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1. Innledning 
 
Bjerke bydelsutvalg har valgt Veitvet og Slettaløkka, med utvidelse mot Linderud i løpet av 
programperioden, som avgrensing av bydelens områderettet innsats i Groruddalssatsingen, jfr. 
vedtak i bydelsutvalget 14. desember 2006 
 
Bydelsutvalget har etablert en prosjektgruppe med ressurspersoner fra Veitvet og Sletteløkka, 
representanter fra organisasjoner som har sitt virke i disse områdene og politikere valgt av 
bydelsutvalget, ledet av resultatsjef for kultur- og miljø. 
 
Prosjektgruppa har ansvar for å bidra til god gjennomføring av områdesatsingen, for 
mobilisering og engasjement i befolkningen samt ansvar for å legge fram forslag til 
handlingsprogram for 2009  
 
 
Prosjektgruppa har vurdert erfaringene med arbeidet fram til nå og framhever følgende 
forhold som meget positive: 

• Stikk innom – kontoret er realisert 
Prosjektet har ført til stor aktivitet, deltakelse og omfattende kontakt med 
befolkningen  

• Arrangementer – stort engasjement og stor oppslutning.  
• ”Parken” ved innkjøringen til Sletteløkka er ferdig. 

Dette er et lite men effektfullt prosjekt som har bevist for befolkningen at noe konkret 
og synlig har skjedd, 

• Veitvetparken er under ferdigstillelse 
• Befolkningen i området er mobilisert og medvirker i satsingen  
• Prosjektorganisasjonen har og tar ansvar  

 
 
Likevel er det forhold som bydel Bjerke og prosjektgruppa må løse bedre i kommende 
periode: 

• Det er skapt store forventninger. Utfordringen er å etablere realistiske forhåpninger til 
hva områdesatsingen kan bidra med.   

• Arbeidet med områdesatsingen krever klar innretning og prioriteringer. 
• Områdesatsingen trenger bedre forankring og gjennomslag i Oslo kommune. Det blir 

også viktig å involvere bydelens tjenester og politikere enda bedre framover 
• Prosjektplanlegging og- styring må forbedres. 
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2. Stedsanalysen 2008 
I 2008 har er det gjennomført en omfattende stedsanalyse av området. Analysen er på det 
nærmeste ferdig og bekrefter langt på vei den enkle analysen Bydel Bjerke la til grunn i  
handlingsplan for 2008.  
 
Den nye stedsanalysen har dannet grunnlaget for foreliggende handlingsprogram, som vil 
være retningsgivende for områdesatsingen på Veitvet + Slettaløkka på lang sikt.  
 
Stedsanalysen følger som utrykt vedlegg til planen, men videre følger noen hovedtrekk:  
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Området  
Veitvet Sletteløkka har et grønt preg med fin blanding av småhus og blokker med forholdsvis 
lave boligpriser. Kollektivtilbudet er godt og det er nærhet til by-fasiliteter. Mange oppfatter 
det til å være bygd-i-byen. Folk liker seg godt og opplever et godt bo/oppvekstmiljø. Likevel 
opplever mange at folk utenifra har negative oppfatninger av stedet og mange er ikke stolte av 
å høre til her. Sletteløkka er smalt og langstrakt, med lite leke- og oppholdsarealer, støy og 
forurensning, ingen service/fellesfunksjoner  
 
Veitvet senter/T-banen og Veitvet skole er viktige tyngdepunkt/møtesteder med Veitvetveien 
som hovedåre. Trondheimsveien skiller boligområdene og er en stor barriere.  
 
Store endringer i befolkningen  
Området har nesten 6000 innbyggere, hvorav ca 4000 bor på Veitvet (sør for 
Trondheimsveien) og 2000 bor på Sletteløkka (nord for Trondheimsveien) 
 
Det er en stor endring i befolkningssammensetning som både er et generasjonsskifte og 
endring i kulturell bakgrunn. Hovedvekten av norske er blant de eldre (og enslige). Beboere 
med innvandrerbakgrunn dominerer blant de yngre (barnefamilier).  
 
