 Områdeløft Trosterud og Haugerud 2017-2023 

«Planprogram med veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) for Trosterud og 

Haugerud» ble fastsatt i Bystyrets møte 14.6.2019.  Planprogrammet legger til rette 

for framtidig utvikling av boligområder, skoler, idrettsanlegg, kulturstasjon, offentlige 

rom og grøntområder.  

Bystyrets vedtak legger viktige føringer for det videre arbeidet også for 

områdeløftet.  Dette gjelder særlig planlegging, prosjektering og gjennomføring av 

tiltak i Trosterudparken.   

Tre år inn i områdeløftet er utfordringene i delbydel Trosterud fortsatt knyttet til 

levekår.  

 

Trosterud har siden tusenårsskiftet hatt sterkere økning i folkemengden enn de øvrige 

områdeløftområdene i bydelen. Trosterud delbydel består av 9 grunnkretser, der det 

bor 8 956 personer. Alfaset, Stubberud, Trosterudlia, Østre Trosterud, Lutvann, 

Haukåsen, Solfjellet og Haugerud. Østre Trosterud, Haukåsen og Haugerud er de mest 

folkerike grunnkretsene, mens Alfaset og Lutvann knapt har beboere. I tillegg til disse 

grunnkretsene, ønsket også bydelsutvalget å innlemme grunnkretsene 

Haugerudhagan, Karlstua og Santhansfjellet i områdeløftet som ble definert som 

Områdeløft Trosterud og Haugerud.  
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 Innbyggere med innvandrerbakgrunn er 62 %, til sammenligning med 50 % i 

Bydel Alna og 31 % i Oslo for øvrig 

 

 Andel personer i alderen 16 til 66 år med nedsatt funksjonsevne er 22 % mot 

20 % i bydelen og 13 % i byen som helhet 

 

 Andelen med grunnskole som høyeste utdanning er 33 % for Trosterud, mot 

20 % for bydelen og 13 % i Oslo for øvrig 

 

 Andel personer som bor trangt er 34 % for Trosterud, 30 % for bydelen og 22 % 

for Oslo  

 

 Andel sysselsatte i området er 72 %, 74 % i bydelen og for øvrig 81 % i Oslo 

 

 Lavinntektshusholdninger med barn under 18 år er 25.5 %, mot 21.5 for Alna og 

15.4 for Oslo 

 

 De fleste privathusholdninger eier sin egen bolig, men i denne delbydelen er 

andelen kommunale boliger størst for Alna (5.8 %), og andelen viser også en 

svak økning  

 

I forbindelse med samarbeidet med EBY om medvirkning til Planprogram for Trosterud 

og Haugerud, gjennomførte områdeløftet i 2017 «Medvirkningsuka» som gav en 

overordnet oversikt over hvilke krefter som rører seg i området, og startet den tette 

dialogen mellom områdesatsingen og innbyggerne. Rapporten illustrerte også hvilke 

innbyggergrupper som manglet i medvirkningen, og bydelen har senere brukt mye 

ressurser på å bli kjent i flere miljøer enn de man allerede kjente til.  

 

Samme år gjennomførte områdeløftet en nullpunktsundersøkelse med NIBR i delbydel 

Trosterud som setter søkelys på beboernes erfaringer med området, lokal deltakelse i 

frivillige aktiviteter og bruk av lokale møteplasser.  Undersøkelsen viste at beboerne 

stort sett trives godt og er godt fornøyd med Trosterud og Haugerud som 

oppvekststed.   
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Funnene viser likevel at beboerne er bekymret for ungdomsmiljøet og at det er behov 

for flere formålstjenlige tilbud og aktiviteter som kan inkludere flere 

befolkningsgrupper. Tilbudene som finnes må bli bedre kjent for flere innbyggere og 

mer tilgjengelig for nye deltakergrupper. Det er også relativt få som melder at de 

deltar i frivillige aktiviteter i nærmiljøet, og det er tidvis krevende å engasjere beboere 

til å ta verv. Det er behov for flere lavterskeltilbud for innbyggere på tvers av 

etnisitet, religiøse og sosiale grupper.  

 

Deler av det fysiske miljøet har i lengre tid vært preget av tomme lokaler, dårlige 

utnyttede arealer og dårlig skjøtsel.  Dette gjelder særlig kommunale eiendommer i 

området langs gang- og sykkelveien mellom Trosterud og Haugerud, lokalsentrene og 

skolene. 

 

Flere av disse funnene og mange nye funn ble senere dokumentert gjennom 

barnetråkkartleggingen som ville hente inn noen av «de stille stemmene». Barnetråkk 

er et verktøy som dokumenterer barns bruk og opplevelser av sitt nærmiljø. Ett av 

hovedfunnene fra kartleggingen viste at barna savner gode lekeplasser og 

møteplasser tilpasset deres egen alder og i nærheten av stedet de bor. Trafikk og 

trafikksituasjonen tilknyttet veiene Dr. Dedichensvei og Tvetenveien ble særlig vurdert 

som en stor risiko i barnas skolevei. Denne kartleggingen klarte å innhentet innspill fra 

noen av de "stille stemmene" og er god dokumentasjon for viktige ønsker og behov fra 

de unge innbyggerne. 

 

Bydelen har også innsiktsrapporter som en tjenestedesignstudie for å se på ikke-

brukere av aktivitetsarenaer og Seniortråkk der seniorer med minoritetsbakgrunn er 

godt representert. Gjennom disse prosessene har vi kommet tettere inn på viktige 

beboergrupper i nærmiljøet.  

 

2.2.2 Delbydel Furuset 

Levekårsutfordringene på Furuset øker. Samtidig pågår en rekke fysiske prosjekt som 

gir muligheter for byutvikling med viktige samfunnsinstitusjoner og gode byrom, i tråd 

med områdereguleringen som ble vedtatt i Bystyret i 2016.  

 

OsloMet ved by- og regionforskingsinstituttet NIBR, Arbeidsforskningsinstituttet AFI 

samt Kåmmån arkitekter har utarbeidet sosiokulturell stedsanalyse som skal være 
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kunnskapsgrunnlag for vurdering av om - og evt. på hvilken måte, Bydel Alna skal 

foreslå et nytt områdeløft på Furuset. 

