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Dagsorden
1. Godkjenning av dagsorden        

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 17. februar 2022

3. Status for prosjekter i bybåndet

4. Effektiv planrealisering i fortettings- og 
transformasjonsprosjekter

I. Introduksjon til temaet

II. Effektiv planrealisering og erfaringer i Bærum 
kommune 

III. Effektiv planrealisering og erfaringer i Lillestrøm 
kommune 

IV. Spørsmåls- og diskusjonsrunde

5. Eventuelt

i. Regionalt veivalg i Viken

Bilde: Thomas Ekström
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Deloverskrift beige

3. Status for prosjekter i bybåndet
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Knutepunktprosjektet
Hva har skjedd siden sist?

Avtale med Asplan Viak

Ferdigstilt verktøy ila. uke 26 (slutten av 
juni)

Tiltak.no - revisjon av artikkel

Brukervennlig oppsett og funksjon

Videreutvikling av illustrasjoner og 
bilder fra kunnskapsgrunnlag

Enkelte utfordringer:
- plassmangel på tiltak.no
- ikke mulig å lage undersider
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Veien videre

Uttesting og forbedringer

Avklaring en eller to analysealternativer

Planlagt lansering og frokostmøte 
høsten 2022
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4. Effektiv planrealisering i fortettings- og 
transformasjonsprosesser

Drivere, hindre og muligheter for å realisere fortettings- og 
transformasjonsprosesser i bybåndet

I. Introduksjon til temaet

II. Effektiv planrealisering og erfaringer i Bærum kommune v/ Kjell Seberg og 
Terje Hansen

III. Effektiv planrealisering og erfaringer i Lillestrøm kommune v/ Anders Jørstad

IV. Spørsmåls- og diskusjonsrunde
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Bakgrunn

Formål

Identifisere drivere, hindre og muligheter 
for mer effektiv planrealisering ved 
fortetting og transformasjon i bybåndet 

Dele kunnskap og erfaringer

Oppfølging av veilederen for fortetting og 
transformasjon med bykvalitet i bybåndet

Oppfølging av arbeidsmøte 21.09.2021 om 
finansiering av samferdselstiltak og KMDs
forslag til ny områdemodell/KMDs høringsnotat 
av 01.06.2021 og tidligere arbeidsmøter om 
samferdselsinfrastruktur og byutvikling 

KMDs «transformasjonsprosjekt»
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Anbefalinger og virkemidler fra veilederen

Urbant hierarki

Kommunal lokalisering

Kommunal investering i felles infrastruktur

Sterkt kommunal koordinering

Felles og enkeltvise møter med interessenter

Samarbeidsorganisasjon

Samarbeidsgrupper for delområder

Tidlig avklaring av prinsipper for gjennomføring og 
for etablering av infrastruktur

Utbyggingsavtaler

Koordinert eierskap fremmer helhetlige løsninger

Rekkefølgekrav i reguleringsplaner
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Avklare prinsipper for gjennomføring – søke 
koordinerte eierskap 

Avklar prinsipper for kostnadsfordeling før planutarbeiding – utbyggingsavtaler parallelt med 
planarbeid

Kan grunneiere være én aktør?

• Grunneiersamarbeid

• Pbl § 11.8 bokstav e (felles planlegging)
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Ulike modeller i Oslo kommune for 
gjennomføringsorganisasjon

«Ensjømodellen»

• Kommunal 
gjennomføringsorganis
asjon

• BYM har ansvar for å 
gjennomføre de 
offentlige tiltakene i 
planen, når/dersom 
disse ikke blir bygd av 
de private utbyggerne 
som realytelser. 

• BYM overtar offentlige 
tiltak til drift og 
vedlikehold på vegne 
av Oslo kommune

«Bjørvikamodellen»

• Privat 
gjennomføringsorganisasjon

• Infrastrukturselskap 
bestående av de private 
utbyggerne

• Selskapet som har ansvar 
for å planlegge og bygge 
alle de offentlige tiltakene 
beskrevet i planen

• BYM overtar de ferdigbygde 
offentlige tiltak til drift og 
vedlikehold på vegne av Oslo 
kommune

«forenklet 
Bjørvikamodell»

• Én privat utbygger påtar seg 
ansvar for gjennomføring av 
all offentlig infrastruktur

• Aktuell i områder der det er 
én dominerende utvikler

«Filipstadmodellen»

• Egen gjennomføringsetat 
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Hindre for gjennomføring av planer i bybåndet

Kommunal koordinering 

Ressurser til plan og gjennomføring

• Byvekstavtalen

Gjensidig avhengighet mellom aktører

Kompliserte eierstrukturer

Interessemotsetninger

Alternativkostnad i den eksisterende 
bruken
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Muligheter

Urbant jordskifte, ekspropriasjon og 
opparbeidelsesplikt? 

Gjennomføring gjennom 
grunneiersamarbeid utover det finansielle?

Utbyggingsavgift eller omreguleringsavgift? 

Ny modell for gevinstfordeling?

Områdeutviklingsstrategi og/eller 
program?

Fast-track?

Oppheving av forbud mot finansiering av 
sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler?

Gjennomføringsstrategi for bybåndet Stavanger - Sandnes 
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4. Effektiv planrealisering i fortettings-
og transformasjonsprosesser –
Spørsmål og diskusjon
Drivere, hindre og muligheter for å realisere fortettings- og 
transformasjonsprosesser i bybåndet
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i. Regionalt veivalg i Viken



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Oslomodellen: to alternative planprosesser

Kommuneplanen

Område-
regulering

Detalj-
regulering

Byggesak

Planprogram + veiledende plan for 
offentlige rom

Detalj-
regulering

Byggesak

Utbyggings-
avtaler

Utbyggings-
avtaler

1

2


