
PROGRAM HØST 2018
TID OG STED: MØTER ARRANGERES PÅ KULTURHUSET I  YOUNGSGATE 6, 

OM IKKE ANNET ER OPPGITT UNDER. SE  TIDSPUNKT FOR DET ENKELTE ARRANGEMENT. 
LETT SERVERING, FORBEHOLDT MEDLEMMER, FRA KL. 16.45. 

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1128 13 1116

TIRSDAG 28. AUGUST 
17.30

FORNEBU – DEN NYE BYEN VED SJØEN. 
BOBY DRAR PÅ SYKKELTUR. 

«Fornebu er i ferd med å utvikles til en 
levende og attraktiv by, med et mangfold 
av boliger, tjenester, næringsliv, rekrea-
sjons- og kulturtilbud. Fornebuområdet er 
en motor i regional og nasjonal næringsut-
vikling.» Erik Kjeldstadli, rådmann i Bærum 
Kommune

BOBY dra på sykkeltur på Fornebu for å 
se på nåværende og fremtidig utvikling av 
Fornebu sammen med OBOS, Selvaag og 
Bærum kommune. 

Oppmøte kl. 17.30 på OBOS Fornebu,  
Forneburingen 200. Ta med sykler  
(noen sykler er tilgjengelig for utlån).

TIRSDAG 11. SEPTEMBER  
17.00

BYLIV, TRYGGHET OG TERRORSIKRING 

«Oslo by skal ikke bli et fort» uttalte 
byrådsleder Raymond Johansen etter at 
Karl Johans gate var fylt opp av betong-
rør, men vi vil alle at den skal føles trygg. 
Hvordan skapes yrende folkeliv i terrorsi-
krede byrom? Blir gatene våre funksjonelle 
og fleksible nok når sikringstiltakene blir 
flere? Kan den synlige og lite integrerte 
terrorsikringen skape frykt? Og finnes det 
gode eksempler som Oslo bør se til når 
stadig flere bygninger, gate og plasser skal 
sikres? 

INNLEDERE: 
Mariann Dellnes – Forsvarsbygg ved 
Nasjonalt kompetansesenter for sikring  
av bygg
Ola Bettum – IN`BY/Institutt for land-
skapsarkitektur NMBU
Dag Christian Bjørnland – PBE
Jack Fischer Eriksen – Næringslivets  
sikkerhetsråd

 

TIRSDAG 16. OKTOBER  
17.00

MEDVIRKNING I PLANPROSESSER – 
HVORDAN KAN VI FORBEDRE OG  
BIDRA TIL AT MEDVIRKNING FÅR  
ENDRINGSKRAFT? 

Plan- og bygningsloven sier at «enhver 
som fremmer planforslag, skal legge til 
rette for medvirkning». Alle som på en eller 
annen måte er involvert i planlegging, er 
opptatt av at medvirkning er viktig. For-
ventningene til hva dette betyr i praksis 
varierer imidlertid stort, ikke minst mellom 
de som planlegger og de som «blir plan-
lagt». Ved å se på tre ulike planprosesser, 
vil vi utforske hva som kan forbedre med-
virkningsprosesser og hva som skal til for 
at medvirkning kan få konsekvenser. 

INNLEDERE: 
Hilde Evensmo – CoUrban design  
collective: Medvirkning i planprosessene 
på Tjuvholmen/Hamar og Agropolis/Mjøn-
dalen; mer enn bare et informasjonsmøte.
Lars Marius Hestnes Olsen – EBY: Plan-
prosessen på Haugerud/Trosterud.
Siste innleder ikke bekreftet.

TIRSDAG 13. NOVEMBER  
17.00

KVARTALSBYEN – HVOR BLE DEN AV?

Kvartalsbyen, med tett karré og sammen-
hengende bebyggelse langs gateløpene, er 
den byformen folk flest forbinder med urba-
nitet. 1800-tallets byplan gir rom for noen 
av Oslos mest populære boområder og 
steder folk oppsøker for å oppleve bylivet. 

Kvartalene ble planhistorie når etterkrigs-
årenes ideal var mer lys og luft. Men når 
beboerinitiativ og plansmier i dag utformer 
alternativer til byutviklingsplanene, er dette 
ofte med kvartaler og karrébebyggelse. 
Likevel utformes nye sentrumsområder 
i Oslo som drabantbyene, med lameller, 
punkthus og oppbrutte kvartaler.

Hvorfor bygger vi ikke den urbane byen 
som befolkningen etterspør? Er tette  
kvartaler historie? Hvilke mekanismer  
ligger bak, og kan vi løse opp i dem? Eller 
er det i det hele tatt ønskelig å gjeninnføre 
tett kvartalsstruktur i byutviklingen?

INNLEDERE: 
Harald Martin Gjøvaag – Arkitekt/Selvaag 
Bolig
Henning Sunde – Arkitekt/Rodeo Arkitekter
Audun Engh – Stedsaktivist og plansmie-
forkjemper

TIRSDAG 11. DESEMBER  
17.00

HVIS HANDELEN FORSVINNER FRA 
SENTRUM – HVA DA?

Handel er blant de viktigste driverne for 
byliv i sentrumsområder, og forutsetning 
for sentrumsplanlegging. Trendene endres. 
Sentrumseiendom er investeringsobjekter 
for utenlandsk kapital og netthandelen tar 
stadig større markedsandeler. Hvordan vil 
dette påvirke sentrumsområder og byliv?  
Vi ber bransjen se inn i glasskulen: Hvor-
dan tilpasser bransjen seg endringene?  
Hvem vil dominere første-etasjene om 
fem år? Vi spør millennial-generasjonen om 
sentrum er et interessant sted å være  
dersom butikkene forsvinner. Vi spør 
bylivs eksperten om hvordan sentrumslivet 
kan revitaliseres dersom den rene hande-
len reduseres/minimeres.

Møtet arrangeres i samarbeid med Oslo 
Metropolitan Area.

INNLEDERE/DEBATTANTER:  
Harald Jachwitz Andersen – Virke 
Trond Aslaksen – Akershus Eiendom
Marit Jensen – Cushman & Wakefield  
Realkapital
Fam Fiedler – Fremtidforbruker/Millennial
gangruten på nettsiden eller Facebook.
Louise Fiil Hansen – SLA Urban Landskap

VI TAKKER VÅRE ANNONSØRER FOR ALL STØTTE

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/Asplan Viak

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 bli 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/ 

www.spor.no

Grubbegata 14, 0179 OSLO
22 94 24 10   inby@inby.no   www.inby.no