Endringer i befolkningen i perioden 1997 – 2007  

• folketilvekst på vel 13 prosent. 28 prosent under 20 år, særlig vekst i aldersgruppen 
under 20 år, og 20-49 år, nedgang i 67-79 år (men vekst i 80+) 

• flere trangbodde 
• 48 prosent ikke-vestlig bakgrunn i 2007, mot 21 prosent i 1997 
• rundt 10 prosent uføretrygdete menn, 8 % kvinner; lavere enn ellers i Ytre by øst (hhv 

16 % / 11 %), men flere arbeidsledige enn ellers i Groruddalen 
• færre persontrafikkskadde, flere utsatt for trafikkstøy, 
• flere innbyggere per friareal enn ellers i Groruddalen 
• svært lav valgdeltakelse i 2007 (46 prosent) 

Hovedutfordringene: 
Stedsanalysen peker på følgende hovedutfordringer: 
 
Trafikk og miljø:  

– støy og forurensning fra Trondheimsveien 
– Trondheimsveien som barriere i området 
– gjennomgangs- og tungtrafikk i Veitvetveien med høy fart. Myke trafikanter 

lavt prioritert  
– parkering 

• dilemma: bedre parkeringsmuligheter (mer trafikk og biler i området) 
på den ene siden og at parkerte biler beslaglegger mye uteareal på den 
andre siden.  

– Støy fra T-banen 
– Ønske om bro over Trondheimsveien 
 

Sletteløkka   
– Området har knapphet på utearealer og få områder som kan nyttes som større 

møteplasser innendørs og utendørs 
– Dagens leke- og oppholdsarealer er svært utsatt for både støy og forurensning. 
– Befolkningen trenger nye og opprustede møteplasser både til formelle og 

uformelle møter for fysisk aktivitet og sosialt samvær.  
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– Området mangler kommunale tjenester som skole, barnehage, helsestasjon osv 
i sitt nærmiljø.  

– Barna går på seks forskjellige skoler, noe som betyr at deres aktiviteter trekker 
barnefamilier ut av området.  

– Det er mangel på lokaler til kulturaktiviteter og foretningsdrift  
– Ungdom ønsker noe å være stolt av på Sletteløkka og som trekker andre 

ungdom. 
– Sjenerende, lyssky virksomhet i nabolaget fortsetter (Sletteløkka 44) 

 
Sosialt bomiljø 

– Språk og kulturforskjeller fører til mange muligheter men også til store 
utfordringer knyttet til organisering og drift av borettslag, sameier og frivillige 
organisasjoner. 

– Det er stort behov for tverrkulturell samling(er) 
– bekymring for (for) raske endringer; ”ubalanse” i forholdet norske/innvandrere  
– for stort gjennomtrekk i området, mange utleieboliger (Sletteløkka) 
– ”VI-DE”- oppfatninger: gjensidig mistro/skepsis (fysisk forsøpling vs. sosial 

fornedring (rusmisbruk) 
– Stort ønske om mer samlende kulturtilbud  
– Ønske om et bedre ungdomstilbud, dvs. lengre åpningstid  
 

Veitvet senter / møteplasser 
– Senteret og T-banen: nedslitt, lite gangarealer, få attraktive møtesteder/ 

funksjoner, få p-plasser 
– Ønske om bedre butikker  
– tre temaer går igjen: sosiale treffsteder som kafé, pub, o.l (til dels stor misnøye 

med dagens tilbud)  
– aktivitetshus/kulturhus/bibliotek med muligheter for lekerom/ barnepass og 

internett 
Veitvet skole, Veitvetparken og Veitvetbanen 

– Ved samlet planlegging og utbygging av ny skole/ og den kommunale 
eiendommen Østre Aker vei 100 bør dagens kvaliteter ivaretas og bedres. 
Skolen bør utvikles som sentralt møtested i den nye helheten. Veitvetbanen og 
Veitvetparken bør opprettholdes  

– Høyspentlinjen legger beslag på stort areal og er visuelt negativ, både langs 
Veitvet skole, Veitvetparken og deler av Bredtvetdalen. 

