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Bydel Alna 

Seksjon for innovasjon og områdeutvikling 

FORSTUDIE 

TROSTERUD/HAUGERUD SOM SATSINGSOMRA DE? 

Hva er områdeløft? 
Områdeløft er en metode og et program som er utviklet i forbindelse med særlige satsinger rettet 

mot levekårsutsatte områder i storbyer.  I Norge har særlig Husbanken hatt en sentral rolle der 

Husbanken ser sitt program for områdeløft som en del av deres arbeid med fattigdomsrelaterte 

utfordringer. 

Områdeløft innebærer en helhetlig innsats i et geografisk område med dokumenterte 

levekårsutfordringer.  Innsatsen kan omfatte både fysiske og sosiale tiltak som styrker beboernes 

livskvalitet og gjør området mer bærekraftig.  Det blir lagt vekt på samarbeid og samordning mellom 

kommunale etater, bydeler og virksomheter, og mellom kommunale og ikke-kommunale aktører.  

Medvirkning og samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, borettslag, næringsliv og 

enkeltpersoner er en viktig del av områdeløftet.  Innsatsen skal være målbar. 

I Norge har områderettede innsatser som strategi og metode  for utvikling av utsatte byområder blitt 

utviklet særlig i forbindelse med Groruddalssatsingen 2007 – 2016.  Hovedmålet for 

Groruddalssatsingen er  

«…en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i 

Groruddalen.  Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, 

borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner.  Groruddalens identitet og stolthet 

styrkes1». 

Områdeløft inngår i satsingens programområde 3: Bolig-, by og stedsutvikling der målet er å styrke 

lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive 

boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger.  De mest 

levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt. 

Program for Områdeløft skal gjøre et levekårsutsatt område mer fysisk og sosialt bærekraftig.  Med 

bærekraft menes her en robust og langsiktig utvikling hvor fysiske og sosiale faktorer ses i 

sammenheng innenfor et område2. 

I Bydel Alna er det gjennomført områdeløft på Furuset 2007 – 2013, og det pågår arbeid med 

områdeløft på Lindeberg som tok til høsten 2011.  Områdeløft Lindeberg vil pågå ut 2016. 

 

 

                                                           
1
 «Bolig- By- og stedsutvikling.  Groruddalsatsingen programområde 3.  Årsrapport 2013/Handlingsprogram 

2014. 
2
 «Program for områdeløft» Husbanken 2013 
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Hensikten med forstudien 
 

Arbeidsutvalget fattet i sitt møte 27.03.14 slikt vedtak da de behandlet AU-sak 14/14; 
«Utredningsarbeid på Trosterud»:  
 
1. I tråd med prioriteringene i strategisk plan, igangsettes et utredningsarbeid som gir grunnlag for 
mulig områderettet innsats på Trosterud.  

2. AU får en oppdatering på et passende tidspunkt.  
 
3. Ferdig analyse legges frem for politisk behandling i bydelsutvalget.  
 

Hensikten med forstudien er å finne ut om området Trosterud/Haugerud har særlige utfordringer når 

det gjelder levekår, og på hvilken måte et områdeløft kan gjøre området mer bærekraftig fysisk og 

sosialt.  Forstudien er først og fremst ment som kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.  

Bydelsadministrasjonen vil utarbeide prosjektplan for videre arbeid dersom det er grunnlag for det. 

 

Kunnskapsgrunnlag 
 

Til grunn for analysen vil vi legge statistikk som beskriver befolkning, levekår og boforhold i Trosterud 

delbydel, befaringer og gjennomgang av tidligere utredninger, planinitiativ o.a. i området.  

Statistikken er utarbeidet av Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). 

Det foreligger et ganske omfattende materiale i form av planer, prosjektrapporter og utredninger 

som inngår i grunnlaget for forstudien (se referanseliste).   

Det er gjennomført en begrenset høring der vi har  mottatt innspill fra NAV Alna, Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten, Omsorgsbygg Oslo KF samt Plan- og bygningsetaten. 

Gjennom Groruddalssatsingen har bydelen vært engasjert i enkeltprosjekt som opprusting av 

Trosterud senter, Haugerudparken (forprosjekt) og en rekke tiltak i Haugerud idrettspark.  Disse 

tiltakene er i stor grad utviklet og gjennomført i samarbeid med lokale aktører; frivillige 

organisasjoner, borettslag og næringsaktører.  I tillegg kommer tidligere innspill fra Haugerud og 

Trosterud Vel og BOOST Haugerud (trygghetsvandring).   

Ideen om områderettet satsing på Trosterud / Haugerud har også vært presentert for 

Groruddalssatsingens programgruppe 3B der vi bl.a. fikk innspill fra Byantikvaren, EBY, Plan- og 

bygningsetaten samt Plankontoret for Groruddalssatsingen.  

Til sammen utgjør dette materialet et kunnskapsgrunnlag for beslutninger om bydelen skal ta initiativ 

til en særskilt satsing i Trosterud/Haugerud-området.   
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1: KARTLEGGING 

Området 

 

Området Trosterud/Haugerud er det området som i Oslostatistikken utgjør delbydel 124 Trosterud.  

Området omfatter grunnkretsene 3701 Alfaset, 3712 Stubberud, 3713 Trosterudlia, 3714 Østre 

Trosterud, 3710 Lutvann, 3715 Haukåsen, 3716 Solfjellet og 3705 Haugerud.   

