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PLANER

Bedre medvirkning? Ja takk!
Alle ønsker medvirkning i Oslos byutvikling. Nå jobber
kommunen med en egen handlingsplan for medvirkning, og bak
Slo!et forsøker en privat utbygger å gå nye veier.
TEKST: LARS-LUDVIG RØED
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Mange hadde mø! opp på info- og involveringsmøtet i Parkveien der fem arkitektkontor la frem sine ideer, skisser og forslag.

Det ble sa! opp

Foto: Finn Ståle Felberg

Foto: Finn Ståle
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– Vi i Plan- og bygningsetaten ønsker å bli bedre på medvirkning. Sam"dig ser vi at vi
trenger en god diskusjon på hva som utgjør god medvirkning i byutvikling. Hva
trenger vi for å ta gode beslutninger? Hva trenger innbyggerne for å få en god by?
Hun har få! en spennende og kompleks
oppgave, Hanne Marte Furset. Som
medvirkningskoordinator i Plan- og
bygningsetaten jobber hun nå med en
«Handlingsplan for medvirkning». En
plan som altså skal gjøre Plan- og
bygningsetaten bedre – og hvordan kan
de sam"dig oppmuntre private
utbyggere "l også å strekke seg lenger?
Hvordan kan byutvikling formidles slik
at den skaper posi"vt engasjement og
god allmennkunnskap? Og klarer vi å bli
enige om hva som er for lite og hva som
er nok medvirkning?

Hanne Marte Furset er medvirkningskoordinator i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Rolf Sandnes

Når Plan- og bygningsetaten nå satser på medvirkning, faller de!e godt sammen med
både et poli"sk og et folkelig ønske. Poli"kerne ønsker å gjøre Oslo "l en
foregangskommune, og Plan- og bygningsetaten har en visjon om mer omfa!ende
formidling, om gode verktøy og metoder som kan gjøre det enklere å involvere
innbyggerne. For byen vokser og forandrer seg. Nye planer lanseres. Store, små,
komplekse, enklere utbygginger – men et fellestrekk er at de berører noen. Beboere,
naboer, brukere.

Parkveien 27-31 har bebyggelse fra ulike epoker og noen bygg er fredet. I dag er det bl.a. hotell,
restaurant, kafé og treningssenter her.
Foto: Aspelin Ramm

Spesielt område
De er klar over at de beveger seg inn i et spesielt område, utbyggerne som nå ønsker
å «oppgradere og transformere» en del av kvartalet langs Parkveien, altså re! bak
Slo!et og Slo!sparken. Utbyggerne, Aspelin Ramm Eiendom og Bertel O. Steen
Eiendom, kaller selv Parkveien 27-31, Uranienborgveien 5 og deler av "lstøtende
eiendommer for en «særdeles sentral og vik"g» del av Oslo sentrum. Byan"kvaren
har anført at området «har høy nasjonal verneverdi både som enkeltbygninger og som
en del av arkitekt Hans D.F. Linstows slo!splan», og de tre villaeiendommene her er
fredet. I de!e følsomme terrenget har utbygger bestemt seg for å gjennomføre en
uvanlig prosess for medvirkning.
– Vi har som regel i våre prosjekter såkalte parallelloppdrag, altså at flere arkitekter
leverer forslag før vi avgjør hva vi vil satse på. Men denne gangen åpner vi prosessen
opp på en for oss ny måte: Før vi bestemmer oss, tar vi en ekstra runde. Vi ber
naboer og berørte, velforening, historielag m.fl. om synspunkter på de fem forslagene
vi har få!, sier Sverre Landmark, direktør Samfunn og plan i Aspelin Ramm Eiendom.
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Fakta om oppdraget