 

Stedsanalysen gir innblikk i hvordan beboere og besøkende på Furuset opplever og 

bruker området, hvordan de deltar og samhandler i nærmiljøet, lokale ressurser og 

interesser, samt hvilke muligheter beboerne ser for seg i et fremtidig Furuset.  Studien 

setter søkelys på utfordringene i delbydelen, og hvilken type endringer det kan være 

behov for og som kan bidra til at Furuset blir et bedre sted å bo.  I oppdraget 

etterspør vi også kunnskap om utvikling i befolkning, levekår, mobilitet samt fysisk og 

sosial bærekraft. Rapporten ligger ved. 

  

Rapporten er basert på et omfattende materiale; statistikk for befolkningsutvikling, 

levekår, boforhold og flytting over tid, dokumentstudier, registrering av fysisk miljø, 

spørreskjemaundersøkelse og ikke minst samtaler og dialog med beboere på Furuset.  

Gjennom spørreundersøkelsen og feltarbeid samlet har stedsanalysen fått innspill fra 

rundt 450 personer som bor og/eller jobber på Furuset. 

 

Blant hovedfunnene når det gjelder levekår er: 

• Andelen husholdninger med lav inntekt er fordoblet siden 2008 

 

• 25 prosent av husholdene får over halvparten av inntektene fra offentlige 

overføringer (20 prosent i Alna og 14 prosent i Oslo) 

 

• Nesten dobbelt så mange som Oslosnittet har ikke fullført videregående etter 

fem år 

 

• Andel sysselsatte har gått ned fra 2010 til 2017 

 

• Furuset har også høyere andel personer med redusert funksjonsevne 

sammenlignet med bydelen som helhet og Oslo 

 

Nesten 30 % av de som har svart på spørreundersøkelsen er usikre på om de vil bli 

boende på Furuset.  Til tross for dette er det også mange som sier at de trives på 

Furuset og setter pris på kvaliteter som grøntområder og lokale aktivitetstilbud 

FUBIAK og Verdensparken er steder som blir behandlet grundig i rapporten. 
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Blant forhold stedsanalysen foreslår at det bør arbeides med er opplevd utrygghet 

ved Furuset senter, forsøpling og uheldig utvikling i villaområdet på Furuset, og 

utfordringer som følger av at foreldre velger bort skolene på Furuset.   

 

Kapittel 3 Programplanens mål og innretning    
 

3. 1 Overordnet målstruktur og strategi 

Oversikten viser hovedmål og mål for delprogrammene til 2026, samt delmål og 

strategier for Delprogram nærmiljø. Delmålene ble vedtatt i 2018. 

 

  Hovedmål for områdesatsingene 

Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og 

nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i 

disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i 

lokalsamfunn og storsamfunn 

 

Delprogram nærmiljø Delprogram oppvekst 

og utdanning 

Delprogram 

sysselsetting 

Nærmiljøkvaliteter skal 

styrkes og innsatsen skal 

bidra til inkluderende 

lokalsamfunn der flere er 

aktivt deltakende 

Flere skal sikres gode 

oppvekstsvilkår og flere 

skal fullføre og bestå 

videregående opplæring 

gjennom forbedring av 

tjenester på oppvekst- 

og utdanningsfeltet  

Flere skal komme ut i 

ordinært arbeid og flere 

skal få varig tilknytning 

til arbeidslivet gjennom 

utvikling av tjenestene 

innen sysselsettings- og 

kvalifiseringsfeltet  
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Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Delmål 6 

Sosialt liv 

og 

frivillighet 

Medborgers

kap 

Bomiljø Fysiske 

nærmiljø- 

kvaliteter 

Byutvikling Ny 

kommun

al 

praksis 

Kommunen 

legger til 

rette for et 

variert 

kultur- og 

organisasjo

ns- 

liv og nye 

former for 

frivillighet 

og 

deltakelse 

Innbyggerne 

bidrar i 

økende grad 

til å utvikle 

eget 

lokalsamfunn 

Bomiljøene 

er i økende 

grad 

velfungeren

de og 

oppleves 

som trygge 

av 

beboerne 

Bygninger 

og 

uteområde

r brukes og 

er godt 

vedlikehold

te, og 

innbyggern

e har god 

tilgjengelig

-het til 

viktige 

funksjoner i 

og utenfor 

området 

Areal- og infra -

strukturplanlegg

ing, 

bolig- og 

byutvikling 

bygger på 

innsikt i lokale 

behov og bidrar 

til å øke 

områdenes 

attraktivitet 

Kommun

en er 

bedre til 

å 

samarbei

de innad 

og utad 

for å 

skape 

gode bo- 

og 

oppvekst

- 

miljøer 

 

 Delprogrammet har to hovedstrategier for å nå målene: 

  

1. Lokale områdeinnsatser i regi av bydelene 

2. Videreutvikle områdeløftmetodikken 

 

Programstyret for Delprogram nærmiljø har vedtatt at delprogrammet ikke skal ha 

felles, overordnede strategier ut over disse. 
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3.2 Lokale mål og strategier 

Bydel Alnas hovedprioritering i 2020 er områdeløftene i delbydelene Trosterud og 

Furuset. Bydelen vil jobbe helhetlig med disse områdesatsingene, men med lokale mål 

og strategier knyttet opp i mot relevante tjenester og nærmiljøaktører i hver delbydel.  

Hovedmålet for områdeløft Trosterud og Haugerud:  

Trosterud og Haugerud skal være et inkluderende lokalsamfunn preget av 

deltakelse og engasjement. Området blir utviklet med gode løsninger for 

bærekraftig byutvikling, der lokalbefolkningen har blitt tatt med i reelle 

medvirkningsprosesser. 

Parallelt med områdesatsingen pågår det store byutviklingsprosjekter på Trosterud 

og Haugerud. Det skal bygges to nye skoler med en stor kulturstasjon, fleridrettshall 

med flere utendørs baner, en allmenning som binder Trosterud og Haugerud tettere 

sammen og utviklingen av Trosterudparken som vil bli et kreativt senter for beboere i 

området, med fokus på kultur og urbant jordbruk. Det har vært viktig for 

områdesatsingen i dette området å være sterkt påkoblet i disse 

byutviklingsprosessene slik at vi kan sikre reell medvirkning fra mange 

innbyggergrupper.  