Delbydelen grenser mot Østmarka i sørøst og mot jernbanen i nordvest.  Mot Lindeberg går grensen 

langs en kraftledning og ved Lutvann leir. I sørvest grenser delbydelen til Tveita i Alnabruområdet og 

grensen mot Hellerudtoppen går langs Haugerudveien. 

Mesteparten av boligbebyggelsen ligger i områdene sørøst for E6, og var opprinnelig 

landbruksområde.  På 1960- og 1970 tallet ble området slik vi kjenner det i dag bygget ut, med 

blokkbebyggelse, skoler, T-banetilknytning og lokalsentre på Haugerud og Trosterud. 

Trosterud/Haugerud lå tidligere i Bydel Hellerud men er siden bydelsreformen i 2004 en del av Bydel 

Alna. 

 

Befolkning 

Det bor 8790 personer i delbydelen pr. 1.1.2014. Av disse bor 2027 i grunnkrets 3714 Østre 

Trosterud, og 1822 på Haugerud (grunnkrets 3705).  Det bor kun 3 personer i grunnkrets 3710 

Lutvann og 22 personer i grunnkrets 3701 Alfaset.  I grunnkrets 3713 Trosterudlia bor det  498 

personer.  
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3701 Alfaset 1 0 0 4 13 4 0 0 22 

3702 Trosterud 99 142 40 185 420 240 114 35 1275 

3705 Haugerud 141 281 111 275 533 308 118 55 1822 

3710 Lutvann 0 0 1 0 2 0 0 0 3 

3712 Stubberud 3 1 1 18 56 26 2 1 108 

3713 Trosterudlia 52 59 16 94 172 85 15 5 498 

3714 Østre 
Trosterud 

160 237 74 309 599 435 166 47 2027 

3715 Haukåsen 222 263 63 250 577 352 140 22 1889 

3716 Solfjellet 99 69 22 201 403 176 113 63 1146 

Trosterud 
delbydel 

777 1052 328 1336 2775 1626 668 228 8790 

 

Antall personer etter alder og grunnkrets i delbydel Trosterud per 1.1.2014 

Trosterud delbydel har siden århundreskiftet hatt kraftigere økning i folkemengden enn de øvrige 

delbydelene i Alna.  Alderssammensetningen ligner alderssammensetningen i bydelen for øvrig, dvs. 

en større andel barn og unge enn i Oslo generelt (UKE). 

62 % av befolkningen i delbydelen har innvandrerbakgrunn, inkl. norskfødte av innvandrerforeldre).  

Blant bar under 16 år bosatt i delbydelen er 58 % norskfødte av innvandrerforeldre, mens 10 % har 

selv innvandret. 

I innvandrerbefolkningen har de aller flest lang botid i Norge, eller de er født her. I aldersgruppen 0-

15 år er 60 % av befolkningen norskfødt med innvandrerforeldre.  Den absolutt største 

innvandrergruppen etter landbakgrunn kommer fra Pakistan.  Også i denne gruppen er en stor del – 

om lag 50 %, født i Norge. 

Flytting 

Flyttehyppigheten – definert som andel av befolkningen som flytter i løpet av et år, ligger på samme 

nivå som bydelen ellers, og er relativt lav sammenlignet med Oslo som helhet.  Lavest er 

flyttehyppigheten i grunnkrets 3705 Haugerud, mens det store avviket den andre veien ligger i 

grunnkrets 3712 Stubberud der mer enn 50 % av befolkningen har flyttet i løpet av det siste året.  

Dette bør undersøkes nærmere, men Stubberud er også en av grunnkretsene med færrest 

innbyggere, og flyttehyppigheten kan henge sammen med at det er relativt mange utleieboliger i 

området. 
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De siste fem års flyttetendens viser en netto utflytting av barn, middelaldrende og eldre uten 

innvandrerbakgrunn (UKE). 

Levekår 

I oppstartsdokumentasjonen for Groruddalssatsingen3 er delbydel Trosterud rangert som nummer 7 

av delbydelene som skårer lavest på viktige levekårsindikatorer i Groruddalen.  Det er bare Furuset 

som er rangert høyere blant delbydelene i Bydel Alna. 

Andelen lavinntekthusholdninger er noe høyere i Trosterud delbydel enn gjennomsnittet for Alna, 

men lavere enn for Furuset og Lindeberg.  Når det gjelder husholdninger med barn under 17 år, 

skiller Trosterud, Furuset og Lindeberg seg ut blant delbydelene med en høyere andel 

lavinntekthusholdninger enn gjennomsnittet for bydelen (UKE). 

I over 20 % av husholdningene (med personer til og med 66 år) utgjør overføringer fra stat og 

kommune mer enn halvparten av inntekt før skatt.  Gjennomsnittet i Oslo som helhet er ca. 15 % 

(Oslostatistikken 2012). 

Sysselsetting 

Andel sysselsatte beboere i delbydelen ligger noe under gjennomsnittet for Alna og Oslo som helhet, 

men det er vesentlig forskjell på sysselsettingsandelen blant menn og kvinner. Blant kvinner er 

sysselsettingsandelen lavere enn gjennomsnittet for Bydel Alna i samtlige grunnkretser. 

Sysselsettingsandelen er lavest i grunnkretsene Trosterud, Haugerud og høyest i Trosterudlia og 

Østre Trosterud.  Trosterudlia og Østre Trosterud er også de eneste grunnkretsene der 

sysselsettingen blant menn er like høy som i Oslo som helhet. 