 

Anbefaling fra Stedsanalysen: 
Områdesatsingen må legge opp til en etappevis utvikling og samordne tiltakene med andre 
prosjekter i Groruddalssatsingen og andre prosjekter i området.  
 
Følgende tiltak anbefales:  

• Etablere og styrke møtesteder: Veitvet senter inkludert bedre tilgang mellom senteret 
og T-banen, skolen som inkluderende møteplass og nytt møtested på Sletteløkka i 
form av skole eller barnehage med grendehusfunksjon.  

• Veitvetveien gjøres til Miljøgate  
• Ny gangforbindelse gjennom Sletteløkka, opp til nytt møtested og marka 
• Trondheimsveien: intensivere arbeidet for realisering av Fossumdiagonalen og at 

nedbygging av Trondheimsveien inkluderes i dette prosjektet.  
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• Sletteløkka: Etablere skjermede leke- og oppholdsarealer, bruke arealer hos 
Krigsskolen, etablere møteplass. Etablere samarbeid med beboerne for å håndtere 
sosiale utfordringer.  

• Bredtvetdalen: tilrettelegge for bruk – turvei med bro over Trondheimsveien  
• Høyspentlinje bør legges i jordkabel. Dette bør gjennomføres i fellesskap mellom 

berørte grunneiere.  
• Arbeide for at alle offentlige tiltak som gjennomføres i området ivaretar 

nærmiljøperspektivet og at befolkningen gis mulighet til aktiv medvirkning også i 
disse prosjektene. 
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3. VISJON, MÅL OG STRATEGI 
 

Veitvet + Sletteløkka =  SANT 
 
Sammen Ansvar Nytt Trygt 
 
Vi vil utvikle Veitvet + Sletteløkka til et levende, solid og trygt nærmiljø 
ved å veilede beboere og andre i nærmiljøet til bedre å kunne takle endringer, 
utfordringer og problemer i eget nærmiljø.  

 

Dette skal kjennetegne alt arbeid i områdesatsingen Veitvet + Sletteløkka: 
• Deltakelse, mobilisering og lokalt eierskap. 
For det interne arbeidet med Veitvet + Sletteløkka er handlekraft og synlige resultater en 
forutsetning for å lykkes med lokal mobilisering og deltakelse.  
 
Programmet bygger på lokale ressurser og lokalmiljøet har stor innflytelse på utforming av 
strategier samt valg av prosjekter og tiltak. Dette stiller store krav til åpenhet, informasjon og 
direkte deltakelse fra ressurspersoner i området. For å klare dette er det viktig å skape et godt 
tillitsforhold til områdesatsingen og til de som jobber med den. Dette er en suksessfaktor for 
hele satsingen.  
 
• Forankring i bydel og etater 
Programmet skal være godt integrert med bydelens øvrige virksomhet. På denne måten vil 
effekten av programmet bli sterkere, samt at muligheten for bærekraftige og langsiktige 
resultat vil øke.  
 
Forankring i alle deler av Oslo kommune er viktig. Mye av forvaltningsansvaret og 
fagkompetansen ligger i ulike etater, som er sentrale for bærekraftig gjennomføring. 
Forankringen må føre til at både områdesatsingen, bydelen, etatene og byrådsavdelingene er 
koordinerte og enige om strategi og tilnærming. 
 
• Langsiktighet 
Problemstillingene og utfordringene som områdesatsingen står overfor er store og komplekse. 
Mange av dem strekker seg langt utover prosesser og beslutninger som gjøres i Veitvet + 
Sletteløkka og bydel Bjerke. For å lykkes må bydelen tenke stort, helhetlig og langsiktig slik 
at satsingen ikke bare består av små prosjekter og tiltak. Bydelen må være realistisk i forhold 
til prosjektenes evne til å løfte og løse komplekse problemstillinger. 
 
