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I 2008 ble det gjennomført en omfattende 
stedsanalyse av området. Stedsanalysen 
dannet grunnlaget for handlingsprogrammet 
for 2009, som også var retningsgivende for 
områdesatsingen på Veitvet /Sletteløkka på lang 
sikt. 

Stedsanalysen anbefaler følgende 
utviklingsstrategi: 
•   Trondheimsveien: Intensivere arbeidet for     
 støyreduksjon/nedbygging 
• Sletteløkka: Etablere skjermede leke- og  
 oppholdsarealer, etablere møteplass,  
 bedre forbindelse til Veitvet. 
• Etablere/styrke møtesteder: Senteret/  
 T-banen, skolen og nytt møtested i nord
• Ny gangforbindelse gjennom Sletteløkka 
• Veitvetveien: Miljøgate 
• Bredtvetdalen: tilrettelegge for bruk.
• Høyspentlinje: Jordkabel

I Stedsanalysen anbefales en etappevis utvikling 
samordnet med andre prosjekter. Anbefalingen 
ligger som vedlegg til planen. 

STEDSANALYSEN 2008
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INNLEDNING

Dette er den tredje handlingsplanen for området. 
Arbeidet med Områdeløft Veitvet/Sletteløkka 
startet opp august 2007 og har pågått to og et 
halvt år. Stedsanalysen for området identifiserte 
de viktigste utfordringene og la grunnlag for de 
langsiktige innsatsområdene i Handlingsplanen 
for 2009. Planen for 2010 bygger på dette.

Det er foretatt flere forstudier og utredninger 
i 2009 som har supplert kunnskapen vi har 
gjennom Stedsanalysen. Dette er innarbeidet i 
Handlingsplanen for 2010. 

Et viktig hovedmål for satsingen er å bedre 
levekårene i Groruddalen. Dette har kommet 
sterkere inn som en føring i arbeidet. Tiltak som 
kan bidra til bedring av levekår/livskvalitet er 
trukket sterkere inn i Handlingsplanen for 2010. 

Før arbeidet med Områdeløft hadde bydelen 
liten kunnskap og bevissthet om utfordringene 
på Veitvet/Sletteløkka. Gjennom arbeidet med 
Områdeløft er dette endret. Med midlene som er 
satt av gjennom Groruddalssatsingen har bydelen 
også fått mulighet til å jobbe med utfordringene i 
området. 

En rekke av de utfordringene som er i området 
må løses av kommunale eller statlige etater og 
virksomheter. Nødvendige tiltak er avhengig 
av planer, vedtak og midler som ligger langt ut 
over bydelens ansvarsområder. Satsingen har 
imidlertid gitt bydelen mye bedre dialog med 
mange av disse aktørene. Ved å kombinere 
bydelens lokalkunnskap og ”nedenfra og opp” 
innspill med etatenes fagkunnskap, planer og 
tiltak, er det mulig å få til merverdi for Veitvet/
Sletteløkka. 

Mange av utfordringene vil det ta lang tid å få 
løst. Ved at bydelen er pådriver, er det mulig 
å få raskere fremdrift i å løse noen av disse 
utfordringene. Dette kommer ikke av seg selv - 
lokalt engasjement påvirker beslutningstakere. 

For enkelte tiltak er det nødvendig med 
samordning av politisk, beboer- og administrativ 
innsats. 

Ved å se dette i sammenheng vil det være mulig å 
få til et løft for området.

Satsingen går nå inn i sitt fjerde året. I 
samarbeidsavtalen mellom byrådet og regjeringen 
er intensjonen at Groruddalssatsingen skal vare til 
2016. Det er usikkert om hvor lenge bydelen vil 
få midler til Områdeløft. Husbanken signaliserer 
at de vil gi støtte til og med 2013. Bydelen har 
et langsiktig perspektiv på innsatsen i området 
Veitvet/Sletteløkka. Derfor er denne planen i en 
mer langsiktig strategi med en fire år – og en 
handlingsplan for 2010.  

Fra starten av arbeidet har intensjonen vært å 
utvide Områdeløftet til Linderud. Et forarbeid 
til en slik utvidelse vil bli utført i 2010 med en 
grundigere levekårsundersøkelse for Veitvet, 
Sletteløkka og Linderud. 
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TILNÆRMINGEN I OMRÅDELØFT ER:

• Helhetlig utvikling: fysisk, sosial, kulturell og miljømessig
• Geografisk område: konsentrere innsatsen 
• Lokal forankring: beboerne skal selv definere hvilke problemer og  løsninger   
 det skal fokuseres på
• Styrke de sosiale nettverkene i området: jobbe for at beboere selv    
 kan løse utfordringene 

Begrepet områdesatsningen er endret til områdeløft 

Ren luft og lite støy

Naturopplevelser, 
kulturminner, 
og rekreasjon.  

Omdømme

Møteplasser

Læring i barnehage  
og skole

Godt 
kollektivtilbud

Idrett og 
kultur

Godt bomiljø

Helhetlig satsing:

Kvalifisering og gode
norskkunskaper.  
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SAMMENDRAG

Strategisk plan 2010 – 2013 for områdeløft 
Veitvet/Sletteløkka henger nå sammen med 
målene for Groruddalssatingen 

Hovedmålet for Groruddalssatingen er en 
bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, 
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. 

Stedsanalysen fra 2008 danner grunnlaget for de 
prioriteringene som ligger i denne planen.  

For å nå målene trekkes det opp fire strategier: 

Lokalt eierskap: Tiltakene som gjennomføres i 
området må være de riktige og viktige tiltakene. 
Lokalt eierskap medfører et lokalt engasjement 
også etter at satsingen er over.

Samspill i bydelen: I grensenittet mellom 
prosjektet, bydelens tjenester og befolkningen 
i område er det mulig å utvikle tjenestene i tråd 
med de endringene som er i området. 

Samspill med etater og andre virksomheter: 
Ved å være aktiv aktør inn mot de etater og øvrige 
virksomheter som har planer i området, kan vi få 
til et helhetlig løft for området. 

Langsiktighet: Tiltakene som realiseres må 
være bærekraftige også på sikt. Nødvendige 
tiltak vil dessuten først bli realisert etter at 
prosjektperioden er over. 

Handlingsplanen 2010 bygger på 
innsatsområdene i tidligere planer, men er 
omarbeidet til:

1. Demokrati, deltakelse og omdømme
”Stikk innom” er et viktig kontaktpunkt ut mot 
befolkningen i Områdeløft. Det satses videre 
med å etablere nye organisasjoner og kursing i 
organisasjonsdrift. Gjennom dette bygges også 
større forståelse for demokratisk deltakelse i 
samfunnet. Arrangementene videreføres som 
brobyggende aktiviteter som bygger omdømme. 

2. Trygt bo- oppvekst og nærmiljø 
I en periode med stor kulturelt og aldersmessig 
endring i befolkningen er det viktig å sette fokus 
på å utvikle trygge bo- og oppvekstmiljøer. Tilbud 
om fysisk aktivitet, kvalifisering til deltakelse i 
samfunnet og utvikling av samholdet i nærmiljøet, 
kan utvikles gjennom aktiv samhandling mellom 
bydelens tjenester og organisasjonslivet. 

3. Bomiljø Sletteløkka med nedgradering av 
Trondheimsveien
Reduksjon av støy fra Trondheimsveien er 
det viktigste tiltaket for øke livskvaliteten 
på Sletteløkka. Før en evt. nedgradering av 
Trondheimsveien blir realisert må det jobbes med 
støyreduksjon. Plan og realisering av fysiske 
møteplasser, forsamlingshus og utvikling av det 
sosiale miljøet gjennom bomiljøprosjektet skal 
gjennomføres.  

4. Miljø- og kulturgate - ”Perlekjedet” 
Veitvetveien
Planlegging av miljø- og kulturgate Veitvetveien 
blir intensivert i 2010 i samarbeid med 
Samferdselsetaten. Dette blir den gjennomgående 
aksen fra Østre Aker vei, opp Veitvetveien, 
gjennom Sletteløkka og til marka ved Linderud 
leir. 

