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Møtereferat 

Til: Arbeidsgruppe for bybåndssamarbeidet 

Til stede: Pedro Ardila, Bærum kommune 
Anders Jørstad, Skedsmo kommune 
Ingvild Rønning Johansen, Rælingen kommune 
Tessa Barnett, Oppegård kommune 
Arne Torp, Statens vegvesen 
Fredrik Refling, Statens vegvesen 
Jostein Berger Meisdalen, Bane NOR 
Lise Weltzien, Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune 
Erik Dahl, Akershus fylkeskommune  
Birte Mobraaten, Bymiljøetaten, Oslo kommune 
Hanne Caroline Hvidsten, Bymiljøetaten, Oslo kommune 
Ronny Kristiansen, PBE, Oslo kommune 
Marie Aaberge, PBE, Oslo kommune 
Carolin Grotle, PBE, Oslo kommune  
Kjell Jacobsen, PBE, Oslo kommune (siste del av møtet) 

Forfall: Asker kommune 
Lørenskog kommune 
Ski kommune  
Jernbanedirektoratet 
Ruter 

Møtested: Plan- og bygningsetaten 

Møtetid: 21.11.2019, kl. 9:00-12:00 

Referatdato: 22.11.2019 

Referent: Carolin Grotle 

Saksnummer: 201601716 

  

Referat fra møtet i arbeidsgruppen for 
bybåndssamarbeidet 21. november 2019 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av dagsorden      

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 24. oktober  

3. Evaluering av arbeidsgruppemøtene i 2019 

4. Forslag til møteplan for våren 2020 

5. Kort orientering om status i knutepunktprosjektet 

6. Presentasjon av «Veilederen for bymessig utforming» v/ Kjell Jacobsen, PBE 

7. Eventuelt 

1 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.  
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2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Fylkesmannen ved Lise Weltzien påpekte at hun er oppført som til stede i referatet, selv om 

hun ikke hadde deltatt på forrige møtet. Hun var overrasket over at det fremkommer av 

referatet at det var enighet om at sluttproduktet til knutepunktprosjektet skal bli en veileder 

med samme struktur som fortettingsveilederen, og stilte spørsmål ved om det er riktig å 

utarbeide nok en veileder. Det ble bestemt at dette ikke skulle diskuteres i dagens møte, men 

knutepunktprosjektet vil diskuteres igjen på neste arbeidsgruppemøte i januar.  

3 Evaluering av arbeidsgruppemøtene 

PBE presenterte innledningsvis H1 i den regionale planen, innspillene til arbeidet med H1 

som ble spilt inn under Fornebu-samlingen våren 2017, samt hva bybåndssamarbeidet har 

jobbet med i 2019, se vedlagt presentasjon. I etterkant diskuterte gruppen hvordan 

bybåndssamarbeidet har fungert så langt og hva som kan jobbes videre med fremover.  

Den generelle tilbakemeldingen var at bybåndssamarbeidet fungerer godt og at det har 

utviklet seg til et nyttig nettverk og fora. Det er bra at møtene foregår jevnlig og at Oslo 

kommune har en viktig rolle i dette arbeidet. Spesielt kontakten med Oslo kommune er 

verdifull for mange og er også en av grunnene til at bybåndssamarbeidet tydelig skiller seg 

fra andre nettverk og samarbeidsfora. Også det faktum at transportetatene deltar i møtene 

sammen med kommunene gjør at disse er nyttige og skiller seg ut.   

Det ble foreslått at transportetatene med fordel kan komme sterkere inn med sine erfaringer 

og ha en mer aktiv rolle.  

Det ble stilt spørsmål om deltakerne har blitt litt for tilbakelente når det gjelder å bidra til å 

sette agenda og innhold for møtene nettopp fordi arbeidsgruppemøtene har fungert godt. 

PBE nevnte at alle gjerne må komme med forslag og innspill til tema for 

arbeidsgruppemøtene.  

Deltakelsen i møtene har vært påvirket av temaene som skulle tas opp. Det ble stilt spørsmål 

om det er mulig å integrere temaene i større grad for å sikre mer kontinuitet i deltakelsen.  

Hvordan bybåndssamarbeidet kan ses mer i sammenheng med byvekstavtalen, var et annet 

spørsmål som ble løftet. Det ble videre tatt opp hvorvidt bybåndssamarbeidet bør diskutere 

mer økonomiske virkemidler, og om tilskuddsmidlene som fylkeskommunen forvalter er et 

virkemiddel som fortsatt virker etter hensikt?  

Hvordan kunnskapen og resultatene fra bybåndssamarbeidet kan formidles ut til de 

kommunene som ikke er en del av bybåndet var et annet viktig tema som ble tatt opp. Er det 

mulig å bruke fylkeskommunenes samlinger i større grad til å formidle det vi jobber med? 

Det er fint med konkrete produkter som er lett å formidle ut slik som fortettingsveilederen. 

Veilederen er nyttig og blir brukt. Prosessen med oppstartsseminar, midtveisseminar og 

sluttseminar som også involverte private aktører var bra.  

Sammenhengende strukturer for fotgjengere og syklister er et tema vi ikke har jobbet med så 

mye med enda, men som er etterlyst. Temaet skal inngå i prosjektet med blågrønn struktur 

som skal startes opp i 2020.  
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Gjennomføring og forankring er svært viktig. Hvordan får vi gjennomslag for de gode 

ideene vi har? Hvordan kan vi materialisere tingene vi diskuterer?, er spørsmål som gjerne 

kan tas opp i møtene. Strategisk byledelse kunne vært et tema som kan jobbes med.  

Det hadde vært nyttig om alle dokumenter fra bybåndssamarbeidet, inkludert veilederen og 

andre produkter som kommer i fremtiden, var lett tilgjengelig på en felles nettside.  

I arbeidsgruppemøtene fremover kan det med fordel settes av mer tid til diskusjoner.  

Det var enighet om at torsdager er en dag som stort sett passer bra og møtetidspunkt – kl.9-

12 inkludert lunsj – fungerer også fint. PBE minnet om at det er viktig å godta eller avslå 

møteinvitasjonen i god tid før møtet slik at matbestillingen kan tilpasses.  

4 Forslag til møteplan  

PBE presenterte forslag til møteplan 2020, se vedlagt presentasjon.  

PBE skal oppdatere deltakerlisten og oppfordret alle om å sende en e-post med informasjon 

om hvem som er hoveddeltager, vara, leder og kontaktperson for datahenvendelser innen 29. 

november. PBE vil så sende ut møteinvitasjoner for alle planlagte arbeidsgruppemøter i 

2020 til både hoveddeltager og vara.  

5 Kort orientering om status i knutepunktprosjektet 

PBE orienterte om status i knutepunktprosjektet, se vedlagt presentasjon. Prosjektgruppen 

består av representanter fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Ruter, Bane NOR 

Eiendom, Ullensaker, Asker, Bærum, Skedsmo og PBE. Første møte i prosjektgruppen er 

blitt gjennomført. Prosjektet er litt forsinket i forhold til opprinnelig skissert fremdrift.  

6 Presentasjon av «veileder for bymessighet» 

Kjell Jacobsen presenterte veilederen for bymessighet, se vedlagt presentasjon.  

7 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

Vedlegg: 

1. Presentasjon PBE arbeidsgruppemøte 21. november 2019 

2. Presentasjon Veileder for bymessighet 