• Miljøperspektiv 
Flere av utfordringene i området henger sammen med tidligere valgte løsninger med dårlige 
miljømessige konsekvenser. Dette dreier seg både om forurensing i form av støy og støv, 
dårlige og farlige trafikale løsninger og uhensiktsmessig bilbruk. Men også mangel på gode 
utearealer for å treffes og drive med sosial og fysisk aktivitet.  

Bydelen skal søke løsninger som også bidrar til universell utforming, estetisk og funksjonell 
oppgradering av miljøkvalitetene på Veitvet + Sletteløkka. Dette skal kunne spores i 
initiativene som tas og tiltakene som gjennomføres.



Veitvet + Sletteløkka Handlingsplan for områdesatsingen 2009 Side 8 
 

4.  INNSATSOMRÅDENE - ”SPOR” 
 
Etter gjennomgang av stedsanalysen, og erkjennelse av det trengs klarere prioriteringer velger 
Bydel Bjerke 5 langsiktige innsatsområder, eller ”Spor”, for områdesatsingen på Veitvet + 
Sletteløkka:  

1. Demokrati, deltakelse og omdømmebygging 
2. Nedgradering av Trondheimsveien  
3. Miljø- og kulturgate - ”Perlekjedet” Veitvetveien 
4. Møteplasser på Sletteløkka 
5. Kulturhus - kultursenter 

Innsatsområdene griper i mange tilfeller inn i hverandre. 

4.1 Demokrati, deltakelse og omdømmebygging 
Bydelen vil bidra til å skape større engasjement og deltakelse, og legger stor vekt på kontakt 
med, informasjon til og veiledning av innbyggerne. Etableringen av Stikk-innom kontoret er 
et viktig tiltak og nav for aktiviteter i denne sammenhengen.   
 
Lag og foreninger i Veitvet + Sletteløkka har utfordringer i forhold til rekruttering av 
tillitsvalgte, drift og eksistens. I den sammenheng er det nødvendig å se på 
rammebetingelsene og organiseringen av foreningene og lagene og finne mulige løsninger på 
de utfordringene man står ovenfor.  
 
En av hovedutfordringene i Groruddalen er å rekonstruere dalens og enkelte nærmiljøers 
omdømme. Omdømme er det bildet og den oppfatning innbyggerne og andre har av et sted. 
Oppfatningen kan være skapt av førstehåndsinntrykk gjennom at man bor der, har vært der 
eller har slektninger der. Men det kan også være skapt av rykter, ondsinnet eller sarkastisk 
omtale, fordommer og rene spekulasjoner. 
 
Veitvet + Sletteløkka har trolig et noe bedre utgangspunkt enn andre steder i Groruddalen. 
Det er likevel viktig å arbeide med omdømmebygging for å utvikle stoltheten av eget bosted. 
 
Mål på lang sikt (mer enn 7 år) 
Veitvet + Sletteløkka har en engasjert og aktiv befolkning som er stolte av å bo i 
området. De påvirker sentrale, og gjennomfører egne lokale beslutninger i eget bomiljø. 
 
Mål og tiltak på kort sikt – 2009 
Mål:  Økt engasjement og deltakelse i organisasjonsarbeid 
 Beboerne deltar i planlegging og gjennomføring av arrangementer som bygger 
 stolthet og gjensidig forståelse. 
 Økt forståelse for og innsikt i demokrati, økt valgdeltakelse 
 
Tiltak: 

• Drifting av Stikk-innom kontoret med beboerkontakt, aktiv møteplass og etablering av 
nye grupper/organisasjoner inkludert kvinnenettverk m.v.  