Utdanning 

Andelen med grunnskole som høyeste utdanning er noe høyere i delbydelen enn generelt for Alna og 

Oslo for øvrig. 

                                                           
3
 «Statistikkgrunnlag for Groruddalssatsingen og Handlingsprogrammet for Oslo Sør» Oslo kommune/UKE 

Notatserien nr. 3/2008 
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Bolig 

De fleste privathusholdninger i delbydelen eier sin egen bolig.  Grunnkretsene Trosterud, 

Trosterudlia og Haukåsen har en litt høyere andel utleieboliger enn de øvrige grunnkretsene. 

Andelen trangbodde husholdninger er større enn gjennomsnittet for Alna, men lavere enn i 

delbydelene Furuset og Lindeberg. 
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Fysisk miljø og infrastruktur 
 

Trafikk og kommunikasjon 

De viktigste trafikkårene som betjener området er Tvetenveien og T-banelinjen mot Ellingsrudåsen.  

Trafikken er i hovedsak separert, der biltrafikken fordeles inn i området fra Tvetenveien til 

Haugerudveien, Rundtjernveien, Johan Castbergs vei, Stjernemyrveien og Dr. Dedichens vei.   

Gang- og sykkelveiforbindelsen Ellingsrud-Tveita (Gml. Strømsvei-Hellerudveien) går gjennom 

området og det er mulig å bevege seg som fotgjenger eller syklist gjennom hele området fra 

Trosterud til rundkjøringen der Haugerudveien møter Tvetenveien uten å krysse bilveier i plan.  Det 

er også bygget ny sykkelvei langs Tvetenveien fra Tveita til Trosterudkrysset, som inngår i 

hovedsykkelveinettet. 

Til tross for stor trafikk på Tvetenveien og at det er relativt mange som reiser med bil fra delbydelen, 

er det i følge oppstartsdokumentasjonen for Groruddalssatsingen relativt liten andel av befolkningen 

som er utsatt for trafikkstøy4.  Bydelsadministrasjonen får jevnlig meldinger om at  kjøring på gangvei 

er et problem, bl.a. ved Trosterud senter og i området ved Haugerud kirke/Stjernemyra barnehage. 

T-bane linje 2 og 1 mot Ellingsrudåsen har stoppested på Haugerud og Trosterud senter.  Reisetiden 

til Jernbanetorget er 18 minutter fra Trosterud og 16 minutter fra Haugerud.  Det er 8 avganger i 

timen hver vei i rushtiden på hverdager, ellers 4 avganger i timen.  Området betjenes også av 

bussrute 79 mellom Holmlia og Grorud, og bussrutene 61 og 69 forbinder flere steder i området med 

Tveita T-banestasjon. 

Sporveiene har hatt planer om å ruste opp T-banestasjonene på Haugerud og Trosterud, men dette 

skal være utsatt til etter 2016. 

Boligene 

Boligområdene er preget av blokkbebyggelse i store borettslag og ett boligsameie.  Blokkene er i 

hovedsak bygget på 60- og 70-tallet mens noe av bebyggelsen på Haugerud har kommet til senere.  

Det er noe villabebyggelse i området nedenfor Haugerud senter mot Alnabru. 

Følgende borettslag og boligsameier ligger i delbydelen: 

• Stubberudlia BRL 

• Fagerholt BRL 

• Lutvann boligsameie 

• Haugerud BRL 

• Haugerudtunet BRL 

• Solfjellet BRL 

• Karlstua BRL 

• Haugerudhagan boligsameie 

• Boligsameie Haukåsen lV 

                                                           
4
 «Statistikkgrunnlag for Groruddalssatsingen og Handlingsprogrammet for Oslo Sør» Oslo kommune/UKE 

Notatserien nr. 3/2008 
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• Haukåsen Boligsameie 

• Haugerud Gård Boligsameie 

 

Kvaliteten på boliger og bomiljø må karakteriseres som god.  Det kan nevnes at da OBOS bygget 

Haugerud Borettslag – som stod ferdig i 1966, fikk prosjektet stor oppmerksomhet pga. kvaliteten5 . 

Uteområdene i borettslagene er viktige møteplasser og gir de fleste steder rom for lek og andre 

aktiviteter på en god måte.  Hovedinntrykket er at skjøtsel og vedlikehold blir ivaretatt på en svært 

god måte. 

Vedd Haugerud senter ligger 56 boliger som forvaltes av Boligbygg Oslo KF.  Tilbudet omfatter vanlige 

kommunale boliger, omsorgsboliger og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Bydel Alna har ansvar for Haugerud boliger med 7 samlokaliserte boliger og 6 egne leiligheter for 

personer over 18 år med funksjonshemming. 

Friområder 

Det noe mindre arealbruksintensitet i delbydelen enn i bydel Alna som helhet, men samtidig er det 

flere innbyggere pr daa regulert friområde.  Tilgjengeligheten til Lutvann og Østmarka er svært god 

og en viktig verdi for området.   

Haugerud Idrettspark er et område ved Haugerud senter, nær Haugerud og Trosterud skoler.  

Området har kunstgressbane for fotball og anlegg for skating, streetbasket, tennis og cricket – der 

Haugerud Idrettsforening og Bydel Alna i samarbeid har gjennomført en rekke tiltak siden 2010, med 

støtte fra Groruddalssatsingen.   

En viktig del av idrettsvirksomheten på Haugerud finner sted i Haugerudhallen, som også benyttes av 

skolene.  Hallen er i dårlig forfatning og Undervisningsbygg/Oslo kommune utarbeidet i 2011 

forprosjekt for rehabilitering6.  Bydel Alna kjenner ikke til hvordan rapporten blir fulgt opp. 

