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OSLO BOBY er en del av Norsk Bolig- og byplan-
forening (BoBy). ByFabrikken er et nettverk for yngre 
planleggere og er tilknyttet Oslo BoBy. USBL fungerer 
som sekretariat for Oslo BoBy.

Styreledere:
Per Christian Stokke , Asplan Viak
Sigrid Furuholt Engelstad , Statens vegvesen
Øvrige styremedlemmer: 
Morten Wasstøl, Oslo kommune
Vidar Fiskum, Skanska
Line Hellum Fomenko, Dark arkitekter
Katja Bratseth, Stedsantropologer
Asbjørg Næss, Civitas
Petter Cedell, Selvaag bolig
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Benedicte Bruun-Lie, Akershus fylkeskommune

Vil du medlem i Oslo Bolig- og byplanforening og  
ByFabrikken? Meld deg inn på boby.no/bli-medlem/ 
Medlemskap i Oslo BoBy og ByFabrikken:
• Studentmedlem, inkludert abonnement på Plan: 350 kr
• Inkludert abonnement på Plan: 650 kr
• Bedriftsmedlemskap: 2.500 kr

Følg Oslo BoBy og ByFabrikken på 
Facebook, og Oslo BoBy på 
boby.no/avdelinger/oslo-boby/ 

TIRSDAG 13. FEBRUAR 
17.30

BILFRITT BYLIV

Oslo har som mål å bli en grønnere og mer 
levende by. Det skal bli plass til mer liv i 
gatene og flere hyggelige møteplasser. 
Byrådet vil tilrettelegge for dette ved redu-
sert privatbiltrafikk i sentrum. For når bilen 
tar mindre plass, åpnes muligheten for at 
kommunen, næringsliv, kulturliv og byens 
befolkning i større grad tar sentrums gater 
og byrom i bruk.

Men hvordan skal vi skape byliv i sentrum 
utover å sørge for mer tilgjengelig areal?
Lar det seg gjøre å planlegge byliv? Hvilke 
verktøy gir mulighet til å styre utviklingen 
og hvilket handlingsrom har aktørene som 
skal bidra til bylivet? Eller er vi nødt til å 
krysse fingrene for at bylivet vokser frem 
av seg selv?

INNLEDERE:
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling
Bente Bøhler, styreleder Kvadratur-
foreningen Oslo
Einar Kleppe Holthe, Fuglen

TIRSDAG 13. MARS  
17.30

PRIVAT OMRÅDEPLAN –  
GOD ELLER DÅRLIG UTBYGGINGS
POLITIKK? 

I Oslo utarbeides områderegulerings planer 
utelukkende offentlig av Oslo  
kommune ved Plan- og bygningsetaten. 
Flere av omegnskommunene til Oslo  
tillater at private utarbeider forslag til områ-
dereguleringsplaner, også med mulighet 
for å føre hele eller deler av planen til 
detaljreguleringsnivå. Hva er fordelene og 
ulempene med de to modellene og hva er 
bakgrunnen for de ulike strategiene kom-
munene har valgt? Vi spør noen utvalgte 
kommuner om dette, med påfølgende 
debatt.

INNLEDERE: 
Kristin Dale Selvig, Plan- og bygningssjef  
i Skedsmo kommune
Morten Wasstøl, Avdelingsdirektør  
i Plan og bygningsetaten i Oslo kommune
Representant for Plan- og bygningsavde-
lingen i Asker kommune

TIRSDAG 17. APRIL  
17.30

KULTURMINNER –  
IDENTITET OG TRANSFORMASJON  

Kommuneplanen i Oslo skal sikre at 
hovedstaden har en bærekraftig utvikling. 
Byen skal derfor vokse innenfra og ut 
langs de etablerte kollektivårene. Det betyr 
i praksis fortetting av eksisterende bymil-
jøer og transformasjon av sentrumsnære 
industri- og næringsområder. Kan en slik 
prosess også ivareta vern av byens kultur-
minner og hvordan bør det gjøres? Hvilken 
betydning kan bevaring av kulturarven ha 
for stedets nye identitet og hvordan kan 
ulike aktører bidra til dette?

INNLEDERE: 
Elin Børud, Professor, ILP – By- og region-
planlegging, NMBU
Even Jermestad, Adm. Dir. i OBOS Nye 
Hjem
Arvild Bruun, Fuglen/Norwegian Icons

TIRSDAG 15. MAI  
17.30

SOSIAL BOLIGUTVIKLING –  
HVORDAN PLANLEGGE FOR NYE BO
FORMER OG EIERSKAPSMODELLER? 

Oslo står i en brytningstid der både kom-
munen, kommersielle- og ikke-kommersi-
elle aktører ser behov for og etterspørsel 
etter nye boformer og eierskapsmodeller i 
boligsektoren. 

BoBys mai-møte bringer inn de nyeste 
perspektivene og erfaringene fra sosiale 
boligutviklingsprosjekter i og rundt Oslos, 
samt ser nærmere på hvordan planleg-
gere best kan møte de nye behovende og 
mulighetene som oppstår i møte med nye 
former for sosial boligutvikling. 

INNLEDERE: 
Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse 
og arbeid
Representant fra Husbanken
Representant fra Tøyen Boligbyggelag

GENERALFORSAMLING
OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING 2018 
Avholdes tirsdag 15. mai kl 20:00 i Kultur 
huset. Alle medlemmer er velkommen til 
general forsamling etter fag møtet.

TIRSDAG 12. JUNI  
17.00

HVA SKJER PÅ LYSAKER?

Lysaker er en av de travleste knutepunk-
tene i Norge og det foreligger omfattende 
planer for videreutvikling av transporttil-
budet. I kjølvannet av dette planlegges 
Lysaker-Lilleakerområdet for omfattende 
transformasjon fra trafikkmaskin og bilby 
til levende 24-timers by på de gående og 
syklendes premisser. Mulige trendskifter i 
handel og mobilitet bidrar til endringene. 

Vi vandrer gjennom området og stopper 
underveis for informasjon om pågående 
planer. Turen avsluttes med en matbit på 
Sollerudstranda og diskusjon med utgangs-
punkt i turen. 

OPPMØTE: 
Lilleaker trikkestasjon 17.00. Se kart over 
gangruten på nettsiden eller Facebook.
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