
Bybåndssamarbeidet 

Møte på ledernivå 
19. juni 2018 



Dagsorden 

1. Velkommen 
2. Status arbeid med bybåndsgrense 
3. Kort orientering om veileder for grønn grense v/ Per 

Kierulf 
4. Orientering om anskaffelse av «Kunnskapsgrunnlag 

om planlegging av fortetting og transformasjon med 
bykvalitet i bybåndet» 

5. Oppgaver og prioriterte tema for arbeidsgruppen i 
2018 

6. Veien videre 
7. Eventuelt 

 



Kort orientering om veileder for grønn 
grense 

 



Prioriterte temaer for bybånds-
samarbeidet 

1. Aktuelle områder for særlig bymessig 
fortetting/overordnet senter – og 
knutepunkthierarki (2017/2018 -) 

2. Felles metoder og prinsipper for fortetting og 
transformasjon med fokus på kvalitet (2017/2018 -) 

3. Sammenhengende forbindelser for gående og 
syklende i bybåndet (2018 - ) 

4. Store samferdselsprosjekter i bybåndet (2019 -) 
 
Felles kunnskapsgrunnlag i bybåndet – kart og data 

 
 



Veileder for planlegging av fortetting og 
transformasjon med bykvalitet 

• Betydningen av overordnet strategisk 
planlegging for å lykkes med bymessig 
stedsutvikling 
 
 



Kravspesifikasjon anskaffelsen 

Tittel: Kunnskapsgrunnlag om planlegging av 
fortetting og transformasjon med bykvalitet i 
bybåndet 
 
Problemstilling: Hva er avgjørende i 
overordnet/strategisk plan og valg av plantype 
for å få til fortetting og transformasjon med høy 
bymessig kvalitet i bybåndet? 



Utarbeide veileder gjennom aktiv 
deltakelse fra bybåndspartene 

• Oppstartsseminar med eksempler på god (og dårlig) 
fortetting eller transformasjon 

• Kartlegging og datainnsamling 
• Analyse  

• Midtveisseminar med workshop: foreløpige funn, 
diskusjon og innspill 

• Ferdigstille analyser og utarbeide veileder 

• Sluttseminar med presentasjon av veileder 
• Formidles bredt 



Prosjektgruppen for anskaffelsen 

• Asker kommune v/ Toril Skovli 
• Lørenskog kommune v/ Dinko Midzic 
• Oppegård kommune v/ Tessa Barnett 
• Statens vegvesen v/ Sigrid F. Engelstad 
• Akershus fylkeskommune v/ Erlend H. 

Sjåvik og Erik Dahl 
• Oslo kommune v/Iselin Hewitt og Marie 

Aaberge 



Oppgaver og prioriterte tema for 
arbeidsgruppen høsten 2018 

• Oppfølging av anskaffelsen: veiledere for 
fortetting og transformasjon med bykvalitet 

• Kartanalyser for bybåndet 
• Faglige innlegg om relevante temaer og 

prosjekter 
 



Kollektivtransport i bybåndet 

Nydalen t-bane. Foto: 
John Hughes 





Analyse av 
tetthet boliger 



Boligbygging 
siste ti år – før 
og etter vedtak 
av regional 
plan 



Spørsmål til diskusjon 

• Forventninger til bybåndssamarbeidet i 
2018/2019 og videre fremover? 
 



Veien videre – høsten 2018 

• Månedlige møter i arbeidsgruppen, inkl 
oppstartsseminar og midtveisseminar for 
anskaffelsen 

• Møter i prosjektgruppen for oppfølging av 
anskaffelsen 

• Forslag til dato for neste møte på 
ledernivå: tirsdag 4. desember 2018 
 



Eventuelt 

 



Takk for møtet!  
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