
Arbeidsgruppemøte bybåndet 

Fagtema Samferdselsinfrastruktur og byutvikling – sett fra 

kommunenes side 

26. februar 2019 



Før vi setter i gang… 

 

…tar vi en rask presentasjonsrunde 

rundt bordet 



Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Forslag til møteplan 2019 

3. Videre oppfølging av fagtema grønt 

4. Fagtema Samferdselsinfrastruktur og byutvikling sett fra 

kommunenes side 

A. Presentasjoner: 

• Beate Siebke-Løge og Frid Ane Møster, Oslo kommune, PBE 

• Kristi Stokke Burheim og Kristin S. Utne, Bærum kommune 

B. Diskusjon og refleksjon 

C. Videre oppfølging på temaet 

5. Eventuelt 

 



Forslag til møteplan 2019 



Videre oppfølging av fagtema grønt 

• Faglig påfyll og kunnskapsdeling 

• Foredrag om relevant tematikk 25. oktober 2018  

 

• Nytt arbeidsgruppemøte om temaet 28. mars 2019 

– 3 kommuner presenterer hvordan de jobber med ivaretakelse av 

blågrønn struktur 

• Alle sender inn informasjon om sin planleggingspraksis 

for blågrønn struktur innen slutten av april (PBE sender ut 

eget brev) 

• PBE utarbeider notat: Virkemidler for å ivareta blågrønn 

struktur i bybåndet  

• Notatet presenteres i arbeidsgruppemøte 13. juni 

 
 



Fagtema samferdselsinfrastruktur og 

byutvikling – sett fra kommunenes side 

• Oppfølging av forrige møte med tema mobilitet og 

transportinfrastruktur med presentasjoner fra transportaktørene 

 

 

• Foredrag fra Oslo og Bærum: 

 

 Beate Siebke-Løge og Frid Ane Møster, PBE i Oslo kommune 

   

– Erfaringer fra Skøyen og Lysaker 
 

 Kirsti Stokke Burheim og Kristin S. Utne, Bærum kommune 

– Erfaringer fra Høvik 

 

 



Diskusjon og refleksjon                                          

• Hvordan ivaretas byutviklingshensyn ved etablering av 
ny transportinfrastruktur i bybåndet?  

• Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike 
etatene/aktørene? 

• Hvor er det interessene mellom transportsektor og 
arealplanmyndighet kommer i størst konflikt?  

• Hva skiller transportetatenes arbeid fra plan-/ 
arealetatenes?  

• Hvor er det sammenfallende interesser?  



Forslag til oppfølging på temaet 

 

PBE utarbeider en oppsummering/notat av det 

som kom fram i møtene: 

• Erfaringer  

• Utfordringer 

• Muligheter 

 

 

 

 

 



Videre oppfølging på temaet 

• Er det behov for flere møter om dette temaet? Hva skal 

vi i så fall se nærmere på? 

• Dere har tidligere kommet med innspill på: 

– framkommelighet til knutepunktene vs. fortetting i knutepunktene 
(knutepunkt/transport  by/menneske) 

– forbindelser/ferdselsårer inn til knutepunktene  
(kan kobles opp mot tema grøntstruktur) 

– det sekundære kollektivnettet 

– Gange og sykkel samt restriktive virkemidler overfor biltransport 

– innovative mobilitetsløsninger 

• Er det behov for et konkret arbeidsprosjekt om dette 

temaet i regi av bybåndssamarbeidet (ev. med penger 

fra KMD)?  



Eventuelt 

 