• Gjennomføring av arrangementer som bygger omdømme 
• Opplæring 
• Tiltak som bidrar til å gjøre bomiljøet på Sletteløkka enda bedre 

 
Ressursbehov 2009: Sum      kr 1 800 000 

• Stikk-innom; beboerkontakt, møteplass og nettverk  kr 1 100 000 
• Arrangementer som bygger omdømme   kr    300 000 
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• Opplæring i demokrati- og organisasjons- 
 arbeid med vekt på Valg 09     kr    200 000 
• Bomiljø Sletteløkka      kr    200 000   

 
 
Tiltak på mellomlang sikt(3-7 år) 

• Beboerkontakt, arrangementer og opplæring 
 
Tiltak på lang sikt (over 7 år) 

• Beboerkontakt, arrangementer og opplæring 
 
 
4.2 Nedgradering av Trondheimsveien 
 
Området har tydelige miljøutfordringer knyttet til trafikk. Den største utfordringen finnes på 
og langs Trondheimsveien som splitter Veitvet+Sletteløkka. Så lenge det ikke foreligger noen 
tidsplan for nedbygging av Trondheimsveien til lokalvei, er det stort behov for 
støyskjermingstiltak langs veien 
 
Mål på lang sikt (mer enn 7 år) 
Trondheimsveien er nedgradert til lokalvei  
 
Mål og tiltak på kort sikt – 2009 
 
Mål:   Gjøre forarbeider til påvirkningsprosesser. 
 Påbegynne systematiske påvirkningsprosesser 
 Planlegging av støyreduksjon  
 
Tiltak: 

• På bakgrunn av opplysningene i stedsanalysen skal områdesatsingen innhente og 
systematisere kunnskap om eksisterende og kommende store planprosesser. Man vil 
kartlegge hvilke instanser og nøkkelpersoner som er sentrale. 

• Det skal utarbeides prospekter som illustrerer hvordan veien kan utformes mot en mer 
miljøvennlig trafikkgjennomføring, for eksempel ved etablering av helårs 
miljøfartsgrense. Det skal legges plan for påvirkningsprosessene. 

• Utarbeide plan for reduksjon av støy fra Trondheimsveien, som danner grunnlag for 
gjennomføring av strakstiltak. Disse skal henge godt sammen med de langsiktige 
planene. 

 
 
Ressursbehov 2009: Kr 600.000 
 
Tiltak på mellomlang sikt(3-7 år) 

• Plan for nedgradering utarbeidet og vedtatt  
• Vedlikehold av nettverk/ politisk ”trykk”/ påvirkning  
• Gjennomføring av ytterligere fysiske tiltak: Belysning, skilting, treplantning mv  

 
Tiltak på lang sikt (over 7 år) 

• Plan for nedgradering utarbeidet og vedtatt og innlemmet i nasjonal transportplan  
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4.3 ”Perlekjedet” Veitvetveien 
 
Veitvetveien kan bli en kultur- og miljøgate og et smykke, eller ”perlekjede”, som snor seg 
gjennom hele området, med Veitvet senter som knutepunkt og ”amulett” i midten med handel, 
service og T-banestasjon. ”Perlekjedet” kan få en fin estetisk avlutning i Østre Aker vei 
100/Veitvet aktivitetsområde og forlenges gjennom Sletteløkka og opp til marka med en 
attraktiv møteplass ved Krigsskolen.  
I dag er det meget store utfordringer langs vegen, knyttet til trafikkgjennomføring, estetikk og 
funksjonalitet. 
 
Mål på lang sikt (mer enn 7 år) 
Veitvetveien, med Veitvet senter som naturlig midtpunkt, er en attraktiv kultur- og 
miljøgate som binder Veitvet + Sletteløkka sammen og gir forbindelse til Marka.  
 
 
Mål og tiltak på kort sikt – 2009 
Mål:   Lage beslutningsgrunnlag for langsiktig og helhetlig oppgradering 
 Klargjøre for oppgradering av punkter langs veien, med vekt på møteplasser og 
 bedring av trafikkfarlige situasjoner. 
 