5. Kultursenter og møteplasser 
En mulighetsstudie for utvikling av Veitvet 
senter til en fremtidig møteplass, blir utarbeidet 
i et samarbeid mellom eieren og Områdeløft. 
Områdeløft sørger for å få beboernes synspunkter 
inn i en ny visjon for senteret. Her kan det 
også realiseres en kulutursal med tilrettelagte 
øvingslokaler. Tilrettelegging for flere 
aktiviteter og bedre belysning i Veitvet park- og 
aktivitetsområde vil komme. Mulighet for å 
realisere parsellhager vil bli utredet.  

Innsatsområdene griper inn i hverandre. 
I Handlingsplanen er det satt opp et budsjett 
til forstudier og planlegging. Det vil bli søkt 
om tilskudd til å realisere større prosjekter fra 
Husbanken. 
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INNSATSEN GIR RESULTATER

Både fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter 
er gjennomført i 2009. Noen prosjekter er 
pågående og vil fortsette i 2010. Noen tiltak 
er i utredningsfasen, der det er behov for å 
vurdere ulike muligheter. Noen prosjekter er 
under planlegging, og noen fysiske tiltak er 
gjennomført. Dette har Områdeløft utført i 2009: 

Demokrati, deltakelse og omdømmebygging
Stikk-innom har i gjennomsnitt 20 besøk pr 
dag. Beboerne stikker innom for å få hjelp til alt 
fra å skrive jobbsøknad, søke barnehageplass, 
komme med innspill til Groruddalssatsingen, 
å leie lokaler til aktivitet, hjelp til 
organisasjonsbygging, oversikt over aktiviteter, 
hjelp til å finne fram i det kommunale systemet, 
turistinformasjon og mye mere. Stedet er til for å 
ha dialog med befolkningen og gi beboerne hjelp. 
Stikk innom organiserer kurs i norskopplæring 
(Norsk Offensiv) i samarbeid med Smedstua 
voksenopplæringssenter. Det er gjennomført tre 
kurs våren 2009, og fire kurs høsten 2009. 

Frivillig arbeid
Kartlegging av kulturaktiviteter i området med 
behov for lokaler er gjennomført. 

Veiledning er gitt til grupper og enkeltpersoner 
som ønsker å starte opp nye frivillige 
organisasjoner. Tre nye organisasjoner er startet 
opp. Syv er under oppstart. 

Veitvet- og Sletteløkka kulturforum er etablert 
ut fra Veitvetparkens venner. Målet er at 
kulturforumet skal være en paraplyorganisasjon 
for alle aktiviteter i området, slik at man på tvers 
kan planlegge aktiviteter og arrangementer.

Kursserie i organisasjonsarbeid er gjennomført 
for nye og etablerte organisasjoner i området. 
Dette er gjennomført i samarbeid med ”Batteriet”. 

31 arrangementer er gjennomført i området. 
Dette er alt fra Veitvet/Sletteløkka uka, åpninger 

av parker, idrettsaktiviteter – til julegrantenning. 
Alle arrangementene arrangeres i samarbeid med 
organisasjoner som brobyggende aktiviteter. 

Flere tiltak er startet opp etter ønske fra 
beboerene, bl.a. Aerobic og salsakurs.

Demokrati 
Utvikling av organisasjonslivet er et viktig tiltak i 
demokratiutviklingen.

Fokus på stemmeretten ble satt under 
”Stemmefesten”

Forhåndsvalg (institusjonsvalg) på Stikk-innom 
var viktig tiltak under valget. 

Bomiljø Sletteløkka
Bomiljøprosjekt med en nærmiljøtjeneste er 
utredet og planlagt. 

”Bo sammen” – en kursserie for beboere er startet 
opp med kursing av styrene. 

Fysiske tiltak og lokaler
Solparken på Sletteløkka og et restareal i 
Utfartsveien er parkmessig opparbeidet og åpnet. 
Eldre setter stor pris på benkene i Utfartsveien og 
Solparken blir brukt.

Veitvetparken med lekeareal, benker, grill- 
og bålplass er åpnet. Tilbakemeldingene fra 
borettslag og enkeltpersoner er positive. 

Oppussing av undergangen er planlagt og 
prosjektert. Oppussingen gjennomføres i 2010. 

Veitvetsalen – Det Chilenske hus er pusset 
opp og gjort tilgjengelig for organisasjoner, 
kulturaktiviteter og andre i området. 

Veitvet kulturhus er ryddet og nødvendige 
utbedringstiltak er utført og gjort tilgjengelig for 
enda flere aktiviteter.
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Forsamlingslokale på Sletteløkka: ulike lokaler 
og mulige tomtealternativer er vurdert, bl.a ved å 
avklare om det er muligheter innenfor Linderud 
leir. Det er konkludert med to mulige steder for å 
realisere forsamlingslokale.

Fysisk plan for å opparbeide fysiske møteplasser 
på Sletteløkka er startet opp. Planen blir forelagt 
beboerne for å sikre at det er de riktige og viktige 
tiltakene som planlegges. 

Veitvetveien 
Arbeide med å påvirke Samferdselsetatens planer 
for miljøprioritert gjennomkjøring i Veitvetveien 
er startet opp. 

En mulighetsstudie for å utvikle et fremtidig 
visjon og konsept for Veitvet senter er under 
utarbeidelse et samarbeid mellom eierne av 
Veitvet senter DA og Områdeløft. 

Muligheten for å få lagt kraftledning i jordkabel er 
undersøkt. 
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GRORUDDALSSATSINGENS MÅL

Hovedmål:

• Bærekraftig byutvikling
• Synlig miljøopprustning
• Bedre livskvalitet
• Bedre levekår
• Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes

Områdeløft ligger innen programområde 3 i Groruddalssatingen. 
Innsatsområder i områdeløftet ligger også innenfor andre 
programområder.
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Programområde 1  Miljøvennlig transport i Groruddalen 

Programområde 2  Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø   

Programområde 3  Bolig-, by- og stedsutvikling  

Programområde 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering  

Hovedmålet styrke miljøvennlig person- og 
godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og 
mindre støy, estetisk opprusting, universell 
utforming og trafikksikkerhet. Programmet 
skal bidra til at Groruddalen inngår 
som en integrert del av et miljøvennlig 
transportsystem for Osloregionen.

Hovedmålet i programområde 2 er å 
styrke Groruddalens blågrønne struktur 
og naturmangfold, gi bedre forhold for 
friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett, og bedre 
luftkvalitet. Kulturminner skal vernes og 
brukes og dalens historieforståelse skal 
styrkes.

Hovedmålet i programområde 3 er å 
styrke lokal stedsidentitet, effektive 
utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og 
næringsområder samt attraktive boområder 
med godt fungerende uteområder og god 
standard på boliger og bygninger.

Hovedmålet i programområde 4 er å 
bedre levekår, skole og oppvekst, kultur 
og nærmiljø, samt å styrke inkludering 
gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig 
innsats. Innsatsen skal bidra til å utvikle 
og styrke bydeler og skole, også etter at 
satsingen er over

1.Bred deltakelse og innflytelse – bygge lokal kompetanse
2. Fremtidsrettet byutvikling – lokalsentra og stasjoner 
styrkes
3. Høy standard på uteområder og bygninger
4. Stedsidentitet styrkes – omdømme forbedres
5. Gode sosiale og inkluderende møteplasser etableres
6. Trygge bo- oppvekkst og nærmiljøer 
7. Eksempler på tilbud på varierte bolig- og leilighetstyper
  

1.Miljøet langs veinettet skal bedres 
2.Godsterminalen på Alnabru skal effektiviseres og bli mer 
miljøvennlig.
3.Kollektivtransporttilbudet i Groruddalen skal bli bedre, blant 
annet på tvers av dalen og tilgjengeligheten til stasjoner skal 
bedres.
4.Sykkel- og turveisystemet skal skiltes og bli 
sammenhengende. 

