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Referat fra møtet i arbeidsgruppen for 
bybåndssamarbeidet 22. mars 2018 

Dagsorden: 
1. Merknader til referat fra forrige møte, 15.februar 
2. Prioriterte temaer i bybåndet: fokus på aktuelle områder for særlig bymessig fortetting/ 

overordnet senter- og knutepunkthierarki 
3. Presentasjon av eksempler fra kommuneplan for Oslo 
4. Kort orientering om anskaffelsen og involvering av prosjektgruppen 
5. Kort om felles kunnskapsgrunnlag i bybåndet – innsamling av kart, data og statistikk 
6. Møteplan 2018, forslag til møte på ledernivå 19.juni kl 9-11 
7. Eventuelt 
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1 Merknader til referatet fra forrige møte 
Statens vegvesen hadde to kommentarer til referatet under Valg av eksempler (tematisk fokus) s. 
3:  

- Formuleringen «Knutepunkter, og hvordan transportfunksjon ikke skal overskygge 
byutviklingshensyn» bør nyanseres. Setningen endres til «Knutepunkter, og hvordan 
transportfunksjon skal balanseres mot byutviklingshensyn».  

- Støy og luft bør også nevnes på denne listen.  

Referatet revideres. 

2 Prioriterte temaer i bybåndet: fokus på aktuelle områder for særlig 
bymessig fortetting/ overordnet senter- og knutepunkthierarki 

PBE v/Marie gikk kort gjennom punkter fra oppsummering av Fornubusamlingen der temaet ble 
diskutert. Ønsket sluttprodukt av bybåndssamarbeidet var blant annet felles strategier og 
retningslinjer, erfaringsutveksling og faglig utvikling, eksempler. På samlingen ble det også 
diskutert dagens utfordringer i bybåndet, blant annet fragmentert struktur, ulik forvaltningskultur, 
lav arealutnyttelse og kaotisk funksjonsblanding. 

PBE v/Kjersti holdt en presentasjon om kjøpesentre, senterstruktur, kommunedelplan for 
lokalisering av varehandel, og metode for styring av kjøpesenterutvikling. Kjersti omtalte også 
kort Oslo kommunes vurdering av utkast til Regional plan for handel, service og senterstruktur. 
Det var en diskusjon rundt bordet om bruk av styringsverktøy overfor handelsvirksomhet, 
parkeringspolitikk og sentrumsutvikling.  

3 Presentasjon av eksempler fra kommuneplan for Oslo 
PBE v/Iselin holdt en presentasjon om vurdering av aktuelle områder for særlig bymessig 
fortetting, med utgangspunkt i en utredning gjort i forbindelse med ny kommuneplan for Oslo. 
Utredningen er en vurdering av arealpotensial ved alle t-bane-, trikk- og togstasjoner, som 
resulterte i anbefalinger av hvilke stasjoner som var egnet for fortetting eller transformasjon.  

Det var interesse for å bruke en tilsvarende metode i andre kommuner, både å analysere 
kollektivtilgjengelighet, og systematisk kartlegging av stedskvaliteter og arealpotensial. PBE skal 
komme tilbake med en mer utdypende beskrivelse av metoden for analysen av kollektiv-
tilgjengelighet. PBE kan også evt. gjøre mer rede for hvilke fortettingsområder som ble valgt ut til 
kommuneplanen. 

Ved hjelp av kart for hele bybåndet kan man danne et felles kunnskapsgrunnlag for planfaglige 
temaer som grønt, kulturminner og bebyggelsesstruktur. Dette kan følges opp som en del av punkt 
5 (kartanalyser i bybåndet), som er hovedtema for neste arbeidsgruppemøte.  

4  Kort orientering om anskaffelsen og involvering av prosjektgruppen 
PBE v/Marie orienterte om representantene som skal sitte i prosjektgruppen for anskaffelse av 
veileder for «Felles metoder og prinsipper for fortetting og transformasjon med bykvalitet»: 

• Asker kommune v/ Toril Skovli 
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• Lørenskog kommune v/ Dinko Midzic 
• Oppegård kommune v/ Tessa Barnett 
• Oslo kommune v/Marie Aaberge og Iselin Hewitt 
• Statens vegvesen v/ Sigrid F. Engelstad 
• Akershus fylkeskommune v/ Erlend H. Sjåvik og Erik Dahl 

Utkast til kravspesifikasjon vil bli sendt på høring til prosjektgruppen så fort den er klar. 

5 Kort om felles kunnskapsgrunnlag i bybåndet – innsamling av kart, data 
og statistikk 

Neste arbeidsgruppemøte vil fokusere på etableringen av et felles kartgrunnlag for utvalgte 
temaer. PBE listet opp forslag: 

• Sykkelveinettet 
• Kollektivnettet 
• Grønnstruktur 
• Gangavstand fra knutepunkt 
• Boligbygging 

• Bebyggelsesstruktur 
• Tetthetsanalyser 

o befolkning 
o arbeidsplasser 

 
Enkelte hadde innspill til andre temaer, og det ble snakket om mulig datakilder og modeller. 
Statens vegvesen har samferdselsdata, men kvaliteten varierer noe mellom kommuner. AFK sitter 
også på aktuelle data. Transportmodell RTM 23+ ble nevnt, men er kanskje mest anvendelig på et 
mer aggregert nivå enn det vi ønsker her. Det er kanskje mulig å dra nytte av statistikk fra 
PROSAM-samarbeidet. Det ble nevnt eksisterende analyser som kanskje er relevante å se på, for 
eksempel analyse av sykkelpotensial utarbeidet av Urbanet Analyse. 

PBE har mulighet til å utarbeide utvalgte temakart, forutsatt at man får data fra de andre 
deltakerne. Det var innspill på hva vi skal bruke slike kart og analyser til, om det for eksempel 
kan brukes som grunnlag for å be om prioritering av midler til visse formål. Det må tas stilling til 
ambisjonsnivået og innretning på dette kunnskapsgrunnlaget. For eksempel om det blir å 
utarbeide et sett med kart med status per i dag, eller om man skal lage noe som kan oppdateres 
jevnlig.  

Diskusjonen tas videre på neste arbeidsgruppemøte. 

6 Møteplan 2018, forslag til møte på ledernivå 19. juni 
Forslag til møteplan for resten av året ble presentert, inkludert: 

• Neste møte i arbeidsgruppen: torsdag 26. april kl. 9-11 
• Møte på ledernivå: tirsdag 19. juni kl. 9-11  

PBE sender ut møteinnkallelser så raskt datoer er avklart.  

7 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp. 
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Etterskrift 
• Referatet fra forrige arbeidsgruppemøte er revidert iht. merknader og vedlagt. 
• Metodenotat for analyse av kollektivtilgjengelighet er vedlagt. 
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