Tiltak: 

• Helhetlig plan/ mulighetsstudie for utvikling av veien skal utarbeides. Denne planen 
skal, etter samarbeidsprosess med beboerne, eiere og kommunale myndigheter 
skissere tiltak for: 

- Bedring av trafikksikkerhet 
- Estetisk, energieffektiv og funksjonell helhetlig belysning 
- Evt. utbedringstiltak av undergangen under Trondheimsveien 
- Evt. utbedringstiltak på T-banen 
- Utsmykking/ møblering 
- Skilting 
- Mv.  

• Gjennomføring av forprosjekt på utbedringer av trafikkfarlige punkter ved bla. Veitvet 
skole/ Veitvetbanen. Påvirkning av og samarbeid med bla Samferdselsetaten og Posten 
som bruker veien til tungtrafikk. Gjennomføring av utbedringer gjøres sammen med 
etatene fra 2010 

• Beplantning og forskjønning Veitvet senter i samarbeid med sentereier 
• Oppgradering av møteplass i tilknytning til familiesenteret, med evt. bibliotek og kafé 

    
Ressursbehov 2009: Sum       kr 1.500.000 

• Helhetlig plan:       kr     700.000 
• Forprosjekt trafikksikkerhet      kr     300.000 
• Beplantning og forskjønning Veitvet senter    kr     100.000 
• Oppgradering av møteplass familiesenteret    kr     200.000 
• Mulighetsstudie Høyspentledning i jordkabel  kr     200 000 
 

Tiltak på mellomlang sikt(3-7 år ) 
Prosjektering og gjennomføring av ”sone-tiltak” i tråd med helhetlig plan 
 
Tiltak på lang sikt (over 7 år) 
Realisering av helhetlig plan 
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4.4 Møteplasser på Sletteløkka 
 
Veitvet +Sletteløkka er et meget tett bebygd område bestående i hovedsak av blokker. I 
motsetning til flere drabantbyer i Groruddalen er det få ubebygde arealer som kan utvikles til 
møteplasser i form av parker og torv sentralt i boligområdene. Allikevel er det potensial for 
oppgradering av parker og lekeplasser mellom blokkene og utvikling av nye møteplasser ved 
Krigsskolen. Beboerne er spesielt opptatt av framtiden for eiendommen Sletteløkka 44. I dag 
er bruken av eiendommen ikke i tråd med det som er ønskelig. 
 
Mål på lang sikt (mer enn 7 år) 
Sletteløkka har mange gode møteplasser for innen- og utendørs aktiviteter, noe som gjør 
befolkningen enda mer fornøyd med bomiljøet sitt. 
 
Mål og tiltak på kort sikt – 2009 
Mål:   Finne forutsetningene for varige løsninger på behovet for møteplasser for innendørs 
og  utendørs aktiviteter. 
 Finne arbeidsform for påvirkning av bruken av eiendommen Sletteløkka 44 
 Gjennomføre noen enkle tiltak; bla. ferdigstille minipark 
 
Tiltak: 

• Utarbeide overordnet plan for uteområdene, i et samarbeid med beboerne, eierne av 
eiendommene, deriblant Krigsskolen/ Forsvarsbygg. Planen skal påvise miljøvennlige 
løsninger for flere utfordringer, eksempelvis: 

- Bedring av trafikksikkerhet og parkering 
- Energieffektiv, funksjonell og estetisk belysning for økt trygghet og trivsel 
- Lekeplasser og aktivitetsområder, også på områder som eies av Krigsskolen 
- Støyreduksjon fra Trondheimsveien (ses i sammenheng med tiltak under 

nedgradering av Trondheimsveien) 
• Få Utdanningsetaten til å vurdere mulighetene for egen skole på Sletteløkka, eller at 

barna fra Sletteløkka innlemmes i skolekretsen til nye Veivet skole. 
• Lage en forstudie for etablering av ny barnehage i området.  
• Utrede mulige lokaliteter for grendehus i tilknytning til evt. barnehage, eller andre 

lokaler. 
• Sikre og/eller gjennomføre en prosess som ivaretar aktiv medvirkning når grunneier av 

Sletteløkka 44 viderefører reguleringsprosess for eiendommen.  
• Drøfte leie eller kjøp av grunn med Krigsskolen/ Forsvarsbygg. Finne 

samarbeidsløsninger for bruk av arealer. 
 