1.Alnaelva og sidebekker skal åpnes fra Marka til fjorden og 
bidra til kvalitetsheving på tilstøtende områder.
2.Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende langs 
Alna og på tvers av dalen mellom Lillomarka og Østmarka.
3.Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv.
4.Det biologiske mangfoldet i Groruddalen skal sikres og 
utvikles.
5.Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas 
aktivt i bruk, blant annet som møtesteder

1. Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelige norskferdigheter 
til å mestre skolestart, 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. Flere personer i utsatte grupper skal delta i arbeidslivet. 
Arbeidsledigheten og sysselsettingsgraden i Groruddalen skal 
ikke skille seg vesentlig fra Oslo-gjennomsnittet.
4. Helseforskjellene blant befolkningen i Groruddalen skal 
reduseres. Helsetilstanden for befolkningen i Groruddalen 
skal ikke skille seg vesentlig fra Oslo-gjennomsnittet.
5. Ungdomstilbudene i Groruddalen skal opprettholdes og 
utvikles som attraktive og inkluderende møteplasser. Ungdom 
skal kunne delta i positive aktiviteter og gis mulighet for 
voksenkontakt.
6. Opprettholde og utvikle et variert og inkluderende kultur- og 
foreningsliv med bred deltakelse fra alle befolkningsgrupper 
i Groruddalen. Frivilligheten skal gis gode rammer og 
utviklingsmuligheter.
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Veitvet + Sletteløkka = SANT
Sammen Ansvar Nytt Trygt

“Vi vil utvikle Veitvet + Sletteløkka til 

et levende, solid og trygt nærmiljø

ved å styrke beboere og andre i 

nærmiljøet til bedre å kunne takle 

endringer, utfordringer og problemer i 

eget nærmiljø”

VISJON
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Hovedmålene i Groruddalssatingen er 
overordnede mål for Områdeløft. Under beskrives 
hvordan innsatsen i Områdeløftet kan bidra til å 
oppfylle målene i Groruddalssatsingen.

Bærekraftig byutvikling 
Flere av utfordringene i området henger sammen 
med tidligere valgte løsninger med dårlige 
miljømessige konsekvenser. I planlegging av nye 
prosjekter skal miljøhensyn tillegges stor vekt. 
Det skal også søkes å gjennomføre tiltak som kan 
vise gode fremtidsrettede løsninger på miljø og 
klimautfordringene gjennom å søke samarbeid 
med FutureBuilt. 1 

Synlig miljøopprustning
Flere små og litt større parkområder realiseres i 
området. Det er også behov for fysisk opprusting 
langs veien, senteret, undergang og møteplasser. 
Ved realisering skal det søkes løsninger som 
også bidrar til universell utforming, estetisk og 
funksjonell oppgradering av miljøkvalitetene på 
Veitvet/Sletteløkka. 

HOVEDMÅL

Bedre livskvalitet 
Bedre samhold og nettverk i bomiljøet Veitvet/
Sletteløkka vil bidra til økt trivsel og bedre 
livskvalitet. Kontakt på tvers av generasjoner og 
kulturell bakgrunn gjennom utvikling av gode 
møteplasser og arrangementer bidrar til samhold 
og trivsel.

Bedre levekår 
Redusere støy er viktig tiltak for å hindre negativ 
utvikling i bomiljøet. For enkeltpersoner vil 
kvalifisering til å delta i arbeidsliv og aktiviteter i 
nærmiljøet, være viktig bedring av levekår. 

Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes
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. 
Beboernes egen omfatning av stedet har betydning 
også for stedets omdømme. Større engasjement og 
flere positive aktiviteter i området, vil være med 
å bygge positivt omdømme. Særlig er det viktig å 
styrke stedsidentiteten til Sletteløkka.

I gjennomføringen av handlingsplanen vil 
følgende fire strategier ligge til grunn for å lykkes 
med å få til et løft for området:

Lokalt eierskap
Lokalt eierskap er helt avgjørende for å lykkes 
i arbeidet. En god lokal forankring vil sikre 
at det er de riktige og viktige tiltakene som 
gjennomføres. Tilhørigheten til området vil 
styrkes og det vil utløse ressurser i området.

Samspill i bydelen 
Bydelen er en tjenesteyter ovenfor befolkningen. 
Med Groruddalssatsingen har bydelen fått ansvar 
for en helhetlig utvikling av området. Med et 
større tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene og 
prosjekter i områdeløftet, vil vi få til en utvikling 
som gir merverdi for området.

Samspill med etater og andre virksomheter
Flere etater og andre virksomheter har planer om 
utviklingsprosjekter i området. Ved å få disse 
aktørene til å se sine prosjekter i sammenheng, 
kan det utvikles gode synergier som kan gi en 
merverdi og det er mulig å få til et løft i området. 

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. Nødvendige 
tiltak vil også bli gjennomført etter at satsingen 
er over.  For å lykkes må bydelen tenke stort, 
helhetlig og langsiktig slik at satsingen ikke bare 
består av små prosjekter og tiltak. 

STRATEGI

1  FutureBuilt er by og boligutstilling for klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Oslo – Drammen
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PLANPROSESSER OG ANDRE TILTAK I OMRÅDET

En rekke etater/instanser har planer om å 
gjennomføre tiltak og prosjekter i området. 
Disse tiltakene kan utvikles i samarbeid 
med områdeløftet og i en helhet på tvers av 
aktivitetene. Derfor er det viktig at bydelen/
områdeløftet tar ansvar for å utvikle helheten og 
er en aktiv part i planlegging av de ulike tiltakene. 

De viktigste tiltakene er:
• Opprustning av T-banestasjonen. 
Tiltaket er satt i gang i 2009, men noe står igjen.   
Tiltak i Programområde 1. 
Ansvar: Kollektivtransportproduksjon A/S 
  
• Miljøprioritert gjennomkjøring i Veitvetveien. 
Programområde 1.
Ansvar: Samferdselsetaten

• Turvei på tvers av Groruddalen fra Lutvann 
til Rødtvet gjennom Bredtvetdalen og over 
Trondheimsveien ved enden av Sletteløkka. 
Mulighetsstudiet er gjennomført. 
Ansvar: Friluftsetaten

• Sykkelvei Lørenskog – Veitvet. Denne vil gå inn 
nederst i Veitvetveien og inn i Veitvetparken. 
Ansvar: Statens Vegvesen Region Øst 

• Regulering av Østre Aker vei 100. Reguleringen 
skal inneholde tomt til ny skole, ny flerbrukshall 
og sentrallager for Vann og avløpsetaten.
Ansvar: Eiendoms- og byfornyelseetaten 

• Nye Veitvet skole skal stå klar i 2014. Ny skole 
skal stå klar før den gamle rives. 
Ansvar: Utdanningetaten

• Ny flerbrukshall skal erstatte Veitvethallen, hvis 
denne må rives ifm regulering av Østre Aker Vei 
100. 
Ansvar: Idrettsetaten  

• Oppgradering av undergangen mellom Veitvet 
og Sletteløkka. Dette er en del av tiltakspakka. 
Ansvar: Statens Vegvesen Region Øst  

• Nedgradering Trondheimsveien. Dette er en 
del av et større planprogram med etablering 
av Fossumdiagonalen for å kanalisere trafikk 
som kommer over Gjelleråsen ned til Østre 
Aker vei. Dette vil kunne redusere trafikken på 
Trondheimsveien med ca 20.000 biler i døgnet. 
Planprogrammet ligger til vurdering i plan og 
bygningsetaten. Hvis tiltaket skal komme til 
gjennomføring, må det prioriteres i Oslopakke 3 / 
Nasjonal transportplan. 
Ansvar: Statens Vegvesen Region Øst

• Veitvet senter DA har satt i gang arbeid med 
en plan for å utvikle senteret til en fremtidsrettet 
senter for det kundegrunnlaget som er i 
nærmiljøet. 
Ansvar: Veitvet senter DA

Tiltak innen Programområde 4 i området:
• Veitvet skole som kunnskapssenter og 
inkluderende møteplass:
Ansvar: Utdanningsetaten

• Gratis kjernetid i barnehagene
Ansvar: Bydelene

• Språkløftet
Ansvar: Bydelene

• Norsk offensiv i Groruddalen – gratis Norsk 
opplæring 
Ansvar: Smedstua Voksenopplæringssenter i 
samarbeid med bydelene

• Stork Folkehelseprosjekt – oppfølging av 
gravide spesielt utsatt for diabetes
Ansvar: Bydelene
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UTVIKLING I GRENSESNITT MELLOM 
TJENESTER OG PROSJEKT

Bydelen og andre har en rekke tjenester i området. 
Noen av disse er nyetableringer eller utvikling 
av tjenesteområdet. Det er viktig å få til et 
bedre samspill mellom de ulike tjenestene og 
Groruddalssatsingens aktiviteter. På samme måte 
som å få til en utvikling mellom Områdeløftet og 
etater som skal gjennomføre ulike tiltak, ligger det 
et stort utviklingspotensial i grensesnittet mellom 
bydelens tjenester og prosjektet. Et eksempel 
er hvordan Familiesenteret kan utvikles til en 
inkluderende møteplass. Her vil det være mulig å 
utvikle aktiviteter i samarbeid mellom bydelens 
tjenester og aktiviteter i nærmiljøet. 

