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Dagsorden
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Bilde: Thomas Ekström

1. Velkommen

2. Status for arbeidet i bybåndssamarbeidet  (H1)

i. Smakebiter fra arbeidsgruppemøtene våren 
2022

ii. Kort orientering om knutepunktprosjektet

iii. Kort orientering om parkeringsprosjektet

3. Bybåndssamarbeidet 2022

i. Kort orientering om plansamarbeidet.no

ii. Forslag til møteplan høsten 2022

iii. Innspill/diskusjon

4. Eventuelt

Bilde: Thomas Ekström
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Faginnlegg og fagdiskusjoner

Erfaringsutveksling

Kartleggingsarbeid

Kunnskapsproduksjon

• Konkrete resultater/«sluttprodukter» 
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H1: Samarbeid om strategisk areal- og 
transportplanlegging i bybåndet
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Deloverskrift beige

2. Status for arbeidet i bybåndssamarbeidet

Smakebiter fra arbeidsgruppemøtene i januar, 
februar, mars, april og mai

10.06.2022 4
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Møterekke våren 2022
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Møtegruppe og 

tidspunkt
Hovedtema for møtene Tema*

Arbeidsgruppen

20. Januar

kl. 9:15-11:30

Blågrønne strukturer 
Klimaeffektanalyse

3, 5, 6

Arbeidsgruppen

17. Februar

kl. 9:15-11:30

Kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbehov i bybåndet
H2 – 2019-rapportering

Mobilitet og transport post-korona – tilbud og etterspørsel, datagrunnlag

5

Arbeidsgruppen

24. Mars

kl. 9:15-11:30

Effektiv planrealisering ved fortetting og transformasjon
Utbyggingsavtaler

KMD-prosjekt

2, 5

Arbeidsgruppen

28. april 

kl. 9:15-11:30

Regional næringsutvikling 1, 5

Arbeidsgruppen

31. mai 

kl. 9:00-15:30

Verkstedsmøte

Mobilitet og transportinfrastruktur 
Framkommelighetsstrategi i Oslo og Akershus

Oppfølging av piloter som tar i bruk eksisterende samferdselsinfrastruktur

Felles og utvidet billettsystem

Oslos nye gatenormal – praksis, erfaringer og lærdom

1, 3, 4, 5

*Liste over prioriterte temaer

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

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

3. Sammenhengende forbindelser for 
gående og syklende i bybåndet 

4. Store samferdselsprosjekter i 
bybåndet 

5. Felles kunnskapsgrunnlag i 
bybåndet – kart og data

6. Sikre og styrke blågrønne 
strukturer og forbindelser i 
bybåndet
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Blågrønne strukturer
Arbeidsmøte 20. januar 2022
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Verktøy for å beregne klimaeffekt av overordnede 

planer i Oslo

Innspill og refleksjoner rundt verktøy og 

virkemidler
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Klimaeffektanalyse

Arealregnskap
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Blågrønne strukturer
Arbeidsmøte 20. januar 2022
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Klimaeffektanalyseverktøy

Bakgrunn i Oslo kommunes klimamål

Verktøyet kan blant annet benyttes til:

• Sammenligning av forskjellige 
plangrep

• Sammenligning av nytt planforslag 
med eksisterende planforslag

• Sammenligning på tvers av temaer og 
identifisere hvor endringen kan gjøre 
størst utslag
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Blågrønne strukturer – refleksjoner

Hvordan kan ulike verktøy nyttes i 
arealplanleggingen slik at overordna mål 
for klima og miljø nås? 

Hvilket kunnskapsbehov har aktørene i 
bybåndssamarbeidet? 
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Kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbehov i bybåndet
Arbeidsgruppemøte 17. februar 2022

H2-rapporteringen for 2019

Ruter analyse om den nye normalen for 
kollektivtrafikken

Refleksjoner 
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2019-rapport i form av Storymap!

Anbefalt gangavstand fra knutepunkt i prioriterte vekstområder
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Reiseaktivitet post-korona 
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Effektiv planrealisering
Arbeidsmøte 24. mars 2022

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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Erfaringer fra Lillestrøm og Bærum kommuner
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Muligheter og barrierer for effektive planprosesser i 
bybåndet

Barrierer:
• Kommunal koordinering 

• Ressurser til plan og gjennomføring

▪ Byvekstavtalen

• Gjensidig avhengighet mellom aktører

• Kompliserte eierstrukturer

• Interessemotsetninger

• Alternativkostnad i den eksisterende bruken

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?