Ressursbehov 2009:sum       kr  850.000 

• Overordnet plan for uteområdene     kr  500.000 
• Forstudier skole/barnehage     kr  100.000 
• Forstudie grendehus      kr  100.000 
• Sletteløkka 44       kr    50.000 
• Forarbeider Forsvarsbygg/Krigsskolen   kr  100.000 

 
Tiltak på mellomlang sikt (3-7 år) 

• Etablering av barnehage/grendehus 
• Støyreduksjon fra Trondheimsveien  
• Utbedring av aktivitetsområder, møteplasser, belysning og parkeringsplasser 

 
Tiltak på lang sikt (over 7 år) 

• Realisering av ny barneskole/ alt. etablering av nye skolekretser  
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• Fullføring av møteplassprosjektet 
 
4.5 Kulturhus og kultursenter 
 
Befolkningen har behov for kulturhus og kultursenter med lokaler for flere kulturelle uttrykk. 
Veivet senter med sine lokaler og beliggenhet er interessant. Det er også planene for skole 
med flerbrukshall på Østre Aker vei 100 / Veitvet aktivitetsområde.    
 
Mål på lang sikt (mer enn 7 år) 
Veitvet + Sletteløkka har et vel fungerende kulturhus/ kultursenter  
 
Mål og tiltak på kort sikt – 2009 
 
Mål:   Finne forutsetningene for etablering av kulturhus / kultursenter i området 
 Oppgradering av kultursal Veitvet senter 
 Etablere oversikt over tilgjengelige lokale som grupper og lag kan låne/leie. 
 
Tiltak 

• Gjennomføring av forstudie som analyserer behov og muligheter for realisering av 
kulturarena. Forstudien bør: 

- klargjøre hvilke behov og ønsker befolkningen i området har  
- hvilke tilbud som finnes 
- potensial for videre utvikling  
- oversikt over tilgjengelige lokaler 
- muligheten for etablering av kulturscene, herunder romprogram  
- avklare prosessen rundt evt. flerbrukshall ved nye Veitvet skole. 

• Oppgradering av forsamlingssal på Veitvet senter, opp-pussing og ny driftsplan 
• Plan for hvordan kulturaktiviteter kan styrke Veitvet senter som attraktiv møteplass 

 
Ressursbehov 2009: Sum       kr 600.000 

• Forstudie kulturhus/kultursenter     kr 300.000 
• Oppgradering av forsamlingssal – driftsplan    kr 200.000 
• Plan for hvordan kulturaktiviteter kan styrke Veitvet senter  kr 100.000 

  
Tiltak på mellomlang sikt (3-7 år) 

• Videreføring av forstudie til prosjektering og planlegging 
• Påvirke og finne samarbeidspartnere 
• Gjennomføring av mindre tiltak 

 
Tiltak på lang sikt (over 7 år) 

• Realisering av helhetlig tilbud på Veitvet. 
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5. BUDSJETT 
 
 
Prosjektkategori 
 

Samlet 
budsjett 2009 

Overført fra 
2008 

Behov for nye midler 
2009 

Demokrati, deltakelse og 
omdømme 

1 800 000   

Stikk-innom, beboerkontakt, møteplass og 
nettverk 

1 100 000   

Arrangementer som bygger omdømme 300 000   
Opplæring demokrati 200 000   
Bomiljø 200 000   
Nedgradering av Trondheimsveien 700 000   
”Perlekjedet” Veitvetveien 1 400 000   
Helhetlig plan 800 000   
Forprosjekt trafikksikkerhet 300 000   
Beplantning og forskjønning  
Veitvet Senter 