Utdanningsetaten:
-Veitvet skole er valgt ut til å være 
”Kunnskapssenter og inkluderende møteplass”.  
Det er et samarbeid mellom bydelens tjenester og 
skolen, men potensialet er større. 

Bydelens tjenester: 
De siste to årene er det etablert følgende tjenester 
i området:
-Skrubbelund barnehage – ny barnehage nederst i 
Veitvetveien.
-Familiesenteret på Veitvet senter med 
helsestasjon for hele bydelen, åpen barnehage, 
foreldreveiledning, 
Øvrige tjenester:
-Veitvet ungdomssenter
-Korttidsbarnehage Hubroveien

Andre
-Privat barnehage i Beverveien
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HANDLINGSPLAN 2010
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HANDLINGSPLAN 2010

I Handlingsplanen for 2009 ble det trukket 
opp fem langsiktige innsatsområder 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

Handlingsplanen 2010 bygger på disse fem 
innsatsområdene, men noe justert: 

1.Demokrati, deltakelse og omdømme
2.Trygt bo- oppvekst og nærmiljø 
3.Bomiljø Sletteløkka med nedgradering av 
Trondheimsveien 
4.Miljø- og kulturgate - ”Perlekjedet” 
Veitvetveien
5.Kultursenter og møteplasser 

Innsatsområdene griper inn i hverandre. 

I Handlingsplanen er det satt opp et budsjett 
til forstudier og planlegging. Det vil bli søkt 
om tilskudd til å realisere større prosjekter fra 
Husbanken. 

Innsatsområdene knyttes opp mot aktuelle mål i 
Groruddalssatsingen. På de neste sidene følger 
en utfyllende presentasjon av innsatsområdene, 
hvor det utdypes hvilken sammenheng de har til 
målene i Groruddalssatsingen.  

INNSATSOMRÅDENE
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1 DEMOKRATI OG DELTAKELSE

Deltakelse for alle
Stikk-innom er det viktigste tiltaket for å ha en 
god, aktiv og daglig dialog med befolkningen i 
området. Stedet er navet og katalysator i området. 
Beboere oppsøker stedet for å si sin mening, få 
råd, veiledning og hjelp. Det er en stor bredde 
i hva folk trenger av opplysninger og har av 
spørsmål. Stedet har hatt om lag 4500 besøk siden 
oppstarten 16. september 08. 

For å sikre fremtidig drift av Stikk innom, må 
det søkes annen finansiering. Etablering av Stikk 
innom som en Nærmiljøsentral, vil være en slik 
mulighet. 

Lokal forankring
For å sikre lokal forankring og sikre at de 
planlagte tiltakene også er det riktige og viktige 
tiltakene, må de ulike delprosjektene sikre 
god kommunikasjon med befolkningen. Ulike 
metoder brukes til å sikre god brukermedvirkning. 
For enkelte fysiske tiltak er det behov for å 
lageutstillinger eller modeller. 

Prosjektmedarbeiderne skal også bruke mer tid 
til å være ute i boligområdene og snakke med 
befolkningen. 

Demokratisk deltakelse
Valgdeltakelsen er svært lav i området. Ved 
Stortingsvalget 2009 var deltakelsen nest lavest 
i landet, med 61,2 prosent oppslutning. Mulighet 
for forhåndstemming på Stikk-innom var et 
viktig tiltak for valgdeltakelsen. Valgfesten ble en 
folkelig mobilisering med fokus på stemmeretten. 
Det er behov for å undersøke årsakene til den lave 
valgdeltakelsen og hvilke virkemidler som bør 
brukes for å få økt deltakelsen. 

I området bor det 25 prosent av bydelens 
befolkning, mens det er kun 1 av 15 representanter 
i bydelsutvalget som bor i området. Det er en 
utfordring å få større representasjon inn i de lokale 
politiske. 

Den direkte dialogen mellom beboere/
organisasjoner og politikere ligger i 
prosjektgruppa, der bydelsutvalget også har 
oppnevnt to representanter. 

Organisasjonsutvikling
En kartlegging (forstudie) viser at det er mer 
enn 60 ukentlige aktiviteter i området i regi 
av beboere/organisasjoner. Mange av disse 
aktivitetene er nystartet de siste årene. Dette 
viser at beboere i området tar initiativ til oppstart 
av nye aktiviteter og vil bidra til å skape større 
engasjement og deltakelse i en positiv utvikling av 
lokalsamfunnet. Det er imidlertid viktig at disse 
aktivitetene kommer inn i strukturerte former og 
får en varighet. Opplæring i organisasjonsdrift 
blir derfor et viktig tiltak. Dette er også et viktig 
grep for å få større forståelse og kunnskap om 
demokratiske prosesser. 

Hovedmål Groruddalssatingen
•Bedre levekår
•Groruddalens identitet og stolthet skal   
styrkes
•Bred deltakelse og innflytelse – bygge   
lokal kompetanse

Mål programområde 3
•Bred deltakelse og innflytelse – bygge   
lokal kompetanse
•Gode sosiale og inkluderende møteplasser  
etableres
•Trygge bo- oppvekst og nærmiljøer
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Lokaler
Behovet for lokaler til kulturaktiviteter er stort 
i området. Mange av de henvendelsene som 
kommer til bydelen/Områdeløft er spørsmål 
om lokaler. Behovet bekreftes i kartleggingen 
(forstudie) som ble gjort bekrefter behovet for 
lokaler. Derfor er det gjort en innsats for å skaffe 
tilveie flere lokaler. Kartleggingen viser imidlertid 
at det også er behov for bedre tilrettelagte lokaler. 

Brobyggende aktiviteter og arrangementer
Forstudiet viser også at de ulike aktivitetene har 
et stort engasjement innefor sine miljøer, men 
det er liten aktivitet på tvers av aktivitetene. Det 
er derfor viktig å ha brobyggende aktiviteter. 
Arrangementer, som for eksempel Veitvet/
Sletteløkkauka er en slik aktivitet.

Mange bidrar med underholdning og servering 
under arrangementene. Det er imidlertid en 
utfordring å få flere med i planleggingen. På 
sikt er det viktig at det også stimuleres til at det 
gjennomføres aktiviteter som befolkningen selv 
tar initiativ til - ikke fra bydelens ansatte.

Veitvet/Sletteløkka kulturforum er etablert som et 
felles organ som har organisasjoner i området som 
medlemer. Kulturforumet har nå påtatt seg ansvar 
for flere av de årlige arrangementene i området, 
bl.a. Veitvet/Sletteløkka uka 

Arrangementene må i sterkere grad få en lokal 
finansiering, og i mindre grad fortsette å være 
avhengig av Groruddalssatingen. 

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 og aktiviteter/tiltak i eget bomiljø.

Mål og tiltak på kort sikt – 2010
Mål: 
• Bred deltakelse og innflytelse 
• 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
• Ha oppdatert kunnskap om levekår i området

Tiltak:
• Drifting av Stikk-innom kontoret med 
beboerkontakt, aktiv møteplass og etablering av 
nye grupper/organisasjoner 
• Oppstart med å etablere Stikk-innom som en 
Nærmiljøsentral (Frivillighetssentral)
• Gjennomføring av arrangementer og aktiviteter 
som bygger omdømme
• Opplæring i organisasjonskunnskap 
• Forberede tiltak for å øke deltakelsen ved 
kommunevalget 2011

Ressursbehov 2009 - Sum kr 1 900 000

•Stikk-innom; beboerkontakt, møteplass og 
nettverk      kr 1 100 000

•Arrangementer som bygger omdømme   
       kr 300 000

•Nystarting av organisasjoner og opplæring i 
organisasjonsarbeid      kr  200 000 

•Demokrati – og valgdeltakelse kr    100 000

•Tiltak for å sikre medvirkning kr    200 000
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2 TRYGGE BO- OPPVEKST OG NÆRMILJØER

Dette innsatsområde ligger opp mot 
programområde 4 og de fleste tiltakene for å nå 
målene ligger innenfor PG 4. For områdeløftet er 
det viktig å forsterke denne innsatsen. 

