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UTREDNINGSARBEID PÅ TROSTERUD
Sammendrag:
Trosterud kan være er et område med levekårsutfordringer, men også betydelige ressurser.
For eventuelt å igangsette målrettet og områdebasert innsats, er det nødvendig å foreta en
kartlegging av befolkning og fysisk struktur på stedet.
Saksframstilling:
Oppstart områdeløft Trosterud
I strategisk plan for Bydel Alna 2013-20161 blir det lagt vekt på at Bydel Alna skal konsentrere
innsats – både når det gjelder lokalsamfunnsutvikling og tjenesteyting, til de områdene i bydelen
der levekårsutfordringene er størst. Dette har vært bakgrunnen for bydelens valg av Furuset og
Lindeberg for såkalte områdeløft som del av Groruddalssatsingen fra 2007.
I følge oppstartsdokumentasjonen for Groruddalssatsingen, er det mye som tyder på at
levekårsutfordringene er vel så store på Trosterud som på Lindeberg, bl.a. ut i fra indikatorer som
andel uføre, sysselsatte, utdanningsnivå og barnefattigdom2.
En mulig satsing i området krever en forstudie (utredning) som tydeliggjør utfordringer så vel som
ressurser.
Analyseområdet
Delbydel Trosterud omfatter et ganske stort område mellom Lindeberg, markagrensa,
Tveita/Hellerudtoppen og jernbanelinja i dalbunnen.
Grunnkretsene utgjøres av:
3701 Alfaset, 3702 Trosterud, 3705 Haugerud, 3710 Lutvann, 3712 Stubberud, 3713
Trosterudlia, 3714 Østre Trosterud, 3715 Haukåsen, 3716 Solfjellet
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Området omfatter bl.a. lokalsentrene på Trosterud og Haugerud, samt skolene Lutvann, Trosterud
og Haugerud. Blant bydelens tjenestesteder, finner vi Alna barneverntjeneste med ungdomsbasen
og feltteamet, bestillerkontoret, Trosterud fritidsklubb og 8 barnehager.
Hovedutfordringene i området er trolig knyttet mer til den sosiale dimensjonen (opphopning av
andel med levekårsutfordringer) enn fysisk miljø. Hovedinntrykket er et område preget av robuste
borettslag, nærhet til marka og gode kollektivforbindelser. Trosterud er i liten grad et stigmatisert
område omdømmemessig.
Det er likevel enkelte områder som er preget av manglende skjøtsel og vedlikehold, og
kartleggingen må også inneholde vurderinger av stedets fysiske dimensjon og ulike offentlige (og
andre) ressurser i området.
Vi vil kartlegge følgende dimensjoner
A) Sosioøkonomiske variabler i befolkningen
- utdannelse, alder, husholdningssammensetning, etnisk bakgrunn
- tilknytning til arbeidslivet, sosialhjelp m.m.
B) Tilbud, tjenester, kommunalt eide arealer og bygg i området (offentlige og
private)
Hvilke kommunale tilbud er vi inne med i området generelt og senterområdet spesielt
(bydelens tjenester)
Hvilke byomfattende tjenester som Haukåsen skole, Nordvoll skole og autismesenter,
Trosterud senter bhg, Gamle fløy av Dr. Dedichen hospital, andre bygg etter
arbeidstreningsbedrift forvaltet av Omsorgsbygg
C) Frivillig virksomhet, organisasjonsliv
Trosterudvillaen, Haugerud IF, andre
D) Fysisk miljø
Kvalitet og utfordringer ved boligstandard, møteplasser, infrastruktur, utearealer,
veier/sykkelstier, lokalsentra
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E) Relevante pågående prosesser
Bydelens evt. sentralisering av 2. linjetjenester til Furuset
EBYs arbeid med planprogram for Haugerud senter
Trosterud senter
Mulighetsstudie restområder under kraftlinje (høyspentlinjene gir lokale miljøulemper
og beslaglegger areal som kan benyttes til andre formål, som boliger eller områder for
rekreasjon og aktivitet)
T-baneoppgradering etter 2016
Anvendelse
Utgangspunkt for bedre samordning av bydelens tjenester, annen kommunal aktivitet samt frivillig
virksomhet og næringsvirksomhet. Underlag for søknad om områdeløft til Husbanken o.a.
Metode:
Statistikk- og dokumentanalyse, befaringer, informantintervjuer
Utførere kartlegging
Seksjon for innovasjon og områdeutvikling i samarbeid med NAV, PBE, EBY o.a.
Framdrift
Oppstart april 2014 – leveranse aug/sept 2014
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1) I tråd med prioriteringene i strategisk plan, igangsettes et utredningsarbeid som gir grunnlag
for mulig områderettet innsats på Trosterud.
2) Ferdig analyse legges frem for politisk behandling i bydelsutvalget.
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