 

Mål og strategier for Furuset  

Stedsanalysen foreslår følgende strategier for nytt områdeløft på Furuset: 

 

• Styrke og vedlikeholde områdets fysiske kvaliteter 

• Styrke og utvikle lokale ressurser: 

o Koordinere frivilligheten, få frem uutnyttede ressurser og sørge for at 

ildsjeler ikke brenner ut 

o Styrke medvirkning og engasjement rundt ny skole som nærmiljøressurs 

• Styrke og videreutvikle integrering og løfte fattige familier 

 

Det vil imidlertid være behov for å bearbeide dette videre i samarbeid med bydelens 

tjenester, lokale frivillige og andre kommunale etater.  Det vil bli utarbeidet ny sak for 

bydelsutvalget i løpet av våren 2020 med forslag til programorganisasjon samt 
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porteføljeutvikling med strakstiltak og midlertidige tiltak.  Det er også lagt inn forslag 

i programplanen om midler til utredning og prosjektering av Trygve Lies plass som et 

sentralt offentlig rom for fremtidens Furuset.   

 

Delmål 1 - Sosialt liv og frivillighet  

Det er stort frivillig engasjement i området Trosterud og Haugerud, men mye tyder på 

at deltakelse og lokalt engasjement varierer mellom ulike grupper. Områdeløftet har 

fått mandat fra styringsgruppa til å rette innsatsen inn mot ungdom, innbyggere med 

minoritetsbakgrunn og bomiljøene gjennom borettslag og sameier. Områdeløftet vil 

jobbe for å styrke samarbeidet med lokale ressurser for å fremme engasjement og 

sterkere deltakelse i lokalsamfunnet. Dette arbeidet gjøres gjennom lokale 

samarbeidsavtaler og i forbindelse med medvirkningsarbeid i samtlige prosjekter. 

Formålet med samarbeidsavtalene er gjensidig forpliktelse mellom Bydel Alnas 

områderettede innsats og lokale aktører som vil drive i områdene etter avslutning av 

den tidsavgrensede innsatsen.  

 

Slik skal bydelen legge til rette for et variert kultur- og organisasjonsliv og nye former 

for deltakelse.  

 

Delmål 2 - Medborgerskap  

Deltakelse gjennom samskaping og aktivt eierskap i lokale prosjekter er viktig for det 

områderettede arbeidet på Trosterud og Haugerud. Prosjekter som gjennomføres av 

områdeløftet initieres lokalt og bydelen er opptatt av at eierskap sikres både lokalt 

hos innbyggerne og via bydelsadministrasjonen i tjenestene som vil bidra til fremtidig 

drift av prosjekter.  

 

Områdeløftet legger til rette for at innbyggerne i økende grad skal bidra til å utvikle 

eget lokalsamfunn. 

 

Delmål 3 – Bomiljø 

Bydel Alna har hatt rekordstor oppslutning om tilskuddsordningen Bomiljøtilskudd 

som retter seg mot bomiljøene i områdene Trosterud og Haugerud, Lindeberg og 

Furuset. Bydelen har vært den som har trukket til sett flest midler i 

tilskuddsordningen, men det er ikke alle områdene som utnytter seg av denne 

muligheten. Bydel Alna har på grunnlag av oversiktsmaterialet initiert tettere 
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samarbeid med to særlig utsatte borettslag på Trosterud. Barnetråkkmaterialet har 

gitt oss informasjon om områdene som mangler gode utearealer og oppleves særlig 

mørke og skumle for barn. Borettslagene har informert områdeløftet om 

utfordringsbildet de står ovenfor, der tilstandsrapport fra OBOS om boligmassen, 

utearealene og felles oppholdssteder er lagt til grunn. Det er et mål å drive 

oppsøkende arbeid for bomiljøene på tvers av organisasjoner, lag og foreninger i 

delbydelen gjennom satsingsperioden. Områdeløftet har som mål å være i tett dialog 

med Byrådsavdeling for byutvikling med utfyllende informasjon om søknader særlig 

fra Trosterud slik at disse blir godt vurdert når de kommer fra de aller mest utsatte 

områdene.  

 

Bomiljøene skal i økende grad oppleves som trygge av beboerne og være 

velfungerende. 

 

Delmål 4 - Fysiske nærmiljøkvaliteter 

Trosterudparken er et stort transformasjonsområde i det fysiske nærmiljøet på 

Trosterud. Aktuelle interessenter er invitert til en workshoprekke og et konsept for 

området vil foreligge på grunnlag av innspillene og arbeidene i tråd med 

samarbeidsavtalen mellom Bydel Alna, Kulturetaten, Bymiljøetaten, Omsorgsbygg og 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten.  

 

Forprosjektet, nullpunktsundersøkelsen og innspill fra medvirkningsprosesser - særlig 

informasjon fra Barnetråkk på Trosterud og Haugerud, viser stor interesse og 

muligheter for at det legges bedre til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv i 

nærmiljøet. Bydelen har gjennomført Seniortråkk høsten 2018, og har som mål å 

nyttiggjøre innspillene fra kartleggingen i videre planlegging.  

 

Markaporten Lille Wembley kan utvikles som et sted for mangfoldig urbant friluftsliv, 

samtidig som det fungerer som innfallsport til Østmarka for mange beboere. Bydel 

Alna har oversendt skisseprosjekt som viser et allsidig program for urbant felles 

friluftsliv i dette området. Områdeløftet har som mål å gjøre flere lokale beboere til 

aktive brukere av Østmarka for mosjon, rekreasjon, læring og opplevelser. 

 

Oslo kommune har i 2017 overtatt friområdet Haugerudparken, og byggetrinn 2 er 

ferdigstilt og blitt markert i regi av Områdeløft Trosterud og Haugerud med 
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finansiering fra Byrådet og Miljødirektoratet. Arbeidet har tatt lang tid, men kommet 

langt etter Oslo kommune tok over eierskap for området. Arbeidene i forbindelse med 

byggetrinn 3 settes i gang etter en medvirkningsprosess som har pågått gjennom 

2019. I 2020 skal det jobbes videre med videreføring av etableringsskjøtsel for 

parken, det skal bygges en tur- og sykkelbane, samt gjøres en utbedring av den 

gjenstående betongflaten. 

 

Trosterud og Haugerud t-baner inngår ikke i investeringsprosjekter hos Sporveien AS, 

men områdeløftet har vært pådriver for oppgradering av særlig Trosterud stasjon 

som har vært spesielt dårlig skjøttet. Samarbeidet med Sporveien skal innebære 

lettere oppgradering og bedre vedlikehold av stasjonen innenfor Sporveiens egne 

budsjetter.  