10.06.2022 15
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Regional næringsutvikling
Arbeidsmøte 28. april 2022
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Erfaringer fra Nordre Follo kommune
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Mobilitet og transportinfrastruktur
Heldagsseminar i arbeidsgruppen 31. mai 2022

Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus skal legges til grunn 
for de nasjonale transportetatenes, 
Akershus fylkeskommunes, Oslo 
kommunes og kommunene i Akershus 
sine transportprioriteringer i regionen.

Ved revisjon av prioriteringer må det 
sikres at føringer og prosjektportefølje 
er i tråd med mål, strategier og 
retningslinjer i den regionale planen. Det 
forventes at en eventuell videreføring av 
prosjekter begrunnes. 

R13
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Mobilitet og transportinfrastruktur – mål
Heldagsseminar i arbeidsgruppen 31. mai 2022
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Mobilitet og transportinfrastruktur - virkemidler
Heldagsseminar i arbeidsgruppen 31. mai 2022
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Mobilitet og transportinfrastruktur - arbeidsverksted
Heldagsseminar i arbeidsgruppen 31. mai 2022
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Deloverskrift beige

2. Status for arbeidet i bybåndssamarbeidet

Kort orientering om knutepunktprosjektet
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Knutepunktprosjektet

Mål:
• Finne konkrete grep/løsninger for 

hvordan vi kan løse oppgaven med å 
forene fortetting og bymessig utvikling 
med god fremkommelighet for gående, 
syklende og kollektivtrafikken i 
sentrale kollektivknutepunkt

Resultat:
• Et analyseverktøy for knutepunkt som 

kan brukes på ulike måter: 

▪ som bakgrunn for å iverksette enkle 
tiltak

▪ som grunnlag for mer omfattende 
prosjektering 

▪ som utgangspunkt for å gi føringer i 
planprosesser og byggesaker

▪ som vurdering av enkelttiltak, 
plangrep eller planforslag

10.06.2022 23
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Knutepunktprosjektet
Hva har skjedd siden sist?

Tiltak.no - revisjon av artikkel

Avtale med Asplan Viak

Ferdigstilt verktøy ila. august 2022

Uttesting av betaversjon og 
forbedringer august/september

Planlagt lansering og frokostmøte 
høsten 2022

24.03.2022 24
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Sniktitt i pågående arbeid med analyseverktøyet
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Forts. analyseverktøy
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Forts. analyseverktøy
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Deloverskrift beige

2. Status for arbeidet i bybåndssamarbeidet

Kort orientering om parkeringsprosjektet
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Parkeringsprosjektet

Tiltak.no

Utviklingsprosjekt i 
Jessheim

Nettverkssamling høsten 
2022
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Deloverskrift beige

3. Bybåndssamarbeidet høsten 2022
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Grader av samordning
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Gjeldende styringsstrukturer
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Bybåndssamarbeidet
Arbeidsgruppe – månedlige møter

Ledergruppe – halvårlige møter



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.

Forslag til møteplan høsten 2022
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Møtegruppe og 

tidspunkt
Hovedtema for møtene Tema*

Arbeidsgruppen

1. september

kl. 9:15-11:30

Blågrønne strukturer/GS-nettverk 

Sammenhengende forbindelser for gående og syklende

Klimakartlag fra NIBIO?

3, 5, 6

Arbeidsgruppen

22. september

kl. 9:15-11:30

Formidling og forankring av regional plans mål, retningslinjer og 

strategier

Trinn 3 i «samordningstrappen»

Mandat

1, 2, 5

Arbeidsgruppen

27. oktober

kl. 9:15-11:30

Bylogistikk, handel og regional næringsutvikling

Detaljhandelsprosjektet

Gods- og logistikkstruktur

Utviklingsprosjekt 2023?

2, 5 

Arbeidsgruppen

24. november 

kl. 9:15-11:30

Parkering

Innfartsparkering

Parkeringsprosjektet

1, 2, 5

Ledergruppen

15. desember 

kl. 9:30-11:30

Ledermøte

Orientering

*Liste over prioriterte temaer

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

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

3. Sammenhengende forbindelser for 
gående og syklende i bybåndet 

4. Store samferdselsprosjekter i 
bybåndet 

5. Felles kunnskapsgrunnlag i 
bybåndet – kart og data

6. Sikre og styrke blågrønne 
strukturer og forbindelser i 
bybåndet
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Plansamarbeidet.no – versjon 2.0
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Refleksjoner

Hvordan opplever ledergruppen at 
arbeidet i bybåndssamarbeidet har 
fungert til nå?

Hvordan opplever ledergruppen at 
arbeidet i bybåndssamarbeidet er 
forankret i egen organisasjon?

Er det noe vi ikke ha gjort som vi 
burde ha gjort?

Hvordan bør arbeidet i 
bybåndssamarbeidet legges opp 
fremover? 
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4. Eventuelt 
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