Sammen om Veitvet og Sletteløkka
Befolkningen på Veitvet har lange tradisjoner om 
å stå sammen både om å utvikle oppvekstmiljøet, 
fysiske tiltak og å stå sammen i vanskelige 
situasjoner. Området har vært igjennom en 
periode med synkende barnetall. Med et sterkt 
generasjonsskifte – og endring i kulturell 
bakgrunn, er det viktig å utvikle et trygt bo- 
oppvekst og nærmiljø bygd på denne gode 
tradisjonen. Borettslag og organisasjoner kan stå 
sammen med kommunens tjenester om utvikle 
Veitvet og Sletteløkka

Utvikle tverrfaglig samarbeid
Kommunale tjenester kan være viktige 
faktorer i arbeidet med å stabilisere og utvikle 
nærmiljøet. Dette må utvikles både i tverrfaglig 
samarbeid og ved at kommunens tjenester i 
større grad samhandler med organisasjoner. For 
å komme videre i dette arbeidet er det viktig å 
samarbeide om noen konkrete tiltak. Eksempler 
her er samarbeid mellom helsetjenesten 
og organisasjoner om fysisk aktivitet og 
andre aktiviteter. Det kan være bidrag til 
kompetanseheving på den ene siden og tilgang på 
gode nettverk på den andre siden. 

Fysisk aktivitet
Det er for få barn og unge i området som benytter 
seg av det idrettstilbudet som er i området. 
Noen benytter seg av tilbud utenfor området 
eller bydelen. Samtidig melder både bydelens 
ungdomsarbeide og skolen om store behov og 
interesse. Det er også behov for å utvikle tilbud 
utenom de tradisjonelle idrettene som forball og 
håndball. Det er nå tatt initiativ til å sette i gang et 
utviklingsprosjekt for å forbedre tilbudet. 

Både henvendelser og kartlegging av behov ved 
bydelens helsetjenester og Stikk-innom viser at 
det er store behov for fysisk aktivitet hos ulike 
grupper. Et aerobictilbud for kvinner har blitt et 
populært tilbud på tvers av kulturer og aldre. 

Hovedmål:
•Bedre livskvalitet
•Bedre levekår
•Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes

Mål programområde 3
•Bred deltakelse og innflytelse – bygge lokal 
kompetanse
•Stedsidentitet styrkes – omdømme forbedres
•Gode sosiale og inkluderende møteplasser 
etableres
•Trygge bo- oppvekst og nærmiljøer 

Mål programområde 4
•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.
•Ungdomstilbudene i Groruddalen skal 
opprettholdes og utvikles som attraktive og 
inkluderende møteplasser. Ungdom skal kunne 
delta i positive aktiviteter og gis mulighet for 
voksenkontakt.
•Flere personer i utsatte grupper skal 
delta i arbeidslivet. Arbeidsledigheten og 
sysselsettingsgraden i Groruddalen skal ikke 
skille seg vesentlig fra Oslo-gjennomsnittet.
•Læringsresultater og gjennomstrømning på 
skolene i Groruddalen skal bedres til 
Oslo-gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller 
mellom skole, bydel og hjem skal 
videreutvikles.
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Det er også viktig å legge til rette for fysisk 
aktivitet utenom de organiserte tilbudene. Dette 
gjøres både gjennom å utvikle aktivitetsområde 
i Veitvetparken, turstier og gode uteplasser. Det 
er også aktuelt å etablere en type utlånssentral 
(container) i område. 

Ta i bruk ressursene
I område er det en rekke beboere som ikke er 
tilstrekkelig kvalifisert til å ta del i arbeidslivet. 
Det kan være mangel på norskkunnskaper. 
Samtidig er det også viktig å stimulere til 
etablering av egne virksomheter. Virksomheter i 
regi av områdets egen beboere kan også være med 
på å styrke naboskapet og Veitvet senter. 

Kunnskap 
Gjennom Stedsanalysen har bydelen fått mye 
og god kunnskap om området. Analysen er både 
en sosial og en fysisk analyse og er utarbeidet 
med deltakelse fra befolkningen i området. 
Den beskriver utfordringene og i analysen har 
befolkningen kommet fram med sine synspunkter 
på hva som er utfordringene og løsningene.

God kunnskap er viktig for å sikre at de riktige 
tiltakene blir gjennomført. I en situasjon der 
området er i så stor endring, er det viktig at denne 
kunnskapen holdes oppdatert. Mye av denne 
kunnskapen er utarbeidet, men det er behov for å 
samle den og gjøre en samlet analyse. 

Felles bomiljø
Historisk har Veitvet og Linderud hatt mange 
felles funksjoner og bomiljø. Navn på bl.a. 
organisasjoner, eldresentra og ungdomstilbud har 
hatt navnet Veitvet/Linderud. Områdene henger på 
mange måter sammen ved at det er skolegrensene 
flyter over i hverandre, sammenhengende 
rekerasjonsområde og felles privat og offentlig 
service. Det er en glidende overgang mellom 
disse områdene. Utfordringene i bomiljøet 
er også de samme. Dessuten er det en rekke 
andre tiltak i Groruddalssatsingen på Linderud, 

med bl.a. Linderud gård, Bjerke videregående 
skole, miljøgate i Statsråd Mathiesens vei og 
Erich Mogensøns vei. Det er derfor naturlig at 
levekårsundersøkelsen også inkluderer Linderud, 
som et forstudie til en evt. bredere innsats i dette 
området. 

Mål på lang sikt (mer enn 7 år)
Området Veitvet/Sletteløkka har et aktiv og trygt 
bo- oppvekst og nærmiljø.

Mål og tiltak på kort sikt – 2010

Tiltak 
•Utvikle tverrfaglig arbeid
•Støtte utvikling av tilbudet for fysisk aktivitet
•Container med sportsutstyr til utlån i 
Veitvetparken
•Allidrett og fysisk aktivitet tilrettelagt for alle, 
eldre, kvinner, menn, barn og voksne
•Kvalifisering gjennom kurs i etablering av egen 
virskomhet (Grunderskole) i samarbeid med 
Næringseaten 
•Formidle og organisere tilbud om 
norskopplæring
•Levekårsundersøkelse 

Ressursbehov 2010  -              kr 900.000

•Konferanse og tiltak for tverrfaglig arbeid  
     kr 100.000
•Støtte utvikling av tilbudet for fysisk aktivitet  
     kr 300.000
•Container med sportsutstyr (delfinansiering)  
     kr 200.000
•Allidrett og fysisk aktivitet tilrettelagt for alle  
     kr 100.000
•Kurs i etablering av egen virksomhet 
(Gründerskole)                  kr 100.000
•Levekårsundersøkelse              kr 100.000
  
Større prosjekt 
•Bo- og oppvekstprosjekt 
•Levekårundersøkelse



26

Fra julegrantenning i Askelia borettslag på Sletteløkka
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3 BOMILJØ SLETTELØKKA MED NEDGRADERING AV TRONDHEIMSVEIEN

Både på Øvre Veitvet og Sletteløkka er det 
forholdsvis stor utleie av private boliger. Dette 
fører til stor gjennomtrekk. Det meldes også om 
forsøpling av oppganger og uteområder. Det er 
stor beboertetthet og antall barn er svært økende 
på Sletteløkka.

Trondheimsveien
Det er utarbeidet flere scenerier som har sett på 
muligheten for å bygge ned Trondheimsveien 
til lokalvei. Dette er satt i sammenheng med 
etablering av Fossumdiagonalen.  Det foreligger 
ingen vedtak eller tidsplan for nedbygging 
av Trondheimsveien. Det er derfor behov 
for å se på alternative løsninger inkludert 
støyskjermingstiltak langs veien

Tiltaket ligger utenfor bydelens 
myndighetsområde. Derfor har bydelen 
kun mulighet til å påvirke overordnede 
samferdselsmyndigheter. For å få økt forståelse 
for de miljø- og trafikkbelastninger som 
Trondheimsveien gir, er det behov for både 
politisk og folkelig engasjement. Det er også 
behov for å få til et politisk og administrativt 
samarbeid på tvers av bydelene i Groruddalen.  

