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Referat fra møtet i arbeidsgruppen for 
bybåndssamarbeidet 25. oktober 2018 

Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Merknader til referat fra forrige møte, 15. juni 

3. Fagtema grønt 

a. Presentasjoner: 

Lynn Rosentrater, Oslo kommune 

Karin O’Sullivan og Kristina Dignes, Akershus fylkeskommune 

b. Diskusjon og erfaringsutvekslinger 
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4. Kort orientering om oppstartsseminar og status for arbeid med konsulentoppdraget 

(fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet) 

5. Eventuelt 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

2 Merknader til referatet fra forrige møte, 26. april 

Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte. 

3 Fagtema grønt 

Innledning om temaet – se vedlagt presentasjon. 

Grøntregnskapet for Oslo kommune – se vedlagt presentasjon. 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus – se vedlagt presentasjon. 

Diskusjon: 

Det finnes ulike innfallsvinkler til sykkel i de forskjellige planene. Oppfølgingen bør samordnes 

med RP-ATP og byvekstavtalen. Akershus fylkeskommune sier at prioriteringene i planen for 

fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er gjort med RP-ATP i tankene. 

Akershus fylkeskommune ønsker å samarbeide med kommuner om å prøve ut de 10 veiviserne i 

planen. Ønsker også å koble (areal- og by)planleggerne på arbeidet. Fylkeskommunen har bl.a. 

brukt arenaen Urban Idé for å oppnå dette. 

Hvordan kan man sikre grønt i planleggingen? 

Man kan diskutere dette både på prosjektnivå, knyttet til bestemte viktige strukturer og i 

overordnet planlegging. Oppegård har erfaring med at hvis det stilles krav om et visst antall m
2
 

grønt per bolig i prosjekter, betyr det at store leiligheter gir lite grøntareal. Kunne også stille krav 

om totalareal i prosjektene. Lørenskog har tatt dette inn i både overordnede målsetninger i 

kommuneplan og i VPOR på områdenivå, som tilgang mellom byggesone og marka. Asker 

bruker kommuneplanen til å regulere bl.a. grønne korridorer, gangveier og smett, og sørge at det 

blir tatt hensyn til de blå og grønne strukturene. 

Ungdom peker på at møteplasser er svært viktige – enten de er grønne eller ikke (innendørs). Det 

bør være et mål å øke kunnskapsnivået om grønt hos politikerne. 

Det kan være mulig å bruke det regionale arbeidet med sti- og løypeplan til å tenke litt «større» 

rundt grønt. Her kommer det også midler. 

Oslo kommune, PBE, ønsker å samle inn informasjon om hvordan grønt håndteres i 

planleggingen i de ulike kommunene, og kommer tilbake til dette. 
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4 Kort orientering om oppstartsseminar og status for arbeid med 
konsulentoppdraget (fortetting og transformasjon med bykvalitet i 
bybåndet) 

PBE orienterte - se vedlagt presentasjon. 

5 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 

 


