
 

Oslo kommune 
Plan- og bygningsetaten 

 

      

 

www.oslo.kommune.no/pbe Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord, tlf: 21 80 21 80 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no Boks 364 Sentrum Vahls gate 1 Kundesenteret, tlf: 23 49 10 00 
 0102 Oslo 0187 Oslo Bankgiro:  1315.01.01357 
www.byplanoslo.no   Org.nr.:  NO 971 040 823 MVA 

 

 

  
Møtereferat 

 

Til: Arbeidsgruppe for bybåndssamarbeidet, Regional plan for Oslo og Akershus 

Til stede: Toril Skovli, Asker kommune 
Kirsti Stokke Burheim, Bærum kommune 
Dinko Midzic, Lørenskog kommune 
Ozrenko Gacic, Ski kommune 
Kathrine Bratlie, Rælingen kommune 
Tessa Barnett, Oppegård kommune 
Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune  
Theis Juel Theisen, Akershus fylkeskommune 
Ola Skar, Ruter 
Thomas Johansen, Bane NOR 
Jostein Meisdalen, Bane NOR 
Lars Erik Nybø, Jernbanedirektoratet 
Arne Torp, Statens vegvesen 
Astrid Elina Ådanes, Statens vegvesen 
Vidar Valvik, BYM Oslo kommune 
Helge Jensen, BYM Oslo kommune 
Kjersti Granum, PBE Oslo kommune 
Marie Aaberge, PBE Oslo kommune 
Iselin Hewitt, PBE Oslo kommune 
Knut Iver Skøien, PBE Oslo kommune 

Forfall: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Skedsmo kommune 

Møtested: Plan- og bygningsetaten 

Møtetid: 15.11.2018, kl. 9:00-11:00 

Referatdato: 16.11.2018 

Referent: Knut Iver Skøien 

Saksnummer: 201601716 

  

Referat fra møtet i arbeidsgruppen for 
bybåndssamarbeidet 15. november 2018 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Oppfølging fra forrige møte, 25. oktober 

3. Ledergruppemøte 4. desember 

4. Fagtema mobilitet og transportinfrastruktur 

a. Presentasjoner: 

Ola Skar, Ruter 
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Lars Erik Nybø, Jernbanedirektoratet 

Arne Torp, Statens vegvesen 

b. Diskusjon og refleksjon 

c. Videre oppfølging på temaet 

5. Eventuelt 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

2 Oppfølging fra forrige møte, 25. oktober 

PBE presenterte plan for videre oppfølging av fagtemaet på forrige møte, blågrønn struktur, se 

presentasjon. PBE ønsker å samle inn info fra kommunene om hva slags virkemidler som brukes for å 

sikre eksisterende og utvikle ny blågrønn struktur når områder byutvikles. Her vil det også være relevant å 

få bidrag fra Fylkesmannens og fylkeskommunens, og også eventuelt kartlegge hvordan transportetatene 

tar hensyn til blågrønne strukturer i sitt arbeid.  

Gjennom dette kan vi få oversikt over hvordan status er for dette feltet i bybåndet og identifisere sentrale 

styringsverktøy for å ivareta blågrønn struktur.  

3 Møte på ledernivå 4. desember 

PBE orienterte om at det blir nytt halvårlig møte på ledernivå for bybåndet, 4. desember 2018, og 

foreløpige punkter til dagsorden. Se presentasjon. Send eventuelle innspill til PBE. 

4 Fagtema mobilitet og transportinfrastruktur 

Se vedlagte presentasjoner fra Ruter, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. 

 

Diskusjon og kommentarer til de tre presentasjonene: 

 Det foregår et regionalt samarbeid om STOR (Smartere Transport i Oslo-Regionen). 

 BYM i Oslo holder på med mobilitetsanalyse. 

 Akershus har en mobilitetsplan med mobilitetsanalyser for delregionene. 

 Får jernbanen nok penger til den planlagte utviklingen?  

 Hvilket fokus har Statens vegvesen på teknologiutvikling? Deltar i mange prosjekter, blant annet 

styring av transport, som kan gjøre at arealene utnyttes bedre. 

 ATP-folk kan lære av logistikk, som er en «ukjent verden» for mange av oss. 

Oppfølging av temaet 

PBE planlegger et nytt møte på dette temaet, mobilitet og transportinfrastruktur, der vi får kommunenes 

perspektiver på dette. PBE ønsker at 2-3 av kommunene presenterer case på store infrastrukturprosjekter, 

byutvikling og transport henger nøye sammen og eventuelt står i motsetningsforhold.  

Bryn, Hauketo og Høvik ble foreslått som slike eksempler fra Oslo.  

I tillegg til konkrete samferdselsprosjekter var det interesse for å se mer på hvordan innovative 

mobilitetsløsninger kan legge til rette for bedre byutvikling. 

PBE tar med seg dette, og kommer tilbake til hvordan de ulike temaene kan følges opp. 
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Etter møtet har Erlend Hanssen Sjåvik foreslått å følge opp tematikken i f.eks. et verksted, der man kunne 

ta opp spesifikke problemstillinger og ha nærmere definerte målsetninger for arbeidet. 

5 Møter i 2019 

Arbeidsgruppemøter ca. månedlig, første møte tentativt i slutten av januar. To av vårens møter går med til 

seminarer knyttet til arbeid med Veileder for fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. 

Midtveisseminar holdes 10. januar. Sluttseminar i mars. 

6 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 


