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Vårt oppdrag: 
redusere tjenestebehovet –
og unngår behov for nye områdeløft?

Innsats mot eksisterende boligområde 
med levekårsutfordringer  

Påvirke utbyggere slik at nye 
boligområder får sosial bærekraft 



Gap mellom behov og ressurser

Behov

Ressurser

Tid



Leve aktive, selvstendig og trygge liv 

Mestring

Fellesskap

Selvstendig 
og aktive liv

Steds- og 
byutvikling
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Veitvet musikkorps på toget Veitvet Senteret



28. jan. 2019





Sosial bærekraft

• Tilfredsstille grunnleggende behov
• Å ta ut menneskelig potensiale - selvrealisering 
• Rettferdig eller lik tilgang til goder og ressurser
• Sosial kapital og nettverk 
• Stedstilhørighet
• Deltakelse – medvirkning - demokrati



Dialog – bydelen/kommunen som kobler

Bydel/kommune



Veitvet shoppingsenter ble åpnet 1959 
– det mest innovative senter i Nord-Europa

Shoppingsenteret 
Veitvet, 
Handel, 
kultur og 
offentlige tjenester

Datidens «beste» 
butikker

Kultur: kirke, 
bibliotek, Veitvet og 



etter 50 år oppleves et senteret som «tomt» 
- stort behov for oppgradering





Dialog med befolkningen – Stikk innom – midt på torget 

åpningen 16.09.08 Kommunal og –regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa



Mens vi venter – midlertidig aktivering
Kulturaktører Felles kulturproduksjoner



Beboerdrevet pop up kafé –
med galleri – i ledige lokaler



Felles Kulturproduksjoner 
Nye kulturutrykk – scene fra «Crossover» - Bydel 
Bjerke kulturliv på i Operan



Aktiviteter for store og små 



Mens vi venter på Miljøgata - folk lager sin egen miljøgate



Opplæring – hvordan nå beslutningstakere



Nytt organisasjonsliv – behov for opplæring 



Kulturhuset Veitvet åpnet april 2016 
Oslo kommune har 20 års leieavtale 
på Veitvet senteret



Men dette er bare starten.…..  
Veitvet senteret oppgraderes og fornyes 



Hovinbyen er pekt ut som Oslos 
største byutviklingsområde

Kan gi plass til 27 000-40 000 
nye boliger 

50-100 000 arbeidsplasser

Består av mange delområder, 
med ulik identitet

Har en tidshorisont på 30-50 år

Ca 1/3 i Bydel Bjerke





Her skal det bli et attraktivt boligområde











Lars Eivind Bjørnstad, Utviklingsavdelingen, Bydel Bjerke, e-post:
lars.eivind.bjornstad@bbj.oslo.kommune.no

Bærekraftig liv mellom husene 

Deltakelse og deltakelsesbarrierer 
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/hovedfunn/a4_folder_kunn
skapsoversikt_v7_online.pdf

Fellesskap og forskjellighet: 
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/hovedfunn/a4_folder_hove
dfunn_forskjellighet_nett.pdf

http://byggalliansen.no/baerekraftig-liv-mellom-husene/

mailto:lars.eivind.bjornstad@bbj.oslo.kommune.no
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/hovedfunn/a4_folder_kunnskapsoversikt_v7_online.pdf
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/hovedfunn/a4_folder_hovedfunn_forskjellighet_nett.pdf
http://byggalliansen.no/baerekraftig-liv-mellom-husene/