Haugerudparken er et friområde på ca 12 daa sentralt på Haugerud.  Friområdet framstår som 

forsøplet og overgrodd, og oppleves av mange som utrygt.  Oslo kommune eier en del av arealet som 

forvaltes av Bydel Alna, mens om lag 2/3 eies av private.  Det står også et lagerbygg på eiendommen. 

Bydel Alna har med finansiering fra Groruddalssatsingen utarbeidet forprosjekt for opprusting av 

Haugerudparken7.  Forprosjektet er utarbeidet i samarbeid med en rekke borettslag og frivillige 

organisasjoner på Haugerud og foreslår å opparbeide Haugerudparken som en urban parkskog der 

dagens grønne volum videreføres og nye rom skapes ved å åpne opp og tynne ut eksisterende 

vegetasjon.  Området kan opparbeides etappevis.  Forprosjektet omfatter også ideer for lagerbygget, 

og tiltak for adkomst og parkering for Stjernemyra barnehage. 

Haugerudparken ble regulert til friområde i 1977 som del av en større plan for området.  De private 

grunneierne har ikke vært interessert i å selge eiendommen til prisen Oslo kommune tilbyr for 

friområde.  Bydelsutvalget har derfor bedt Byrådet om at Oslo kommune tilbyr grunneierne en 

                                                           
5
 Kronborg, Anne-Kristine: «OBOS: 100 borettslag» OBOS 2013 

6
 «Haugerudhallen – rehabilitering.  Innspill til programarbeid» BU-sak 61/10, Bydel Alna 2010 

7
 «Haugerudparken.  Forprosjekt» alt.arkitektur og studio HP/Bydel Alna 2013 
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fornuftig pris, alternativt at kommunen erverver arealet mot en erstatning som fastsettes av 

skjønnsretten basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Bydelsutvalget ber også om at det 

opparbeides regulert adkomst til Stjernemyra barnehage8. 

Lokalsentre 

Trosterud senter og Haugerud senter ligger ved T-banestasjonene Trosterud og Haugerud 

(Ellingsrudbanen).  Sentrene er blant de mindre bydelssentrene i Groruddalen der mange funksjoner 

har forsvunnet siden de ble bygget.  Varehandel og annen service er nå i stadig større grad 

konsentrert om dalens største knutepunkter, og det økonomiske grunnlaget for drift, vedlikehold og 

utvikling er svakt.  Dette er bakgrunnen for at begge lokalsentrene i dag framstår som lite 

innbydende og med liten økonomisk bærekraft.  

Trosterud senter eies av OBOS Forretningsbygg AS.  Tilbudet på senteret omfatter dagligvare, kiosk, 

fysioterapeut, frisør og fritidsklubb.  Bydel Alnas feltteam og ungdomsbase (Alna Barneverntjeneste) 

har kontor på Trosterud senter. 

Det er gjennomført flere utredninger o.a. som har sett på hvordan Trosterud senter kan utvikles.  I 

2011 ble det utarbeidet et skisseprosjekt i samarbeid mellom OBOS Forretningsbygg og Bydel Alna9.  

Skisseprosjektet har vært utgangspunktet for en enkel oppgradering av Trosterud senter som er 

ferdigstilt sommeren 2014.  Tiltakene omfatter fasaderehabilitering, glassvegg og endring av 

inngangsparti for Trosterudklubben, lys, benker, beplantning, lekeapparat og andre tiltak i 

uteområdet.  Prosjektet er gjennomført av OBOS Forretningsbygg AS med tilskudd fra 

Groruddalssatsingen. 

Skisseprosjektet viser hvordan Trosterud senter kan utvikles videre med rehabilitering av T-

banestasjonen og utbygging av senterets nærområde.  Ved å frigjøre arealer ved senteret som i dag 

båndlegges av andre funksjoner, kan det legges til rette for fortetting med boliger o.a. som vil tilføre 

senterområdet aktiviteter gjennom større deler av døgnet.  Dersom det lar seg gjøre å vitalisere 

senterets nærområde vil det bli mulig å se samlet på servicetilbudene ved Trosterud senter med 

utvidet tilbud av nærbutikker og annen tjenesteyting. 

En betydelig del av arealet ved Trosterud senter er i dag vanskelig å utvikle pga kraftledningen 

Røykås – Ulven som ligger tett opp til senteret.  Dersom Statnett går inn for å fjerne kraftledningen 

(jfr. eget punkt nedenfor), vil dette gi nye muligheter for vitalisering av senteret. 

Haugerud senter er på samme måte som senteret på Trosterud tappet for sine opprinnelige 

funksjoner som lokalsenter for Haugerud.  Senteret fremstår i dag som uryddig, utflytende og lite 

attraktivt senterområde, preget av nedslitte fellesarealer og store, nedslitte flater.  Det er ikke 

opparbeidet gode rom for opphold.  

Tilbudet på senteret omfatter dagligvare, apotek, treningssenter, frisør, bingo, thaimassasje og pub.  

Bydel Alnas bestillerkontor og Alna barneverntjeneste har kontor på senteret som også har boliger i 

de fire øverste etasjene.  Ved T-banestasjonen på andre siden av Tvetenveien er det kiosk, 

grønnsakbutikk samt Haugerud aktivitetssenter med seniortilbud og frivilligsentral.  I området finner 

                                                           
8
 BU-sak 40/14 

9
 «Trosterud senter.  Forprosjekt» INBY/Bydel Alna 2011 
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vi også Haugerud senter barnehage, Haugerud og Trosterud skole, Haugerudhallen, Haugerud kirke 

og Haugerud idrettspark. 