 

Disse prosjektene bidrar til at bygninger og uteområder brukes og vedlikeholdes, og 

innbyggerne skal ha god tilgjengelighet til viktige funksjoner i og utenfor området. 

 

På Furuset kan det være aktuelt å gjennomføre midlertidig tiltak på tomten etter Gran 

skole – der det vil bli bygget ny skole om noen år.  Dette kan være dyrkingstiltak som 

oppfølging av «Spirende Furuset» i forbindelse med nabolagsprogrammet i 2019, og 

tiltak for lek, rekreasjon, fysisk aktivitet e.l. som utvikles i samarbeid med lokalmiljøet. 

Dette er også i tråd med flere av innspillene fra stedsanalysen. 

 

Delmål 5 - Byutvikling  

Parallelt med områdeløftet foreligger Bystyrets vedtak (juni 2019) om «Planprogram 

med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for området Trosterud og Haugerud. I 

medvirkningsprosessen har områdeløftet jobbet med EBY for sikre en bærekraftig 

byutvikling på Trosterud og Haugerud ved å legge til rette for bred lokal medvirkning 

for stedene i planprogrammet. Dette arbeidet har blitt særlig omtalt som nyskapende 

på byutviklingsfeltet. Oslo kommunes lokale arbeid har skapt arbeidsrom for 

innbyggerinitativ som senere har blitt til hovedløsningen for utvikling av Trosterud og 

Haugerud.  Områdeløftet vil arbeide videre med resultatene fra skisseprosjektet for 

markaporten Lille Wembley og gjennomføring av tiltak i Trosterudparken. Deler av 

området er preget av tomme bygninger – ofte kommunalt eid, som forfaller. Særlig 

området ved Nordre Trosterud gård har stort potensiale for å utvikles til kulturpark 

ved å oppgradere lokaler og aktivisere uteområder som i dag ikke er i bruk. 
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Areal- og infrastrukturplanlegging, bolig og byutvikling vil bygge på innsikt i lokale 

behov og bidra til å øke områdenes attraktivitet på i delbydelene Trosterud og 

Furuset. 

 

Det er i 2019 utarbeidet skisseprosjekt for utvikling av Trosterudparken som et 

samarbeid mellom områdeløftet, lokale aktører og etatene som er involvert.  I 

programplanen er etablering av parsellhage i området ved Nordre trosterud gård 

særlig prioritert.  Dette er en forutsetning for å kunne sette i gang bygging av skole 

m.m. der Trosterud parsellhager ligger i dag.  Øvrige tiltak i Trosterudparken omfatter 

rehabilitering av hovedhuset på  Nordre Trosterud gård og opprusting av 

hageanlegget ved Trosterudvillaen.  Dette vil gjennomføres i regi av Kulturetaten. 

 

Bystyret behandlet i november 2016 «Områderegulering for energieffektiv byutvikling 

på Furuset» (Byrådssak 148/16), og er Oslo kommunes forbildeområde for 

klimaeffektiv byutvikling i FutureBuilt-programmet.  Hensikten med 

områdereguleringen er å utvikle et klimaeffektivt byområde med gode byrom, 

boligområder og blå-grønn struktur.  I 2020 pågår prosesser knyttet til planlegging og 

gjennomføring av ny skole i Verdensparken, energisystem, sykehjem, bydelshus og ny 

Trygve Lies plass.  Det er særlig behov for å sikre tilstrekkelig ressurser i arbeidet 

med programmering av Trygve Lies plass for å sikre kvalitet, medvirkning, 

koordinering med øvrige aktører og integrering av grønt mobilitetssenter. 

 

 

Delmål 6 - Ny kommunal praksis 

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Bymiljøetaten, Kulturetaten, Eiendom- og 

byfornyelsesetaten, Omsorgsbygg og Bydel Alna for å avklare funksjoner, målgrupper, 

rammer og strategier for utvikling av og bruk av Trosterudparken. Konseptet vil også 

kunne beskrive mulige alternativer for kommunal forvaltning av arealene tilknyttet 

Trosterudparken. Dette vil være ett av områdene som vil kunne realiseres gjennom 

områdeløftperioden.  

 

I forbindelse med Planprogram for Trosterud og Haugerud har Områdeløft Trosterud 

og Haugerud lagt til rette for ny kommunal praksis. Områdeløftet har fungert som en 
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brobygger og fasilitator for samskaping mellom innbyggerrepresentanter i området 

og rådgivende etater.  

 

Bydel Alnas tre delprogram oppvekst, sysselsetting og nærmiljø jobber videre med 

planlegging av prosjektet, «Bedre sammen», som fremover vil ligge til delprogram 

oppvekst og utdanning. 

 

Bydelen har en rekke samarbeidsavtaler med nærmiljøaktører om nærmiljøutvikling. 

Avtalene skal sikre et varig, lokal forankret tilbud om kultur, urban dyrkning og 

idrettsaktiviteter i lokalbefolkningen, som ikke krever forkunnskaper og inntekt for 

deltakelse.  

 

Disse grepene skal bidra til at Bydel Alna skal være gode til å samarbeide med flere 

aktører for å skape gode bo- og oppvekstmiljøer. 

 

3. 3 Dette vil Bydel Alna oppnå med arbeidet i utsatte områder  

Strategisk plan 2017-2020 for Bydel Alna gir overordnede føringer for bydelens 

prioriteringer og styring. Bydel Alna deler Oslo kommunes verdigrunnlag om 

brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt. Innbyggernes mål for sine 

egne liv skal få bydelens oppmerksomhet, og bydelen vil bidra til å sikre en mangfoldig 

befolkning like muligheter og likeverdige tjenester.  

Bydel Alna skal:  

 Levere gode, likeverdige og kostnadseffektive løsninger i nært samspill med 

innbyggerne  

 Spille en aktiv rolle i lokalsamfunnsutviklingen, og de mest levekårutsatte 

områdene i bydelen skal prioriteres 

 Være en attraktiv arbeidsplass, hvor myndiggjorte og kompetente 

medarbeidere finner gode tverrfaglige løsninger sammen med innbyggerne  

 Sikre ledelsesbeslutninger og medarbeiderskap så nært innbyggerne som mulig 
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Bydelen organiserer innsatsen rundt nærmiljøprogrammets overordnede seks delmål. 