Befolkningen langs Trondheimsveien har pekt på 
dette som det viktigste tiltaket i området. Det er 
etablert kontakt med Statens Vegvesen for å drøfte 
mulige strakstiltak langs veien. Dessuten jobbes 
det opp mot Plan- og bygningsetaten for å få fram 
planprogrammet for Fossumdiagonalen. Dette 
programmet må fram før Statens Vegvesen kan 
jobbe videre med tiltaket. 

Det bor 2162 personer på Sletteløkka pr. 
01.01.09. Av disse er 323 barn under 6 år (15 
prosent) – og hele 663 under 20 år (31 prosent). 
Boligstandarden på Sletteløkka er god og 
boligsameiet og borettslaget på Sletteløkka er 
veldrevet. Dessuten har området god utsikt og 
ligger nær marka. 

Støy fra Trondheimsveien er en stor og vesentlig 
miljøbelastning for bebyggelsen på begge sider 
og er en vesentlig negativ levekårsfaktor for 
bomiljøet på Sletteløkka. Dessuten splitter den 
Veitvet og Sletteløkka.

Opplevelsen av at ulovlig virksomhet på 
Sletteløkka 44 (tidligere Schankes gartneri) får 
fortsette, gir kommunen liten tillit og undergraver 
dermed også legitimiteten til Groruddalssatsingen. 

Sletteløkka mangler gode leke- og 
oppholdsområder som ikke er støyutsatt. Som 
følge av vedvarende støy fra trafikken, medfører 
det et høyt konfliktnivå mellom barn og ungdoms 
aktiviteter og voksne. Det er ingen offentlige 
tjenester i området. Av felles møteplass finnes kun 
en liten butikk. 

Hovedmål i Groruddalssatsingen 
• Synlig miljøopprustning
• Bedre livskvalitet
• Bedre levekår

Mål fra programområde 1
• Miljøet langs veinettet skal bedres 

Mål programområde 3
• Høy standard på uteområder og bygninger
• Stedsidentitet styrkes – omdømme  
forbedres
•Gode sosiale og inkluderende møteplasser  
etableres
•Trygge bo- oppvekkst og nærmiljøer 
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Sletteløkka Uteplan 
En helhetlig plan for utvikling av uteområdene på 
Sletteløkka er under utarbeidelse. Denne planen 
skal fremme forslag om hvor og hvordan det 
kan utvikles gode utemøteplasser og en estetisk 
oppgradering. Parkeringsituasjonen oppleves som 
uryddig. Derfor skal det også fremmes forslag 
om alternative løsninger uten at antall plasser 
reduseres. 

Det er realisert to parker i området; Ved 
innkjørselen til området ”Bjørneparken” – 
restareal ved Utfartsveien og ”Solparken”. 
Parken bør få bedre belysning, skilting og det bør 
vurderes å skifte ut gjerdet. Begge parkene ligger 
i Sletteløkka boligsameie. Derfor må fysiske tiltak 
nå prioriteres i området til Askelia borettslag – øst 
i området. 

Forsamlingshus
I et forstudie er det undersøkt mulighet for å 
etablere et forsamlingslokale på Sletteløkka. 
Det er undersøkt 10 forskjellige lokaliteter og 
det har vært en avklaring med Forsvarsbygg 
om mulighetene på Linderud leirs område. 
Konklusjonen er at det er to mulige realiserbare 
prosjekter: Tomt ved Kolås boligsameie (mot 
Pottemakerveien) og bygningen hvor det er en 
liten butikk (OK butikken) i dag. 

Prosjektet ved Kolås boligsameie er helt i 
ytterkant av området. Det er mulig å etablere et 
kombinasjonsbygg barnehage/forsamlingshus. 
Denne usentrale beliggenheten gjør at en slik 
plassering ikke blir en felles møteplass. Likevel 
vil det være mulig å gå vider med prosjektet, 
særlig etablering av barnehage. 

Bygget med butikken ligger mer sentralt rett 
ovenfor undergangen ved Trondheimseveien. 
Denne ligger på ”strengen” gjennom Sletteløkka 
fra Veitvetveien til marka. Utenfor lokalet er det 
mulig å etablere en plass som forsterker denne 
etableringen som en møteplass i område. For 

beboerne lengst øst i området vil den imidlertid 
oppfattes som lite sentral. Dette kan kompenseres 
med at det utvikes flere uteplasser ved Askelia. 

Bomiljø
På bakgrunn av Stedsanalysen og utfordringene 
som framkom i denne, ble det våren 2009 
gjennomført et forstudie om bomiljøet på 
Sletteløkka. Forstudiet konkluderer med 
at det bør opprettes et nærmiljøprosjekt 
med en nærmiljøarbeider som tar tak i de 
ulike problemstillingene som er beskrevet 
i Stedsanalysen og Forstudierapporten. 
Nærmiljøarbeideren skal ha et tett samarbeid med 
styrerne i borettslag/sameiet og ”Stikk innom” 
og sette i gang miljøforbedrende tiltak og løse 
konflikter.

Beboerne er spesielt opptatt av framtiden 
for eiendommen Sletteløkka 44. Plan- og 
bygningsetaten har fattet vedtak fattet vedtak om 
at dagens aktivitet må opphøre og det gis dagmult. 
Likevel foregår den samme aktiviteten der. Et 
lokalt press må til for å få løst saken. Det arbeides 
med alternative planer for eiendommen. Disse må 
påvirkes i tråd med ønske fra beboerne. 
 
Bo sammen
Forstudierapporten beskriver en rekke mulige 
tiltak som kan iverksettes på Sletteløkka. Et 
av tiltakene er prosjektet ”Bo sammen”. Dette 
er et kursopplegg, der beboerne inviteres til to 
kurskvelder i temaet om å bo sammen. Hensikten 
er å skape gode relasjoner mellom beboere 
og å forebygge konflikter. Prosjektlederne har 
gjennomført informasjonsmøter med borettslag og 
sameiet og det vil bli gjennomført et pilotprosjekt 
i noen av blokkene tidlig i 2010.

Mål på lang sikt (mer enn 7 år)
Sletteløkka har gode møteplasser for innen- 
og utendørs aktiviteter, noe som bidrar til  at 
befolkningen er enda mer fornøyd med bomiljøet 
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sitt. Støy fra Trondheimsveien er ikke lengre en 
belastning. 

Mål og tiltak på kort sikt – 2010

Mål: Starte arbeidet med å etablere gode 
møteplasser for innendørs og utendørs aktiviteter.
Få Statens Vegvesen til å prioritere støyreduksjon 
fra Trondheimsveien.
Samarbeide med de andre bydelene om å få gehør 
for nedgradert Trondheimsvei.

Tiltak:
•Ferdigstille en overordnet plan for uteområdene, 
i et samarbeid med beboerne, 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 
-Vurdere mulighet for etablering av parsellhager/
veksthus
•Avklare lokalisering og planlegge forsamlingshus 
på Sletteløkka
•Innhente og systematisere eksiterende kunnskap 
om miljø- og trafikkbelastninger og synliggjøre 
mulige løsninger for miljø og trafikkbelastninger 
på kort og lang sikt.
-Innhente og systematisere kunnskap om 
eksisterende og fremtidige store planprosesser. 
Utarbeide en plan for påvirkningsprosessene
-Påvirke Statens Vegvesen til å utarbeide plan 
for reduksjon av støy fra Trondheimsveien, 
som danner grunnlag for gjennomføring av 
strakstiltak for eksempel ved etablering av helårs 
miljøfartsgrense. 

