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Tema

• Drabantbyens rolle i den etniske 
boligsegregasjonen
– Noen trender og mønstre

• Drabantbyen som flerkulturelt sted 
– Muligheter og utfordringer

• Drabantbyens fremtid
– Implikasjoner for planlegging og videre utvikling 



Andel innvandrere i Oslo, Bergen og Trondheim 
- byene og drabantbyområdene i 1990, 2001 og 2005.
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Ammerud

Stovner

Furuset
Haugenstua
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Hovseter Linderud-Veitvet
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Andel innvandrere i Oslo 
- soner i indre øst, nye og gamle drabantbyer 1990, 2001 og 2005
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Andel innvandrere i Oslo
- drabantbyer i Groruddalen, Østensjø og S. Nordstrand 1990, 2001, 2005
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Drabantbyen som flerkulturelt sted

• Drabantbyen som sted
– Stedskvaliteter og beliggenhet i møte med flerkultur

• Møtestedene – for alle …. og for de få
• Uterommene – privat og offentlig
• Det sivile samfunn – hvem deltar?
• Næringslivet – gjenspeiles mangfoldet?
• Skolen – viktig arena …..også etter skoletid
• Offentlig tjenestetilbud – tilpasset økt mangfold



Drabantbyens fremtid
- implikasjoner for planlegging av omgivelser 

og samfunn
1. Medvirkning – sikre deltakelse fra alle

– nye metoder
2. Gjøre det attraktivt for flest mulig

– variasjon i boligtyper og uteområder
3. Bidra til identifikasjon og stedstilhørighet

– alle grupper får sette preg på omgivelsene
4. Møteplasser for alle ….. og for de få

– bidra til møter på tvers av ulike skillelinjer
5. Gode tjenester og inkluderende sivilsamfunn

– tilpasset tjenestetilbud og kompetanseheving