Gjennom Groruddalssatsingens nærmiljøprogram vil Bydel Alna prioritere videreføring 

av oppstartede arbeider på Trosterud og Haugerud og starte nye arbeider på Furuset.  

Områdeløftet Trosterud og Haugerud går inn i sitt 4.år. Bydelen sitter med mye 

innsiktsdokumentasjon og har inngått i mange gode relasjoner med ulike 

nærmiljøaktører som representerer mange av innbyggerne i området. De viktigste 

arbeidene for de årene som er igjen av områdesatsingen her dreier seg om 

iverksetting og gjennomføring av de varige endringene. I 2020 vil bydelen prioritere 

arbeidene med å skape flere inkluderende møteplasser, dette gjelder seg i 

byutviklingsprosjekter og i sosiale prosjekter for områdeløftene. Noen av de viktige 

leveransene som svarer ut mange av behovene som ble avdekket bl.a. i Barnetråkk er 

knyttet til Trosterudparken. Gjennom 2020 skal områdeløftet jobbe for å realisere 

store infrastrukturelle grep slik at området oppnår varige forbedringer.  

3.3.1 Dette skal vi gjøre på Trosterud og Haugerud i 2020 

Gjennom delprogram nærmiljøs portefølje i 2020 skal vi på Trosterud og Haugerud, 

gjøre synlige arbeider i områdene Trosterudparken, markaporten Lille Wembley og 

Haugerudparken. I tillegg skal vi jobbe med inkluderende møteplasser som H2 og 

styrke kommunikasjonsarbeider for alle arbeidene vi gjør.  

Trosterudparken: Gjennomføre rehabilitering av hovedhuset i Nordre Trosterud gård, 

gjøre utbedringer i og rundt drivhuset i forbindelse med etablering av parsellhager, og 

gjennomføre arbeider langs gårdsveien og i uteområdene ved Trosterudvillaen og 

Annekset. Disse er store leveranser som vil være en forutsetning for igangsettelse av 

skolebygging på Haugerud. 

Markaporten «Lille Wembley»: Bygge lekeplasser og sitteområder, samt gjennomføre 

prosjektering for friluftsområdet. 

Haugerudparken: Videreføre avtale om etableringsskjøtsel, bygge gang- og 

sykkelbane, utbedre betongflaten i tråd med medvirkningsprosesser for byggetrinn 3, 

og etablere biladkomst til Stjernemyra barnehage. 
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3.3.2 Dette skal vi gjøre på Furuset i 2020 

Gjennom delprogram nærmiljøs portefølje i 2020 skal vi på Furuset, gjøre synlige 

leveranser i et forprosjekt. Vi vil etablere et prosjektkontor på Furuset senter slik at vi 

kan komme i tett dialog med innbyggerne og næringslivet.  

Medvirkning og programmering av Trygve Lies plass vil være en prioritert oppgave, 

samt midlertidige tiltak på skoletomten ved Verdensparken. 

3.4 Strategisk fokus pr. områdeløft i 2020 

Områdeløft Varigh

et  

Strat

egisk 

fokus 

2020 

Viktigste leveranser 2020 

Programleveranser 

Programdrift og 

porteføljeutvikling  

2019-

2023 

1-6  Tiltak for utbedring av krysset mellom Haugerud 

senter og Haugerud kirke 

 Trafikksikkerhet med grunnlagsmateriale fra 

tidligere programplaner inngår i leveransen over 

 Fasilitere for medvirkning ifm detaljregulering 

for Trosterud- og Haugerud skoler, 

fleridrettshall med utendørs anlegg og 

allmenning med koblingen fra Haugerud til 

Trosterud, inn til Trosterudparken 

 Være pådriver for programmering av 

Allmenningen 

 Midtveisvurdering som en videreføring av 

nullpunktsanalysen for Trosterud og Haugerud  

 Jobbe frem et konsept for styrking av 

foreldrenettverk og foreldredeltakelse 

 Studietur og kompetanseutvikling for 

styringsgruppene 
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Kommunikasjon  2017-

2023 

1-6  Videreføre kommunikasjonsstrategi i alt arbeid 

vi gjør 

 Synliggjøre arbeidet i forbindelse med 

arrangementer  

 Videreføre bruk av publisering i sosiale medier 

Oppvekst, 

sysselsetting og 

nærmiljø 

2018-

20202

6 

6  Planleggingsfase på tvers av delprogrammer, 

søknad gjennom delprogram oppvekst og 

utdanning 

 Mål for nærmiljøprogrammet vil være særlig 

fokus på innbyggere fra Furuset 

Utfordringer i 

mindre, utsatte 

områder 

2019-

2026 

3 og 

4  

 Arbeidet med utarbeidelse av rapport vil 

ferdigstilles 

 Leveranser vil utarbeides på bakgrunn av 

bestemmelser i BU 

Områdeløft Trosterud og Haugerud 

Trosterudparken 2017-

2023 

 1-6  Relokalisere parsellhage ved Nordre Trosterud 

gård 

 Rive søsterhjemmet: OBY 

 Etablere en avtale for gjennomføring med EBY 

og KUL  

 Gjøre utbedrende tiltak i og rundt drivhuset slik 

at den står i sammenheng med de nye parsellene 

 Utbedre belysning i området 

 Rive gjerder, tynne busker og trær og fjerne 

barrierer 

 Etablere møtearenaer med sitteplasser langs 

gårdsveien 

 Særlig ansvar for lokal medvirkning i løsningene 

for de ulike stedene innenfor parken 

 Informasjon ovenfor publikum i videre arbeider 

med konsept og skisseprosjekt for 

Trosterudparken  
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 Opprette prosjektlederstilling som vil ha ansvar 

for anskaffelser ifm prosjektering og 

gjennomføring av arbeidene i Trosterudparken  

 Opprette engasjementstilling som vil koordinere 

arbeidene i Trosterudparken  

 Være pådriver for å etablere samarbeidsavtale 

med Renovasjonsetaten etter modell fra 

Lindeberg for å etablere aktivitet i tomme 

lokaler på Nordre Trosterud gård 

 Låneavtale med Foreningen for Dr. Dedichens 

grønne torg 

Kultur i 

Trosterudparken 

(KUL) 

 