Ressursbehov 2010 -         kr 1 450 000

-Ferdigstille plan for uteområdene Sletteløkka  
             kr 350.000
-Planlegge forsamlingshus          kr 500.000
-Planarbeid Trondheimsveien           kr 200.000
-Etablere nærmiljøtjeneste          kr 100.000
-Bo sammen -kurs           kr 200 000
 
Større prosjekter:
- Realisere plan for Sletteløkka 
- Nærmiljøtjeneste
- Forsamlingshus m/uteplass  
- Universell utforming på Sletteløkka  
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_Mulighetsstudie for utvikling av 
Veitvet Senter,  omkringliggende 
område, og T-Bane.
_Undergang Trondheimsveien.

Østre Aker Vei 100

Veitvet Senter

Ny Veitvet 
Skole

Veitvetparken
Belysning

Forsamlingshus 
med torgdannelse

Undergang

Inngang til marka

T-Bane

Nedgradering av 
Trondheimsveien

Igangværende prosjekter

Fremtidige prosjekter 
bygg/vei

Paralleltgående prosjekter

Prosjekter grøntstruktur

_Veitvetveien med flere plass-
dannelser og kryssløsninger
_Forsamlingshus på Sletteløkka 
med
torg/plass.
_Ny Veitvet Skole

_Belysning Veitvetparken
_Inngang til marka
_Inngang til  Veitvetparken 
og Bredtvedt dalen

Forbindelse
på tvers av 
Groruddalen langs 
Bredtvetdalen 

Helhetsplan 
Sletteløkka

_Nedgradering av Trond-
heimsveien
_Nedgraving av høyspentledn-
ing og flytting av trafo. 
(utredning)
_Turstiforbindelse i Bretvet-
dalen.
_Helhetsplan Sletteløkka.
_Østre Aker Vei 100.
_Barnehage Sletteløkka 
(utredning)

PPERLEKJEDET VEITVETVEIEN
(Prosjektoversikt)

Trafo
Inngang til  Veitvetparken 
og Bredtvedt dalen
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Situasjonsbeskrivelse: 
Gode trafikkløsninger i Veitvetveien er et 
av de viktigste tiltakene som befolkningen i 
området er opptatt av. De peker på en rekke 
små- og nestenulykker. Det er skolevei og 
tungtransporttrafikken som skaper utrygghet. 
”Miljøprioritert gjennomkjøring” i Veitvetveien 
er et av tiltakene i samferdselsplanen 
for Groruddalen som skal redusere 
trafikkbelastningen. I Tungtransportplanen 2 
er det satt opp forslag om forbud mot 
gjennomkjøring for tungtransport. Dette tiltaket 
vil i seg selv bedre situasjonen. Samferdselsetaten 
starter opp planarbeidet med ”miljøprioritert 
gjennomkjøring” i Veitvetveien i 2010. 3

I stedsanalysen er det foreslått å se hele 
strekningen fra Østre Aker vei, opp Veitvetveien 
– under Trondheimsveien gjennom Sletteløkka 
og opp til marka, i sammenheng. Dette kan bli 
en kultur- og miljøgate, eller ”perlekjede”, som 
snor seg gjennom hele området, med Veitvet 
senter som knutepunkt 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 en god inngang til marka. 

Med kultur- og miljøgate menes at strekningen 
kan ha en helhetlig oppgradering med belysning, 
utemøblering, kunst, etablering av torg og 
møteplasser . Det må også ryddes opp 
i det visuelle inntrykket langs veien. 

I 2009 er det satt i gang et forstudie for å trekke 
opp noen overordnede og helhetlige prinsipper 
for utviklingen. Denne forstudien avklarer også 
hvordan det er mulig å få til et samarbeid med 
Samferdselsetaten om utvikling av en kultur- 
og miljøgate. Så langt har studiet vist at det er 
behov for en overordnet helhetlig plan hvor alle 
delprosjektene kan sees i sammenheng, både i 
forhold til fysiske tiltak og den sosiale/kulturelle 
innsatsen i området. 

Samarbeid med andre utviklingsprosjekter langs 
veien vil også gjøre dette realiserbart. Dette er 
bl.a. utvikling av Veitvet senter, med et torg ut mot 
veien (jfr. Kommuneplan torg og møteplasser) og 
utvikling av Østre Aker vei 100. 

En oppgradering av undergangen under 
Trondheimsveien mellom Veitvet og Sletteløkka 
er prosjektert og vil bli realisert i 2010 i et 
samarbeid mellom Statens Vegvesen og bydelen. 
Denne vil være et eksempel på å knytte kultur til 
den estetiske oppgraderingen. 

Det er behov for å utvikle inngangen til marka 
med velkomstskilt, sitteplasser og lys langs veien 
inn mot løypa fra Tonsenhagen. 
Følgende delprosjekter er igangsatt: 
- Mulighetsstudie for utvikling av Veitvet Senter i 
samarbeid med Veitvet Senter DA. 
- Prosjektering av oppgradering av undergang 
under Trondheimsveien. 

4 MILJØ OG KULTURGATE PERLEKJEDET VEITVETVEIEN

Hovedmål:
•Bærekraftig byutvikling
•Synlig miljøopprustning
•Groruddalens identitet og stolthet skal 
styrkes

Mål programområde 1
•Miljøet langs veinettet skal bedres

Mål programområde 3
•Fremtidsrettet byutvikling – lokalsentra og 
stasjoner styrkes
•Høy standard på uteområder og bygninger
•Stedsidentitet styrkes – omdømme forbedres
•Gode sosiale og inkluderende møteplasser 
etableres
•Eksempler på tilbud på varierte bolig- og 
leilighetstyper
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forbindelse til Marka. 

Mål og tiltak på kort sikt – 2010
Mål: 
•Etablere en positiv dialog med beboere i 
området, etater og andre aktører omkring en 
felles visjon for arbeidet. Samarbeidet med 
Samferdselsetaten blir spesielt viktig.
•Ferdigstille en overordnet prinsipp-plan for 
kultur- og miljøgate Veitvetveien.
•Starte oppgradering av 2-3 mindre punkter langs 
veien, og dermed gi et tydelig signal om at noe er 
i gang.
•Utarbeide forprosjekter/mulighetsstudier i 
forbindelse med 3-4 større punkter. 
•Påvirke planarbeidet for miljøprioritert 
gjenomkjøring MPG Veitvetveien, slik at det kan 
utvikles en miljø- og kulturgate.

Tiltak:
•Samarbeid med Samferdselsetaten i planlegging 
av Veitvetveien.
•Ferdigstille arbeidet med en overordnet plan hvor 
alle delprosjektene sees i sammenheng, både i 
forhold til fysiske tiltak og den sosiale innsatsen 
i området. Denne planen skal utarbeides i en 
samarbeidsprosess med beboerne, grunneiere og 
kommunale myndigheter.
•Utvikle en plan for inngangen til marka, i forhold 
til skiltning, belysning etc.
•Samarbeid med By og Boligutstillingen for å 
sikre bærekraftig utvikling av alle delprosjekter. 
•Forprosjekt Forsamlingshus Sletteløkka (tenker 
det som en del av 
perlekjedet)
•Oppgradering av undergangen under 
Trondheimsveien
•Påvirke reguleringen av Østre Aker vei 100, 
slik at nedre del av Veitvetveien også inngår i 
en helhetlig utvikling av miljø- og kulturgate 
Veitvetveien. 
•Avklare med grunneiere/naboer om interessen for 
et spleiselag for å føre kraftledning i jordkabel. 

Kraftledning
Det er foretatt en undersøkelsen om det er mulig å 
føre kraftledningen ved Veitvet skole jordkabel. 

I forbindelse med prosjekter som krever at 
regionalnett kraftledninger kables, har Hafslund 
Nett vedtatt overordnede interne krav som må 
etterkommes:
Kabling av eksisterende luftledningsanlegg
Bestående luftlinjer vil bli beholdt så lenge det er 
behov for ledningene eller inntil;
1 - det kommer pålegg fra myndighetene om å 
erstatte luftledning med et jordkabelanlegg
2 - omlegging/utvidelse av veier eller annen 
byggevirksomhet gjør omlegging til jordkabel 
nødvendig. Hafslund Nett  krever da full 
kompensasjon for utgiftene ved kabling
3 - at grunneiere/utbyggere av estetiske eller andre 
grunner ønskes omlegging til jordkabelanlegg. 
Hafslund Nett  krever full kompensasjon for 
utgiftene ved kabling. 