Offentlige tjenester 

Skoler 

Det er tre skoler i delbydelen; Lutvann, Trosterud og Haugerud skoler.  Lutvann og Trosterud er 1-7 

skoler med henholdsvis 340 og 375 elever.  Haugerud skole har tilbud for 8.-10. klassetrinn og ca. 380 

elever.  I tillegg gir Haukåsen skole og Nordvoll skole byomfattende skoletilbud til særskilte grupper. 

Trosterud og Haugerud skole ligger sentralt plassert på Haugerud med Haugerud senter, T-bane og 

Haugerud idrettspark som nærmeste naboer.  Det blir rapportert om bedring av arbeidsmiljø og 

elevenes resultater de siste årene, særlig på Haugerud skole. Skolebygningene er i dårlig forfatning, 

selv om Haugerud skole ble rustet opp med bl.a. ny samlingssal i 2012.  Mange er opptatt av at det er 

behov for å bygge nye skoler for å unngå at barnefamilier i området velger bort den lokale skolen 

eller flytter.   

Haugerud og Trosterud inngår i skolebehovsplanens område 13 Lindeberg – Haugerud – Tveita.  I 

følge planen vil det være overkapasitet på skolene i området i perioden, og det er ikke planer om 

tiltak.  Det blir imidlertid vist til Eiendoms- og byfornyelsesetatens arbeid med områdeplanlegging på 

Haugerud senter.  I dette arbeidet må også skoler og flerbrukshall vurderes10. 

Haukåsen skole er en bydekkende kommunal spesialskole som gir et helhetlig tilbud til elever med 

nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming. Skolen har 76 elever og ca. 

130 ansatte. Nordvoll skole og autismesenter er en bydekkende kommunal spesialskole og et 

regionalt ressurssenter i Oslo.  Skolen gir opplæringstilbud for barn og unge med diagnoser innen 

autismespekteret. Skolen har 50 elevplasser. 

Barnehager 

Bydel Alna driver ni barnehager i området: 

 Barneslottet barnehage 

 Stubberudlia barnehage 

 Fagerholt barnehage 

 Trosterud senter barnehage 

 Karlstua barnehage 

 Solfjellet barnehage 

 Haugerud sentrum barnehage 

 Kastanjen barnehage 

 Stjernemyra barnehage 

Ansvaret for driften er fordelt på Alna midtre og Alna sør barnehageenhet.  Barnehagene har til 

sammen plasser for 521 barn.  Trosterud senter (19 plasser) er et tilbud til barn med autisme og 

allergi og tar i mot barn fra hele byen. 
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 «Skolebehovsplanen 2014-2024» Oslo kommune / Utdanningsetaten 2013 
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Kulturtilbud og møteplasser 

Bydel Alna driver flere kultur- og møteplasstilbud på Haugerud og Trosterud.  Trosterud fritidsklubb 

ligger på Trosterud senter og gir kultur- og fritidstilbud til barn og unge fra 5. klasse til 18 årsalderen 

på ettermiddags- og kveldstid.  Virksomheten omfatter bl.a. medieverksted og kulturprosjektet 

«Diamanten kulturstøperi». I Haugerud aktivitetshus driver gir bydelen tilbud til eldre i Haugerud 

seniorsenter, samt Haugerud frivilligsentral.  

Trosterudklubben, Haugerud seniorsenter og Haugerud frivilligsentral inngår i Bydel Alnas enhet for 

kultur, frivillighet og møteplasser. 

Frivillig virksomhet 

Det foreligger ikke systematisk kartlegging av frivillige organisasjoner på Trosterud og Haugerud.  

Bydel Alna har allikevel god kontakt med flere av aktørene i det frivillige feltet, bl.a. gjennom 

arbeidet med fordeling av frivillighetsmidler, samarbeid mellom ungdomstiltak og frivillige 

organisasjoner, og i forbindelse med Groruddalssatsingen. 

Haugerud Idrettsforening er en av de største frivillige organisasjonene i Bydel Alna med nærmere 800 

medlemmer.  Idrettsforeningen har lag innen fotball, håndball, badminton, innebandy, tennis og 

cricket og har driftsansvar for Haugerudhallen, Haugerud idrettspark samt eget klubbhus.  

Idrettsforeningen arbeider aktivt med rekruttering og åpne aktiviteter for barn og unge, som «Åpen 

hall på lørdager», aktivitetsdager og rekrutteringsprosjektet «Flere på banen». 

Østre Aker og Haugerud menighet driver bl.a. ungdomsklubben «Amigos» i Haugerud kirke. 

Haugerud og Trosterud Vel har omtrent 100 husstander som medlem, vesentlig fra villabebyggelsen 

på Haugerud og Trosterud.  Velforeningen har bl.a. fremmet innspill til tiltak i nærmiljøet som burde 

kunne arbeides med som del av Groruddalssatsingen- som rundkjøringen 

Tvetenveien/Haugerudveien, «Lille Wembley»  m.m.  11. 