2020-

2023 

1-6  Konsept for området som baseres på 

hagehistoriske analyser, innspill fra kunst- og 

kulturfaglige ressursgrupper og 

lokalbefolkningens behov og ønsker 

 Landskapsplan basert på konsept med 

praktiske, fysiske og økonomiske konsekvenser 

Nordre 

Trosterud 

gårdstun (KUL) 

2018-

2021 

1  Rehabilitere hovedhuset ved Nordre Trosterud 

gård  

Markaporten 

Lille Wembley 

(BYM) 

2017-

2023 

1, 2, 

3, 4 

 Bygge lekeelementer og sitteområder med 

bakgrunn i skisseprosjektet 

 Gjennomføre prosjektering av øvrige elementer 

som belysning, arealfordeling og bekkeåpninger 

etter anbefalingene fra skisseprosjektet 

Inkluderende 

møteplasser 

 2017-

2023 

 1-5  Videreføre H2, sambrukslokalet med 

Resultatenhet for kultur, møteplasser og 

frivillighet på Haugerud senter 

 Innføre flere nøkkel- og bookingordninger som 

gir fler bruksmuligheter for innbyggerne 

 Gjennom lokale medvirkningsprosesser, bidra til 

økt bruk av lokale tilbud og gjøre eksisterende 

møteplasser mer tilgjengelig for 

lokalbefolkningen 
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Haugerudparken  2016-

2023 

 1 og 

4 

 Videreføre avtale om etableringsskjøtsel 

 Bygge gang- og sykkelbane  

 Utbedre betongflaten i tråd med 

medvirkningsprosesser for byggetrinn 3 og 

jobbe videre med disse 

 Etablere biladkomst til Stjernemyra barnehage 

Gatekontakter og 

forebyggingsforum 

2017-

2023 

1 og 

3 

 Videreføre prosjektet med hensiktsmessig 

utvikling av organisering, innhold og funksjoner 

Trosterud torg 2017-

2020 

1, 4 

og 5 

 Gjennomføre formål med samarbeidsavtalen 

mellom Sporveien og Bydel Alna om 

oppgradering av T-banestasjonen og etablere 

kunstvegg og infoskjerm (i samarbeid med 

Ruter) 

Samarbeidsavtaler 2017-

2023 

1 og 

2 

Vurdere videreføring av samarbeidsavtaler med 

aktører om nærmiljøutvikling: 

Haugerud Idrettsforening  

 Lederkurs for ungdom 

 Lederkurs for eldre ungdom (17 – 24 år) 

 Dansekurs: ballett, rytmisk dans, hip-hop, K-

pop, bollywood/bhangra, linedance og zumba 

 Idrettsstipend til barnefamilier 

 Feelgood-film om idrettsmiljøet 

 Svømmetilbud for kvinner med 

minoritetsbakgrunn 

 Prosjektutvikling innenfor idrettsklubben 

Trosterud parsellhager 

 Erfaringsutveksling fra andre dyrkningsmiljøer 

 Utarbeide medlemsundersøkelse for innspill til 

design av elementer i den nye parsellhagen 

 Utforming av den nye parsellhagens lukkede og 

felles arealer 

 Kompetanse om vedlikehold av nye og gamle 
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elementer i den nye parsellhagen 

 Løsninger for praktiske forhold ifm flytting av 

60 parseller 

Oslo kulturskole  

 Undervisning innen piano, keyboard, gitar, 

ukulele, sang, fiolin og gitarundervisning 

 Visuell kunst 

 Haugerud strykeorkester 

 Musikkgrupper for aktivitetsskolen på Trosterud 

skole 

Bomiljøarbeid 2017-

2026 

1, 2, 

3 og 

4 

 Være i god dialog med borettslag og andre 

aktuelle aktører i området 

 Informere og veilede bomiljøene om 

bomiljøtilskudd 

 Arrangere samling med befaring for aktuelle 

søkere av bomiljøtilskudd. Målet er å gi 

inspirasjon om andre bomiljøers utnyttelse av 

bomiljøtilskudd i Groruddalen 

Områdeløft Furuset 

Forprosjekt 2020-

2026 

1-6  Prosjektkontor på Furuset senter 

 Medvirkning og programmering av Trygve Lies 

plass 

Kommunikasjon 2020-

2026 

1-6  Lage kommunikasjonsstrategi  

 Jobbe med informasjon 

Granstomta 2020-

2026 

1-6  I samarbeid med innbyggerne, jobbe med 

midlertidige tiltak på tomta etter Gran skole 
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3.5 Samarbeidsbehov 

Bydel Alna samarbeider med en rekke aktører – både frivillige, offentlige og private.  

På Haugerud og Trosterud har bydelen hatt samarbeid basert på avtale med følgende i 

2019: 

 Haugerud idrettsforening 

 Dr. Dedichens grønne torg 

 Trosterud parsellhagelag 

 Oslo kulturskole 

 Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

 Kulturetaten 

 Bymiljøetaten 

 Omsorgsbygg Oslo KF 

 

Dette vil i hovedsak videreføres i 2020, men med fokus på gjennomføring av tiltak 

særlig når det gjelder Trosterudparken. 

 

På Furuset vil 2020 være oppstartsår, men det er nærliggende å tenke seg at 

områdeløftet her vil samarbeide med aktører som: 

 Furuset Idrettsforening og Alnaskolen 

 FUBIAK 

 Andre lokale beboerorganisasjoner 

 Utdanningsetaten 

 Sykehjemsetaten 

 Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

 Bymiljøetaten 

 Etatbygg Furuset AS 

 

3.6 Samspill med de to andre delprogrammene  

Bydel Alna har i 2019 utarbeidet konsept for prosjektet «Bedre sammen» som et 

samarbeid mellom delprogrammene oppvekst, sysselsetting og nærmiljø.  I 2020 vil 

det bli gjennomført pilot med et utvalg familier på Furuset og det vil være nærliggende 
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for områdeløftet på Furuset å følge opp dette med bakgrunn i anbefalingene fra 

stedsanalysen. 

 

3.7 Veien frem til ferdig programplan 

Det er styringsgruppen for de aktuelle områdeløftene som gir innspill til Bydel Alnas 

innstilling til Programplan 2020. For Områdeløft Trosterud og Haugerud startet 

prosessen i år ved høstens første møte 16.september. Behov og innspill fra 

medlemmene i styringsgruppa formidles til prosjektgruppa, som organiserer dette 

videre i eksisterende eller nye prosjekter med underleveranser.  

