
 

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: Deltakerne i arbeidsgruppen for bybåndssamarbeidet 

Til stede Terje Hansen, Bærum kommune 

Toril Skovli, Asker kommune 

Dinko Midzic, Lørenskog kommune 

Anders Jørstad, Skedsmo kommune 

Helga Sørby, Rælingen kommune 

Mette Kleppe, Oppegård 

Cecilie Mæle, Ski kommune 

Bane NOR, Jostein Meisdalen 

Sofie Lundin, Ruter 

Erik Dahl, Akershus Fylkeskommune 

Siri Furuholt Engelstad, Statens vegvesen 

Ingeborg Austreng, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Kjersti Granum, PBE, Oslo kommune 

Ken Ove Heiberg, PBE Oslo kommune 

Marie Aaberge, PBE Oslo kommune 
 

  
Møtested: Plan- og bygningsetaten 
Møtetid: 09.00-11.00 
Referatdato: 04.10.2017 
Referent: Ken Ove Heiberg og Marie Aaberge 
Telefon: 90238092 
Saksnummer: 201601716 
Neste møte: 12.10.2017  
  

Referat fra møte i arbeidsgruppen for 
bybåndssamarbeidet 29. september 2017 
 

Dagsorden: 

1. Gjennomgang av referatet fra oppstartsmøtet 

2. Status bybåndsarbeidet 

3. Prioriterte tema 

4. Viktige milepæler/framdrift 

5. Evt. 

 



Saksnr: - Side 2 av 4 

 

 

1 Merknader til referat fra forrige møte 

Det var ingen merknader til referatet fra møtet den 15.09.2017. 

2 Status bybåndsarbeidet 

Deltakere i den mindre arbeidsgruppa for bybåndsavgrensning jobber videre med metodikk og 

forslag til kart med bybåndsavgrensning. Det er nytt møte i gruppen 13. oktober hvor det skal 

produseres et notat om metodikken sammen med et kartforslag. Forslag til metodikk og kart vil 

bli sendt over til den større arbeidsgruppa i forkant av møtet den 25. oktober.  

3 Prioriterte tema  

Møtet skulle i hovedsak ta for seg tema 1 og 2 for å avgrense arbeidet noe og det ble 

innledningsvis vist en presentasjon av strategier for bymessig utvidelse m/Hovinbyen som 

eksempel. Hovedintensjonen var å få frem ideer for hvordan man kan jobbe med bymessig 

utvikling, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes for å oppnå bykvalitet. Regional plan 

har allerede definert regionale byer og prioriterte vekstområder som skal hensyntas.  

På arbeidsgruppemøte den 15.09.17 ble det definert fire prioriterte tema som det skal jobbes 

videre med i arbeidsgruppen, to av disse var hovedtema for møtet: 

1. Aktuelle områder for særlig bymessig fortetting/overordnet senter – og knutepunkthierarki 

Hensikten med arbeidet er å få en mer helhetlig oversikt over områder som er egnet for særlig 

bymessig utvikling innenfor bybåndet. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt og basert på 

prinsipper om flerkjernet byutvikling.  

Arbeidet ble organisert korridorvis med å definere aktuelle vekstområder på kart, også utenfor de 

stedene som er definert som regionale byer i bybåndet. Deltakerne jobbet med å lage en hierarkisk 

prioritering av områdene. Metodisk ble de ulike prioriterte områdene inntegnet i tre kategorier fra 

høyest prioritet (rødt), middels (svart) og lavest prioritet (grønt). Kartene og beskrivelsen følger 

vedlagt.  

2. Felles metoder og prinsipper for fortetting og transformasjon med fokus på kvalitet. 

Regional plan legger til grunn at kommunene skal samarbeide om å utvikle de prioriterte 

vekstområdene med bykvalitet. Kommunene i bybåndet spør seg hvordan man skal få til god 

fortetting med kvalitet i de utpekte vekstområdene. I tillegg til bykvaliteter ble det understreket at 

det var viktig å se nærmere på gode eksempler på metodikk og erfaringer. Hovinbyen ble trukket 

frem som et godt eksempel. Ski jobber med en funksjons og designplan for gater, torg og parker 

som kan ses nærmere på. 

Arbeidet ble organisert med post-it-lapper der deltakerne skrev ned hva de legger i begrepet 

bykvalitet. En sammenfatning av dette følger vedlagt. 
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3. Sammenhengende forbindelser for gående og syklende i bybåndet 

Tema ble ikke diskutert nærmere men det ble understreket at det er viktig å jobbe videre med 

forbindelser for gående og syklende. Det ble trukket frem at tema også bør ses i sammenheng 

med grøntdrag. Arbeidet er mulig å konkretisere ganske raskt under forutsetning at man har 

tilgjengelig og riktig kartgrunnlag. 

4. Store samferdselsprosjekter i bybåndet.  

Tema kan ses på som et samarbeid mellom to kommuner hvor knutepunktutvikling er særlig 

relevant. Oppfatningen er at tema er for stort til å løfte dette opp samtidig med felles metoder og 

prinsipper, men at det fortsatt bør jobbes videre med etter at man har konkretisert tema for 

kvalitet.  

4 Videre arbeid 

Neste møte må se nærmere på utfordringer og muligheter ved bykvalitet, fortetting og 

transformasjon, som en videre oppfølging av tema nr. 2. Det er behov for å lage en veileder om 

kvalitet sammen med f.eks. en eksempelsamling. Det kan også være aktuelt å bruke innspill fra 

kommunenes kommuneplanarbeid, eksempelvis har Bærum og Asker allerede gjort dette arbeidet 

med sin metodikk. 

Forslag til agenda og en sammenstilling av tema sendes ut i forkant av neste møte 12.10.17.  

5 Eventuelt 

Det var noen uklarheter knyttet til tidspunkt for de kommende møtene. Neste møte i den mindre 

arbeidsgruppa som skal jobbe med avgrensning av bybåndet er fredag 13.10.17. Det er kalt inn til 

følgende møter i den store arbeidsgruppa fremover: 

 

Torsdag 12.10.2017 kl. 09.00-11.00 

 

Onsdag 25.10.2017 kl. 09.00-11-00 

 

Fredag 10.11.2017 kl. 09.00-11.00 

 

Fredag 24.11.2017 kl. 09.00-11.00 

 

Fredag 08.12.2017. kl. 09.00-11.00 
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Vedlegg: 

 

1. Bykvalitet 

2. Kart sørkorridoren 

3. Kart vestkorridor 

4. Kart østkorridor 

 

 

 

 

 

 

 