Foreningen Trosterudvillaen leier og driver tiltak i Trosterudvillaen, som er den tidligere 

direktørboligen til Dr. Dedichens hospital.  Foreningen har ca 300 medlemmer og står for vedlikehold 

av villaen, utleie til selskap, kurs og arrangement samt egne arrangement.  Uteområdet blir 

vedlikeholdt av Karea AS og Norske Billedhuggere bruker hageanlegget som visningssted for arbeider 

som er gjort av deres medlemmer. 

Aksjonen BOOST Haugerud har engasjert seg særlig for å styrke skolemiljøet på Haugerud og 

Trosterud skoler, og har startet opp en rekke aktiviteter etter skoletid i samarbeid med Haugerud IF 

o.a. høsten 2014.  I juni 2014 ble det etter initiativ fra BOOST Haugerud gjennomført 

trygghetsvandring i Haugerudområdet.  Rapporten fra trygghetsvandringen peker på at det i stor 

grad er områder som forvaltes av de store offentlige eierne – som Bymiljøetaten, Undervisningsbygg 

og RUTER, som lider av dårlig vedlikehold og forfall.  Rapporten peker særlig på seks områder som 

bør følges opp spesielt12. 
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 «Prosjektideer til Groruddalssatsingen» Innspill fra Haugerud/Trosterud Vel 2011 
12

 «Protokoll fra trygghetsvandring 4.juni 2014» BOOST Haugerud i samarbeid med Bydel Alna/SaLTo og 
Politiet. 
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Næringsvirksomhet 

Det er ikke gjennomført kartlegging av næringsvirksomhet i delbydelen, som i hovedsak er lokalisert 

til områdene i dalbunnen (Stubberud). 

I området mellom Trosterud og Haugerud ved Johan Castbergs vei ligger det en rekke bygninger som 

tidligere ble benyttet av Oslo kommune til arbeidstreningsformål.  Bygningsmassen omfattet bl.a. 

drivhus, trevareverksted og to tidligere sykehusbygninger (Dr. Dedichens hospital).  Ett av 

sykehusbyggene er tatt i bruk som barnehage, de øvrige byggene er ikke i bruk og er til dels sterkt 

preget av forfall.   

Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) forvalter 15 eiendommer i området, av disse 10 eiendommer i Dr. 

Dedichens vei. Flere av eiendommene er p.t. ikke i bruk.   OBY’s rolle i et evt. områdeløft vil være «… 

bidrag til det fysiske miljø gjennom den daglige forvaltning av bygg og eiendommer, evt utarbeiding 

av mulighetsstudier, eller gjennomføring av rehabilitering-/ eller byggeprosjekter som de måtte få fra 

overordnet eller operativ bestiller.13» 

Pågående plan- og utredningsarbeid 
Det er Plan- og bygningsetaten (PBE) som har ansvaret for kommunens overordnede 

arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling.  PBE påpeker i sitt innspill til forstudien at: 

Området som vurderes strekker seg fra dalbunnen og opp til Marka.  Det omfatter industri- 

og lagerområdene på Alnabru/Alfaset og Stubberud og boligområdene i dalsiden.  Deler av 

arealene i dalbunnen er i forslag til kommuneplan vist som utviklingsområder.  Her er det 

flere pågående plan- og utredningsarbeider som det ikke er redegjort for i forstudien.  Statens 

vegvesen arbeider bl.a. med atkomst til Alnabruterminalen via Tvetenveien, og på Stubberud 

har EBY satt i gang forberedende arbeider for etablering av utviklingsselskap.  Forslag til 

kommuneplan viser her krav om områderegulering, i tillegg er også en trasé for framtidig T-

bane vist over Stubberud. 

De planmessige utfordringene er annerledes i dalbunnen enn i boligområdene, og slik vi leser 

forstudien er det boligområdene i dalsiden som vil være de viktigste i evt. områdeløft.  Ut over 

dette ser vi foreløpig ikke at det vil være aktuelt for oss å starte et formelt planarbeid i 

området.  Plan- og bygningsetaten vil for øvrig gjerne følge det videre arbeidet med 

Haugerud/Trosterud, og vurdere om vår etat kan bidra ytterligere til at en mulig 

områdesatsing blir vellykket.  For eksempel kan det vurderes en enkel mulighetsstudie for 

området ved Trosterud T, blant annet med utgangspunkt i nedlegging av høyspentlinjen14 

Områdeplan for Haugerud senterområde 

I 2009 brukte Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) Haugerud senterområde som tomt i 

arkitektkonkurransen EUROPAN 10.  Innsendte arbeider ble stilt ut i Haugerud senter, og 

arkitektfirmaet Eriksen Skajaa Architects vant konkurransen15.  Etter konkurransen har EBY utvidet 

planområdet betydelig mot Trosterud senter slik at det nå utgjør 240 daa (uten skolene Nordvoll og 

Haukåsen). 
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 Brev fra Omsorgsbygg Oslo KF 07.10.2014. 
14

 Brev fra Plan- og bygningsetaten 21.10.2014 
15

 «Europan 10.  Book of results» Europan Norge 2010 
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Området har i dag relativt lav tetthet, og en betydelig del av arealet er i kommunalt eie.  Det er lav 

kvalitet på de offentlige uterommene.  Store deler av den kommunale bygningsmassen har vesentlig 

vedlikeholdsetterslep og det meste av kommunal bygningsmasse vil ha behov for utskifting i et 10 til 

20 års perspektiv. Offentlig/privat samarbeid (OPS) vil muligens kunne gi et nytt skoleanlegg tidligere. 