 

Det har vært fire møter med styringsgruppa for Områdeløft Trosterud og Haugerud 

der de viktigste prioriteringene for området har vært jobbet frem. Styringsgruppas 

prioriteringer for Trosterud og Haugerud er ferdigbehandlet i styringsgruppa 

13.11.19. Observatør fra Byrådsavdeling for byutvikling har også deltatt med innspill 

under disse møtene. 

 

For arbeidene på Furuset baserer innspillene seg på forarbeidene som er gjort i 2018 

og 2019. Her er det gjennomført Barnetråkk med samtlige 6. klassinger i delbydelen 

og Ungdomstråkk med deltakere på Fubiak. Videre er det gjennomført en 

sosiokulturell stedsanalyse av OsloMET (NIBR og AFI) og KÅMMÅN arkitekter. Disse 

materialene gir grunnlag til Bydel Alnas innspill for prosjekter og leveranser på 

Furuset i 2020. Gjennom et forprosjekt vil det settes sammen en styringsgruppe som 

kan sikre en direkte involvering av innbyggere i prioriteringene for områdesatsing på 

Furuset.  

 

I Bydel Alna sendes dokumentet til arbeidsutvalget som behandler det 28.november, 

deretter videre til Bydelsutvalget for bydelens innstilling 12.desember. Bydelens 

endelige innstilling fra bydelsutvalget sendes til Byrådsavdeling for byutvikling.   

 

3.8. Organisering av bydelens arbeid 

Groruddalssatsingens nærmiljøprogram i Bydel Alna jobber med områdeløft på 

Trosterud og Haugerud, og på Furuset gjennom 2020. Et forslag om sammensetting av 

styringsgrupper for de aktuelle områdeløftene vil fremmes for bydelsutvalget med 

programplanen.  
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For områdesatsingen på Trosterued og Haugerud er det styringsgruppen fra 2019 

som har jobbet med innspill til programplanen for 2020. Denne styringsgruppen har 

tidligere vært oppnevnt av bydelsutvalget:  

 Monique Nyberget Hiller, leder 

 Sabahudin (Sapko) Sezeragiz 

 Shaista Riaz 

 Dag Endal 

 Jon Terje Bekken  

 Per Kristian Løken 

 Linda Vasaasen  

 Aina Sprauten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programleder for Groruddalssatsingens nærmiljøprogram: Sarah Jahangiry 

 

Prosjektleder for Områdeløft Trosterud og Haugerud: Siri Thurmann-Moe 

Prosjektmedarbeider for Områdeløft Trosterud og Haugerud: Idil Mohammed 

Prosjektleder for gjennomføring av arbeider knyttet til Trosterudparken, opprettes 

Prosjektmedarbeider flytting og tilrettelegging i Trosterudparken, opprettes 

  

Prosjektleder for Områdeløft Furuset, opprettes 

 

Groruddalssatsingens nærmiljøprogram i Bydel Alna er organisert under Seksjon for 

miljø og områdeutvikling som også har programeierrollen ved seksjonsleder Halvor 

Voldstad. Seksjonen stiller også med samfunnsplanleggers bistand i steds- og 

områderelaterte prosjekter. En viktig forutsetning for reelle medvirkningsprosesser i 

Furuset  

Områdeløft 2020 - 2026 

Lindeberg 

Områdeløft 2011 - 2018 

Trosterud 

Områdeløft 2017 - 2023 

Haugerud  

Groruddalssatsingens nærmiljøprogram 
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byutvikling der bydelen har oppnådd gode resultater, er den sterke tilknytningen til 

samfunnsplanleggerfunksjonen i bydelen. 

  

  

 

 

  

 

 

 

Bydelsadministrasjonen stiller videre med ressurser innen økonomi, kommunikasjon og 

prosjektmetodikk. 

 

3.9 Programdrift 

Bydel Alnas nærmiljøprogram vil søke 4,5 årsverk fordelt på 6 stillinger, derav 3 av 

disse tilsettes etter 1QV. Programmet benytter seg av kontorarealer i 

bydelsadministrasjonen på Furuset og områdeløftets sambrukslokaler H2. Sistnevnte 

utgjør driftskostnader som dekkes av områdesatsingen sammen med Resultatenhet 

for kultur, møteplasser og frivillighet. En slik organisering vil utløse noen synergier for 

områdesatsingen som vil være viktig å kunne videreføre i de eksisterende tjenestene 

som finnes i området.  

 

Kapittel 4 Risikovurdering  

Områdeløftet på Trosterud og Haugerud er i 2020 inne i sitt fjerde år.  Mye av 

oppmerksomheten i de tre første årene har vært rettet mot medvirkning, særlig 

knyttet til Eiendoms- og byfornyelsesetatens forslag til planprogram for Haugerud og 

Trosterud.  Mange har tatt del i medvirkningsprosesser om dette så langt tilbake som 

2015.   

Denne prosessen skaper også forventninger og det blir i årene som kommer viktig å 

sikre gjennomføring og framdrift i prosjekter som Haugerudparken, markaporten Lille 

Wembley og Trosterudparken. Forberedelsene til flytting av parsellhagelaget til 

Trosterudparken, vil kreve særlig oppmerksomhet i 2020. Tiltaket forutsetter godt 

Plansaker, steds- og 

områdeutvikling 

Groruddalssatsingen  Kultur- og 

frivillighetskoordinator 

Seksjon for miljø og områdeutvikling 
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samarbeid med Trosterud parsellhager, Foreningen for Dr. Dedichens grønne torg, 

bomiljøene og driftende etater. Det vil være Bydel Alna som anskaffer entreprenør for 

gjennomføring av arbeider knyttet til flytting av parsellhagen. For å styrke 

koordineringssamarbeidet, vil bydelen opprette en engasjementstilling med 

koordinatorfunksjon som vil ha tett dialog med alle involverte parter.  

Det er fortsatt en utfordring å finne arbeidsformer som i større grad involverer 

grupper som ellers deltar minst. Bydelen har gjennom andre ressurser bidratt til å 

etablere en verktøykasse for medvirkning som vil være særlig relevant i denne 

sammenheng. Ulike konsepter til medvirkning egner seg i ulike fora.  