Vedrørende siste pkt. er Hafslund Nett  positiv 
til kabling. Av tekniske grunner stiller Hafslund 
Nett  krav til minimumslengde ved kabling av 
eksisterende luftlinjer. Kravet er at dersom det er;
1 - mindre enn 1500 meter frem til nærmeste 
transformatorstasjon, skal det kables helt inn til 
transformatorstasjonen. 
2 - mer enn 1500 meter frem til 
transformatorstasjon, skal det kables minst 1000 
meter.

Et grovt anslag for kostnadene ved kabling av ca 
1 km luftledning er 20-25 mill kr. 

Dette kan imidlertid frigjøre areal som kan sees 
i sammenheng med regulering av Østre Aker vei 
100 og bygging av nye Veitvet skole. 

Mål på lang sikt (7 år)
Veitvetveien, med Veitvet senter som naturlig 
midtpunkt, er en attraktiv kultur- og miljøgate 
som binder Veitvet + Sletteløkka sammen og gir 
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Illustrasjon : Undergang Trondheimsveien

2)Tungtransportplanen for Groruddalen er ikke ferdig behandlet av byrådet pr november 2009
3)Forslag til tiltak i Programgruppe 1 – planlegging i perioden 2010 – 2013, gjennomføring neste periode

   
Ressursbehov 2010 -              kr 1.200.000
•Helhetlig plan:   kr 700.000
•Planlegge konkrete tiltak kr 300.000
•Plan for inngang til marka  kr 100.000
•Ferdigstille mulighetstudie høystentledning  
            kr     100.000 

Større prosjekt
•Delfinansiering Undergangen    
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Veitvet senter 
Veitvet senter blir pekt på som en viktig møteplass 
i området. Det er et stort ønske i befolkningen å 
få til en fornyelse, slik at det blir en spennende 
møteplass. Gjennom mulighetsstudiet for Veitvet 
senter blir det utviklet et nytt konsept og visjon 
for senteret, slik at det kan utvikles til et unikt og 
fremtidsrettet senter. 
Mulighetsstudiet utarbeides i et samarbeid 
mellom Veitvet senter DA og Bydel Bjerke/
Områdeløft. Gjennom dette samarbeidet har 
bydelen mulighet til å ivareta ønsket om å utvikle 
senteret til en viktig møteplass, samtidig som 
eierne vil få et økonomisk bærekraftig konsept. 
Det vil bygge på senterets historie og egenart, 
men være tilpasset behov for dagens fremtidig 
befolkning i nærområdet.

Uanhengig av mulighetsstudiet for senteret er 
det behov for å videreutvikle lokalene på Veitvet 
senter slik at de blir fullverdige utleielokaler og 
egnet for god sambruk. 

Kultursal
Kartlegging av behovet for lokaler viser behov 
for en mindre kultursal med 250 – 300 sitteplasser 
i området. Det er tre muligheter for å realisere 
dette: Nye Veitvet skole, ny flerbrukssal og 
Veitvet senter.

Ny Veitvet skole skal etter planen stå ferdig 
høsten 2014 som et offentlig privat samarbeid 
(OPS). I romprogrammet for nye skolen er det 
satt av areal til et større felles rom, men ikke til en 

fullverdig kultursal. Det er en forutsetning at ny 
skole skal stå klar før den gamle skolen rives. Den 
nye skolen er foreløpig lokalisert nærmere Østre 
Aker vei – noe som er i ytterkant av området. 
For å realisere en kultursal i nye Veitvet skole må 
finansiering sikres. 

Samlokalisering av kultursal og idrettshall viser 
seg å være utfordrende. Den største utfordringen 
ligger i måten de to aktivitetene er organisert. 
Idretten har faste forutsigbare aktiviteter, mens 
kulturaktivistene har behov for å bruke en 
slik sal over flere dager ifm større øving og 
gjennomføring av oppsetninger og arrangementer, 
men ikke til daglig. Det blir ofte mye arbeid ifm 
rigging til kulturaktiviteter. Det viser seg at kultur 
er den tapende part i slik sambruk.

I mulighetsstudie for Veitvet senter sees det på 
muligheten for å etablere en kultursal/senter som 
en strategisk aktivitet i arbeidet med å utvikle 
et fremtidsrettet konsept for senteret. Det er 
mulig å få en kultursal realisert i senteret med 
privat investering og en sambruk mellom privat, 
frivillig og offentlig bruk. Det vil også være 
mulig for Utdanningsetaten å bruke denne salen 
i et sambruk. Dette vil styrke senteret og frigjøre 
ressurser for Utdanningsetaten. 

Veitvet park- og aktivitetsområde
Dette er et tiltak som har vært planlagt lenge før 
Groruddalssatsingen, men med disse midlene 
var det mulig å realisere. Parken sto ferdig på 
ettersommeren og har blitt en god møteplass. 
Parken mangler imidlertid god lyssetting. 

Aktivitetsdelen av parker er kun delvis 
gjennomført med sandvolleyball og tennisbane. 
Det foreligger planskisser for å utvikle 
aktivitetsområde med bl.a. vinteraktiviteter. 
Realiserringen av dette ble utsatt i påvente av 
reguleringsarbeidet for hele tomten. Det er 
nå avklart at de øvrige aktivitetene i området 
ikke vil berøre Veitvetparken og det er mulig å 
videreutvikle parken med tilrettelegging for ulike 
aktiviteter. 

Parsellhager
Parsellhager kan være en god tverrkulturell 
møteplass som miljøet på Veitvet/Sletteløkka 

5 KULTURARENA OG MØTEPLASSER

Hovedmål i Groruddalssatingen:
• Bærekraftig byutvikling
• Bedre livskvalitet
• Groruddalens identitet og stolthet skal   
   styrkes

Mål programområde 3
• Høy standard på uteområder og        
bygninger
• Stedsidentitet styrkes – omdømme   
forbedres
• Gode sosiale og inkluderende    
møteplasser etableres
• Trygge bo- oppvekst og nærmiljøer
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trenger. Det kan være flere mulige lokaliteter. I 
2010 settes det i gang arbeidet med å undersøke 
behovet og hvor dette kan etableres. 

Mål på lang sikt (mer enn 7 år)
Veitvet/Sletteløkka har et vel fungerende senter, 
møteplasser og kultursenter 

Mål og tiltak på kort sikt – 2010

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:
•Ferdigstille Mulighetsstudie Veitvet senter 
•Forprosjekt kultursenter, inkludert å avklare 
beliggenhet, organisering og innhold.
•Ferdigstille Veitvetsalen slik at det kan 
tilfredsstille krav til forsamlingslokale
•Utvikle utemøteplassen på Familiesenteret
•Utarbeide plan og gjennomføre en bedre 
belysning og få inn flere aktiviteter i 
Veitvetparken
•Finne ut behovet for parsellhager, hvordan dette 
kan organiseres og realiseres.

Ressursbehov 2010 -          kr 1.600.000
•Planlegge kultursal            kr 500 000
•Utvikle familiesenteret som møteplass 
              kr 500.000
•Styrke Veitvet senter som møteplass   
              kr 200.000
•Plan for nye aktiviteter og belysning i Veitvet 
park og aktivitetsområde           kr 300 000
•Forstudie parsellhage            kr 100 000

Større prosjekter
•Gjennomføring av belysningsplan
•Gjennomføring av aktivitetspark i Veitvetparken 
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BUDSJETT
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ORGANISASJON

Husbanken har ansvar for å lede den 
områderettede statlige innsatsen innenfor 
programområde 3.

På neste side følger en oppstilling av roller og 
ansvar for områdesatsingen i bydel Bjerke:

Bydelsdirektør
Prosjekteier
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Mandat
• Er prosjekteier 
• 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. 
• Rapporterer til Husbanken

Bydelsutvalget

Prosjektansvarlig PA

Hovedprosjektleder
HPL

Prosjektgruppen
PG

Delprosjektledere
DPL

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

Mandat
• Opptrer på vegne av Bydelsdirektør i henhold til mandat
• Er prosjektansvarlig
• Oppnevner medlemmer av prosjektgruppen i samråd med HPL
• Er hovedprosjektleders (HPL) overordnede.

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

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

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.

Bydelsdirektør
Prosjekteier
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