PROGRAM HØSTEN 2017
TID OG STED: MØTER ARRANGERES I LABORATORIET I KULTURHUSET I YOUNGSGATE 6,
OM IKKE ANNET ER OPPGITT UNDER. SE TIDSPUNKT FOR DET ENKELTE ARRANGEMENT.
LETT SERVERING, FORBEHOLDT MEDLEMMER, FRA KL. 17.00.

TIRSDAG 26. SEPTEMBER
17.30

MANDAG 16. OKTOBER
17:30

MANDAG 16. OKTOBER
20:00

MANDAG 20. NOVEMBER
17:30

TIRSDAG 5. DESEMBER

FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDER I
PRAKSIS

SELVKJØRENDE KJØRETØY - EN
«GAMECHANGER» FOR AREAL OG
TRANSPORTPLANLEGGING?

GENERALFORSAMLING I OSLO
BOLIG- OG BYPLANFORENING

BYBÅNDSUTVIKLING I OSLO
– VI SER MOT NORDØST

INDUSTRILANDSKAP I ENDRING

Møtet ble utsatt fra mai i år. Møtet
arrangeres på Kulturhuset i Youngsgate 6, møterom «det hemmelige
rommet» i andre etasje (innerst i
biblioteket).

Regional plan for areal- og transport i Oslo
og Akershus omfatter vekst innenfra og
ut i Oslo og de regionale byene.  Mellom
byene ligger bybånd som til dels er særlige
satsingsområder for by- og næringsutvikling.  Regional ATP kan gi muligheter til å
endre bybåndene i en bærekraftig retning,
men hvilken retning er det? Bybåndet i
nordøst-korridoren går gjennom Groruddalen til Lørenskog og Lillestrøm.  Her er det
i stor grad etablert et sammenhengende
bånd, men det har ganske ulik karakter
på ulike deler av båndet. Grorud er preget
av transportbasert næringsutvikling langs
jernbanen og drabantbyer ved t-banelinjene, mens den ytre delen i stor grad har
eneboligbebyggelse langs jernbanen og
plass- og transportkrevende næringsvirksomhet ved Rv159.  

Fortetting i småhusområder langs banenettet har blitt Oslos heteste byutviklingsdebatt. Men, er dette så nytt? Vi tar trikketuren opp til to områder som fikk vedtatt
reguleringsplaner så tidlig som i 2004 –
Holtet og Sæter. Hva la disse planene opp
til? Hvordan var støtten og motstanden,
og er det blitt slik som man ønsket eller
fryktet?

Selvkjørende kjøretøy vil bli en realitet
på norske veier om kort tid.  Ruter vil
gjennomføre utprøving av selvkjørende
minibusser i kollektivtrafikken i Oslo og
Akershus allerede neste år.  Denne teknologien gir mulighet for et mye mer fleksibelt
transportsystem, men kan også føre til mer
trafikk enn i dag.
Hvordan vil selvkjørende kjøretøy
påvirke måten vi bør planlegge byer
og infrastruktur på? Vil den nye
teknologien føre til mer kompakt
byutvikling eller byspredning?   
Vil selvkjørende biler føre til mer
biltrafikk - og vil færre velge å gå
eller sykle? Hvordan kan vi styre
utviklingen slik at selvkjørende
kjøretøy bidrar positivt til vekst
i grønne transportformer og til
bykvaliteteter?

Ta trikk 18 eller 19 til Holtet. Vi møtes i
parken «Marienlunden» inntil Holtet stasjon
kl 17:30. Etter at vi har snakket og gått
oss gjennom Holtet, tar vi trikken sammen
videre til Sæter, og gjør det samme der.

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og
    dagsorden
3. Årsberetning høst 2016—vår   
2017
4. Regnskap 2016
5. Budsjett 2017
6. Prioriteringer i arbeidet videre
7. Valg av styre og valgkomite

17:30

Oslos kommuneplan legger ut store deler
av Oslos lavt utnyttede næringsområder
i Hovinbyen og Groruddalen til utviklingsområder med blandet arealformål, høy
tetthet og bymessig utforming. Flere
steder med høyt innslag av boliger. Tilsvarende utvikling kan en se i flere av byens
nabokommuner også. Disse områdene
består i dag av eldre industribebyggelse
og huser en stor bredde ulike virksomheter innen lager, transport, industri, og
verksteder. Virksomheter som nyter godt
av utviklingsområdenes lave leieprisnivå,
gode nærhet til overordnet veinett og
store oppstillings- og manøvreringsarealer
på eiendommene.
Samtidig viser en artikkel i Oslospeilet at
de fleste av disse næringene har hatt en
dramatisk nedgang i sysselsetting i Oslo
og Akershus siden årtusenskiftet.

Det er rom for å omforme strukturene
i bybåndet slik at de vil gi bærekraftige
stedsutvikling og bærekraftig mobilitet.
Men er det eksiterende infrastruktur som
bestemmer stedsutvikling i bybåndet, eller
krever denne utfordringen at man også
tenker omvendt?

INNLEDERE: Bekreftes senere

Hva skjer egentlig i byens industriområder? Vi inviterer til et møte hvor vi ser
nærmere på drivkrefter og hvilke prosesser og endringer som pågår i byens
industrilandskap, og vi diskuterer hvordan
vi kan planlegge i og for slike industriområder i endring.
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VI TAKKER VÅRE ANNONSØRER FOR ALL STØTTE
www.arkitektskap.no

OSLO BOBY er en del av Norsk Bolig- og byplan-

• Ansvar for byens arealmessige og arkitektoniske utvikling
• Faglige råd og veiledning til aktører i byutviklingen
• Profesjonell service for det byggende publikum

forening (BoBy). ByFabrikken er et nettverk for yngre
planleggere og er tilknyttet Oslo BoBy. USBL fungerer
som sekretariat for Oslo BoBy.

www.oslohavn.no

PROSJEKTERING

arkitektur
plan
strategi
www.allark.no
t: 930 64 284

alt.arkitektur as l www.alt.as | tlf 24 20 07 75

Styret i OSLO BOBY 2016/17
Morten Wasstøl (leder), Oslo kommune
Hans Martin Osnes Aambø, Oslo kommune
Vidar Fiskum, Oslo Havn KF
Øyvind Lesjø, Skedsmo kommune
Petter Cedell, Selvaag bolig
Sigrid Furuholt Engelstad, Statens vegvesen
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Per Christian Stokke, Asplan-Viak
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/

Kjørboveien 12, Postboks 24, 1300 Sandvika
Telefon: 67 52 52 00, Telefaks: 67 52 52 99
e-post: sandvika@asplanviak.no

Grubbegata 14, 0179 Oslo
Tlf: 22 94 24 10, Faks: 22 94 24 01, inby@inby.no, www.inby.no

www.asplanviak.no

NYE KVALITETSBOLIGER
OG BOMILJØER
spor.no
www.lpo.no

BLI MEDLEM I DAG på www.obos.no
eller send sms: OBOS til 2030

selvaagbolig.no

jm.no