Groruddalssatsingens målsetting om varige endringer i tjenestetilbud og 

nærmiljøkvaliteter, legger viktige føringer for valg av hvilke prioriteringer som blir 

gjort, krav til strategier og samarbeid.  Følgelig blir bruk av samarbeidsavtaler skal 

bidra til å sikre gjensidige forpliktelser og forankring i andre tjenester og etater.  
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Kapittel 5 Budsjett og finansiering  

 
GDS –

nummer  for 

BAL 

Agresso-

nummer  

Prosjektets navn Estimert 

overført 

fra 2019  

 

Finansierin

g fra GDS -

søknadssu

m 2020 

Finansierin

g fra bydel 

2020 

Forventet 

annen 

finansierin

g2020 

Estimert total- 

budsjett 

2020 

Felles områdeovergripende 

prosjekter 

  

1.1-17 

30120200 

/20123765 

Programdrift  

Bydel Alna 

1 000 000 3 800 000 0 0 4 800 000 

4- 

30123778 

Porteføljeutvikling 900 000 1 500 000 0 0 2 400 000 

- 

20123772 

Mindre, utsatte 

boområder 

400 000 0 0 0 400 000 

- 

20123770 

Oppvekst, 

sysselsetting og 

nærmiljø 

0 0 0 0 0 

1.1-18 

20123766 

Kommunikasjon  40 000 200 000   240 000 

Områdeløft Trosterud og 

Haugerud 

  

1.5-14 

30123773 

Samarbeidsavtaler 0 1 300 000 0 0 1 300 000 

1.3-18 

30123775 

Inkluderende 

møteplasser 

0 700 000 0 0 700 000 

1.13-17 Trosterudparken 0 7 200 000 0 0 7 200 000 
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 Nordre Trosterud 

gård (KUL) 

8 500 000 0 0 3 000 000 11 500 000 

 Kultur i 

Trosterudparken 

(KUL) 

0 225 000 0 0 225 000 

2.2.2.14 

20123740 

/11804100 

Haugerudparken 1 061 529 0 0 902 000 1 964 529 

1.12-17 

30120203 

Markaporten Lille 

Wembley (BYM) 

-100 000 1 600 000 0  1 500 000 

1.5-18 Trosterud torg 150 000 50 000 0 0 200 000 

1.2-18 

30123772 

/30122012 

Gatekontakter og 

Forebyggingsforu

m 

500 000 0 0 0 500 000 

Områdeløft Furuset   

20123769 Forarbeider til 

områdeløft 

0 2 500 000 0 0 2 500 000 

 Kommunikasjon  0 250 000 0 0 250 000 

 Midlertidige tiltak 

skoletomt 

0 250 000 0 0 250 000 

 Prosjektkontor  0 125 000 0 0 125 000 

 TOTALT 12 451 529 19 700 000 0 3 902 000 36 053 529 
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Kapittel 6 Videreutvikling av prosjektporteføljen 

 

I programplanen for 2019 inngår også forslag om kartlegging av levekårsutfordringer 

i mindre, utsatte områder. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt.  Bydel Alna vil komme 

tilbake til dette i løpet av våren 2020. 

 

Dokumentoversikt:  

Asplan Viak.(2017). Medvirkningsuka. Hentet fra: https://bit.ly/35xSyDq 

Asplan Viak. (2019). Skisseforslag: Konsept for Trosterudparken. (2019).  

Bydel Alna. (2016). Forprosjekt områdeløft Trosterud og Haugerud. Hentet fra: 

https://docplayer.me/7978596-Omradeloft-trosterud-haugerud.html 

Lind Arkitektur Landskap. (2018). Alles Wembley. Upublisert skisseprosjekt for Lille 

Wembley.  

Halogen AS. (2016). Fremtidens helsefremmende møteplasser for 60+ 

Kiil, K. (2017). Barnetråkk Trosterud og Lutvann skoler. Oslo: Asplan Viak. 

Ottesen, I.Ø. (2018). Senior Tråkk. Oslo: Bydel Alna. 

Ruud, M.E., Vestby., M.G. (2017). Områdeløft Trosterud og Haugerud: 

Nullpunktsanalyse for måling av effekter. NIBR-rapport: 2017:18. Oslo: By- og 

regionsforskningsinstituttet NIBR. 

Befolkning, levekår og nærmiljø i Bydel Alna. (2019). Notat utarbeidet av 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

Ruud, M.E., Andersen, B., Berge, S., Dalseide, A.M., Staven, H.D., Mamelund, S-E., 

Skogheim, R. (201p). Spenninger og harmoni – Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset. 

By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. 

  

https://bit.ly/35xSyDq
https://docplayer.me/7978596-Omradeloft-trosterud-haugerud.html
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Vedlegg: Oversikt over prosjekter i Bydel [x] 

Som i 2019. Vedlegget skal være del av selve programplanen. Rekkefølge, 

prosjektnummer og prosjektnavn skal være de samme som i budsjettoversikten 

(kap.5). Innholdet kan hentes fra prosjektportalens prosjektegenskaper. 

 

Prosjekt  Prosjektnummer  Navn 

Prosjektets 

varighet  

Fra og med (oppstartsår) – til og med 

Søker Navn på virksomhet (hvis etat: hvilken bydels programplan 

inngår prosjektet i) 

  

Samarbeidsavtale 

foreligger 

Ja/nei. Hvis ja, med hvem  

Prosjektfase og 

fasens varighet  

Fasens navn i portalen, og varighet fra- til 

 

Plasser gjerne inn i overordnet, kortfattet tentativ 

fremdriftsplan. Gjeldende fase utheves.  

Eksempel: 

Konsept og planlegging: 2019 

Gjennomføring: mars 2020 – des. 2022  

Avslutning: 2023 
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Søknadssum  Samme beløp som i «søknadssum 2020» i budsjettabellen i kap. 

5 

Kostnader i 2020 Fordeling på viktigste utgiftsposter (alle fylte ikke ut dette i 

2019) 

Mål og 

begrunnelse for 

prosjektet 

Se Prosjektportalen: Bør ligne/være identisk med teksten som 

utgjør «målsetting» i «Prosjektets egenskaper» i 

prosjektportalen  

 

 

Støtter delmål  Hentes fra Delprogram nærmiljøs målstruktur 1-6, kap. 3.1   

Hovedleveranser 

i 2020 

Stikkord (dette er veldig viktig og nyttig informasjon i 

kommunikasjonen med politisk nivå, media, de andre 

delprogrammene  etc) 

 