EBY arbeider med forslag til planprogram som skal vise hvilke alternativer som skal utredes videre, og 

legge til rette å fremskaffe nødvendig beslutningsgrunnlag for å utarbeide forslag til 

områderegulering16 .  Planprogrammet skal sikre både rammer og insentiv for god stedsutvikling på 

Haugerud.  Planprogrammet vil også kunne gi rammer for mindre og midlertidige tiltak for 

oppgradering av området.  

Som del av arbeidet fram til planprogram blir sendt på høring ønsker EBY å gjennomføre 

(sosiokulturell) stedsanalyse samt mulighetsstudie som skal drøfte plangrep, typologier og tetthet.  

Planprogram forventes på høring før sommeren 2015. 

Ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus? 

I desember 2012 la Statnett fram alternativanalyse for ny løsning for strømnettet i Oslo og 

Akershus17.  I tre av fire alternativ for Oslo Øst blir Statnetts luftledning mellom Røykås og Ulven 

foreslått fjernet.   

                                                           
16

 «Haugerud senterområde – Planinitiativ til detaljregulering» Oslo kommune/EBY mars 2013 
17

 «Alternativanalyse for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus» Statnett 2012 
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Ledningene ligger tett inntil boligområder i Lørenskog, Ellingsrud, Lindeberg, Trosterud, Breivoll og 

Ulven og berører mange beboere.  Til sammen bor over 4 000 mennesker i nærheten av ledningen, 

de fleste i Bydel Alna.  Høyspentlinjene gir lokale miljøulemper og beslaglegger areal som  kan 

benyttes til boliger eller rekreasjon.  I utredningen heter det bl.a.: 

«En ny stasjon i Djupdal vil også gjøre det mulig å fjerne ledninger mellom Ulven og Røykås.  Denne 

ledningen er en spesielt problematisk forbindelse fordi den går svært tett inn på eksisterende 

bebyggelse på Trosterud.  Denne ledningen kan potensielt fjernes i alle alternativer med unntak av 

null+ alternativet» (s. 85). 

Bydel Alna har uttalt seg til Plan- og bygningsetaten, der det blir bedt om at det i ny 

sentralnettløsning legges til rette for fjerning av ledningen Røykås - Ulven18. 

Kraftledningene legger beslag på store arealer ved Trosterud senter.  Et eventuelt områdeløft bør ta 

opp hvordan senterområdet kan utvikles dersom Statnett velger å fjerne ledningene.  Et evt. 

områdeløft kan bidra ved å utarbeide mulighetsstudie e.l. som synliggjør utviklingspotensialet og 

prinsipper for god stedsutvikling ved Trosterud senter. 

Utvidelse av Lutvann leir 

Delbydelen grenser til Lutvann leir, som setter betydelig preg på den øvre delen av Trosterud.  Det er 

nå satt i gang planarbeid for utvidelse av leiren. Planarbeidet skal legge til rette for en videre utvikling 

av Lutvann leir med ny bygningsmasse tilpasset Forsvarets behov de neste 20 årene.  

Forsvaret er i dag spredt rundt på flere lokaliteter i Oslo sentrum hvor de leier kontorplass. Det er 

ønskelig å samle disse på noen få steder, blant annet på Lutvann leir. Eksisterende bygningsmasse 

har også et fornyelsesbehov.  

Dette medfører behov for en betydelig utvidelse samt rehabilitering av bygg innenfor planområdet. 

Forslaget tar for seg kun ett utredningsalternativ, i tillegg til 0-alternativet. Alternativ 1 innebærer at 

det legges til rette for maks BRA = 100 000 m2 innenfor planområdet. Dette vil innebære at noe av 

eksisterende bebyggelse rives, eksisterende hytter flyttes og ny bebyggelse oppføres. Det er krav til 

konsekvensutredning i tilknytning til planforslag fordi dagens utnyttelse økes med mer enn 15 000 

m2 BRA.  Bydel Alna har uttalt seg i forbindelse med oppstart av detaljregulering19 

2: MÅLSETTINGER FOR OMRÅDELØFT 

Husbankens «Program for områdeløft» har to hovedmål; ett knyttet til fysisk og sosial bærekraft i det 

aktuelle området, og ett som er knyttet til kunnskaps-, organisasjons- og tjenesteutvikling.  Dette vil 

være utgangspunktet for målene for områdeløft på Haugerud/Trosterud, men må tilpasses lokale 

utfordringer og forutsetninger. 

Fysisk og sosial bærekraft 

Områdeløft skal gjøre Trosterud/Haugerud mer bærekraftig, fysisk og sosialt.  Med bærekraft menes 

en robust og langsiktig utvikling hvor fysiske og sosiale faktorer ses i sammenheng innenfor området.  

Det bør utarbeides resultatmål innenfor følgende områder: 
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 MBK-sak 9/13, Bydel Alna 2013. 
19

 Brev av 03.07.2014.   
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 Boliger og bygningskvalitet 

 Bomiljø 

 Barn og unges bo- og nærmiljø 

 Deltakelse og medvirkning 

 Lokale og tilgjengelige servicetilbud 

 Opplevd bokvalitet 

Kunnskapsutvikling og gjennomføring 

Områdeløftet skal styrke bydelens evne til å gjennomføre områderettet utviklingsarbeid, i samarbeid 

med andre offentlige virksomheter, næringsliv, borettslag og frivillige organisasjoner. 

Det bør utarbeides resultatmål innen følgende områder: 

 Kunnskapsgrunnlag 

 Organisasjons- og tjenesteutvikling 

 Beboermedvirkning 

 Partnerskap mellom offentlig, privat og frivillig sektor 

 

3: BØR DET GJENNOMFØRES OMRÅDELØFT PÅ HAUGERUD/TROSTERUD? 