100 000   

Oppgradering møteplass familiesenteret 200 000   
Møteplasser Sletteløkka 850 000   
Overordnet plan uteområder 500 000   
Forstudie skole/barnehage 100 000   
Forstudie grendehus 100 000   
Sletteløkka 44 50 000   
Forarbeid Forsvarsbygg / Krigsskolen 100 000   
Kulturhus og kultursenter 600 000   
Forstudie kulturhus/-senter 300 000   
Oppgradering av forsamlingssal 200 000   
Plan for kultur på Veitvet seter 100 000   
SUM 5 store grep 5 350 000   
    
Prosjektledelse/-administrasjon:    
Lønn prosjektleder 215 000   
Drift og kursing av prosjektgruppa 150 000   
Informasjonsaktiviteter 150 000   
 
SUM alle tiltak 

 
5 865 000 
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5.  ORGANISASJON 
Husbanken har ansvar for å lede den områderettede statlige innsatsen innenfor programområde 3; 
Bolig, by- og stedsutvikling i Groruddalen.  
 
Nedenfor følger en oppstilling av roller og ansvar for områdesatsingen i bydel Bjerke: 
Bydelsutvalget Mandat 

• Godkjenner handlingsplanen og årsrapport.  
• Gir mandat til prosjektgruppen. 
 

Bydelsdirektør 
Prosjektansvarlig PA 

Mandat 
• Er prosjektansvarlig.  
• Overordnet ansvar for beslutninger, resultater, framdrift og økonomi 
• Kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekter der målene ikke nås, eller 

at forutsetningene endrer seg.  
• Oppnevner medlemmer av prosjektgruppen i samråd med HPL 
• Rapporterer til Husbanken 
• PA er hovedprosjektleders (HPL) overordnede. 
 

Hovedprosjektleder 
HPL 

Mandat 
• Rapporterer til PA, og opptrer med PAs delegerte autoritet 
• Har det operative ansvaret for gjennomføringen av områdesatsingen i bydel 

Bjerke. Gjennom styring og oppfølging av prosjektet skal HPL sørge for at 
arbeidet gjennomføres i tråd med handlingsplanen, rapportere evt. avvik og 
tilrå tiltak overfor PA. 

• Økonomisk oppfølging 
• Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger 
• Leder prosjektgruppen 
• Sikrer gjennomføring av gode medvirkningsprosesser i tilknytning til 

aktiviteter og prosjekter 
• Samarbeider nært med andre i bydelen som jobber med Groruddalssatsingen 
• Er prosjektansvarlig, overfor delprosjektledere 

 
Prosjektgruppen 
PG 

Mandat 
• Oppnevnes at PA i samråd med HPL 
• Bidrar til effektiv gjennomføring av tiltakene i 2009, herunder mobilisering 

befolkningen, ressurser og entusiasme  
• Spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og for at det sikres gode 

medvirkningsprosesser i alle deler av områdesatsingen 
• Holder seg løpende orientert og koordinert med det øvrige arbeidet innen 

Groruddalssatsingen i bydelen 
• Utarbeider forslag til handlingsprogram 2010 med evt revidering av langsiktig 

del, tiltaksprogram, budsjett og organisering.  
• Prosjektgruppen skal sammen med PA rapportere fremdriften til 

bydelsutvalget innen de tidspunkter som bydelsutvalget setter 
 

Delprosjektledere 
DPL 

 

Mandat 
• Rapporterer til HPL 
• Har operativt og økonomisk ansvar for definerte delprosjekter. 
• Skal sørge for effektiv gjennomføring av enkeltprosjektene i tråd med de 

respektive prosjektplaner 
• Utarbeider rapporter på prosjektnivå i tråd med HPL’s forventninger. 
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