Grunnlagsmaterialet dokumenterer at det er god grunn til å være særlig opptatt av 

levekårsutfordringene på Trosterud/Haugerud.  Fattigdom i barnefamilier, lav sysselsettingsandel 

blant kvinner, og relativt stor andel som er avhengig av økonomiske overføringer er forhold i 

delbydelen som det kan være grunn til å se nærmere på.  Flytting kan også være en del av dette 

bildet over tid.   

Det er mye som tyder på at levekårsutfordringene er vel så store som på Lindeberg, men der det ikke 

er ett område innenfor delbydelen (grunnkrets) som peker seg ut slik vi kjenner til på Lindeberg.  Slik 

sett er det mulig å si at Trosterud/Haugerud kvalifiserer for områdeløft etter Husbankens kriterier. 

Samtidig er det påfallende hvilke kvaliteter som finnes i boligområdene både når det gjelder 

boligkvalitet og bomiljø.  Borettslag og boligsameier er veldrevne, og det er relativt høy bofasthet. 

Verdien av tilgjengelighet til Østmarka med Lutvann er betydelig for et såpass sentrumsnært område, 

med svært godt kollektivtilknytning.   

Det offentlige tjenestetilbudet er godt, og aktører som Trosterudklubben og Haugerud IF gir viktige 

bidrag til barn og unges oppvekstmiljø.  Det bør være mulig å utvikle det samlede tilbudet når det 

gjelder møteplasser/lavterskeltilbud.  «Nye» Trosterud fritidsklubb gir muligheter for utvikling av 

denne type tjenester ved samarbeid og samlokalisering. 

Hovedutfordringene i det fysiske miljøet ligger særlig ved lokalsentrene, skolene ved Haugerud 

senter med Haugerudhallen, og i Oslo kommunes tidligere arbeidstreningsbedrifter ved Johan 

Castbergs vei.  Her vil det være nødvendig med betydelig innsats.   

Det er allerede utarbeidet forprosjekt for oppgradering av Haugerudparken, og bydelen har mottatt 

midler fra Groruddalssatsingen som vil innebære en vesentlig kvalitetsheving.  Dette forutsetter 

imidlertid at det oppnås enighet med eierne av den private delen av eiendommen. 
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Haugerud senter har stort utviklingspotensial, og det pågår planarbeid for senterområdet som over 

tid vil kunne utløse investeringer fra både offentlige og private aktører.  Skolebyggene og 

Haugerudhallen vil sannsynligvis inngå i et slikt program. Problemet er at dette arbeidet vil ta tid, 

sannsynligvis 5 til 10 år før realisering av tiltak kan forventes.  Det er grunn til å være opptatt av hva 

som vil skje i påvente av nødvendige investeringer i sosial infrastruktur på Haugerud. 

EBY ser følgende mulige samspillseffekter med et områdeløft20: 

 Felles oppstart med sosiokulturell stedsanalyse 

 Områdeløftet kan sikre at tiltak på kort og mellomlang sikt blir gjennomført, mens 

planprogrammet håndterer forhold på lengre sikt 

 Planprogram og eiendomsutviklingsstrategi kan sikre at investeringer som blir gjort i 

områdeløftet kommer tilbake i form av økte eiendomspriser når eiendommer selges 

 Høy utnyttelse krever høyere eiendomspriser enn det man har i området i dag.  Et 

områdeløft kan bidra til å gjøre området mer attraktivt og på den måten muliggjøre 

boligutvikling tidligere 

Midlertidige tiltak f eks i skolegårdene og senterområdet for øvrig kan bli strategisk viktige satsinger 

for å få til en god utvikling på Haugerud senter. 

Andre mer omfattende planprosesser som berører området vil bli håndtert av miljø- og 

byutviklingskomiteen.  Et områdeløft vil evt kunne bidra med å legge til rette for medvirkning slik det 

f eks er blitt gjort på Furuset.  Dette vil også være særlig viktig på Haugerud. 

4: STRATEGI OG PROSESS  

De 8 områdeløftene som til er satt i gang i Groruddalen er finansiert med tilskudd fra Husbanken, 

Byrådsavdeling for byutvikling og bydelene.  Det er usikkert om forslaget til statsbudsjett for 2015 gir 

rom for tilsagn til nye områdeløft. 

Det kan allikevel være grunn til å arbeide videre med å utvikle en områderettet satsing på 

Trosterud/Haugerud.  I den sammenheng er signalene fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten særlig 

interessante.  Det kan være hensiktsmessig å legge opp til innsats rettet mot delbydelen basert på 

f.eks. følgende 1. halvår 2016: 

 Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget, særlig med henblikk på levekår, i samarbeid med NAV 

Alna 

 Gjennomføre sosiokulturell stedsanalyse som samarbeidsprosjekt med EBY 

 Legge til rette for beboermedvirkning i arbeidet med planprogram 

 Ruste opp Haugerudparken i tråd med forprosjekt 

 Være pådriver i større og mindre opprustingsprosjekt jfr. innspill fra Haugerud/Trosterud Vel 

og BOOST Haugerud 

 Utarbeide prosjektplan for en fullstendig, langsiktig områderettet satsing på Trosterud og 

Haugerud 
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 Innspill fra møte i Groruddalssatsingen programgruppe 3B 8.10.2014 
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