Mange vil delta
Så i begynnelsen av oktober var det «s"nn brakke» på Espresso House i Parkveien.
Rundt hundre mennesker hadde mø! fram for å bli informert om de fem alterna"ve
plangrepene. De fem arkitektfirmaene presenterte selv sine forslag, og på forhånd
var det sa! opp en uts"lling på kaféens uteservering.
– Arkitekter som ellers er scenevante overfor byggherrer, mø!e nå et helt annet
publikum. Det var en ny erfaring, en helt annen oppgave, og noe de e!erpå kalte
både lærerikt og posi"vt. Alle fremmø!e kunne kommentere forslagene, og noen fikk
mer respons enn andre. Vi får noe ekstra ut av slik prosess, sier Sverre Landmark.
Utbyggernes evalueringsgruppe, som også var "l stede, skal nå vurdere hvilke forslag
det bør arbeides videre med.

%
Vi applauderer ini"a"v av denne typen.
Hanne Marte Furset, medvirkningskoordinator i Plan- og bygningsetaten.

Den uvanlige framgangsmåten skaper kommunal begeistring:
– Vi applauderer ini"a"v av denne typen. Her tar utbyggere ansvar for å gi god
informasjon og skaper rom der folk kan s"lle sine egne spørsmål og ta eierskap "l
prosessen, sier medvirkningskoordinator Hanne Marte Furset. Hun peker på at
private utbyggere står for rundt 70 prosent av prosjektene i Oslo – og at mange
gjerne kan informere og inkludere berørte parter bedre enn i dag.
– Vi skal påse at de gjør jobben slik de er pålagt i plan- og bygningsloven. Men vi kan
ikke pålegge dem å avholde f.eks. workshops og andre utadre!ede "ltak. Vi kan i dag
bare anbefale grundigere prosesser og håpe at utbyggerne følger opp, sier Furset.

Hap"c er et av de fem arkitektkontorene som har kommet med forslag. Her er en skisse av deres
løsning.
Ill: Hap"c Architects

Visualisere
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– Hvordan vil folk merke en ny handlingsplan for medvirkning, altså når og hvis den
blir vedta!?
– I første runde blir det kanskje mest merkbart ved at vi ønsker å visualisere bedre
hva som er alterna"vene og mulighetene i ulike områder. Vi vil bevege oss opp fra
flate kart og "l modeller, gjerne ved å ta i bruk AR (Augmented Reality) eller VR
(Virtual Reality). Bystyret har vedta! bruk av VR. De!e er ganske nye verktøy i
byutviklingen, og en er ikke kommet like langt som i spillverdenen. Men vi har som
mål å være frempå, og vi vil lære fra andre byer som satser på de!e, sier Furset.
Videre ønsker Plan- og bygningsetaten og kommunen å formidle bedre og tydeligere
hvorfor en byutvikling bør skje.
– Vi e!erstreber en bedre og jevnere dialog, vi vil gi folk klare muligheter for
relevante innspill – "l re! "d. Noen reagerer ikke før gravemaskinen står utenfor,
andre kjenner systemet bedre og er ak"ve medvirkere. Sam"dig må vi forklare
etatens rolle og handlingsrom. Det er le! å forveksle medvirkning og
medbestemmelse, og etatens ansvar er å legge "l re!e for medvirkning underveis i
planprosessen. Innen by- og områdeutvikling er det i siste instans all"d opp "l
poli"kerne å bestemme hva som skal bli gjort, vi bor jo i et representa"vt demokra",
sier Hanne Marte Furset.

Reiulf Ramstad arkitekters forslag "l bygg.
Ill: Reiulf Ramstad arkitekter

Inviterer "l samarbeid
Bak Slo!et, i Parkveien/Uranienborgveien, vil det – e!er forhåpentligvis mange og
gode innspill - "l slu! altså være poli"kerne i bystyret som vedtar hva utbyggerne får
lov "l. Et vik"g innslag på veien dit vil være Byan"kvarens arbeid og inns"lling.
Byan"kvaren har få! i oppdrag (av byrådet, ved avdelingen for byutvikling) å
utarbeide en helhetlig reguleringsplan for kvartalet, og utbyggernes videre planarbeid
vil også inngå i denne. For å forbedre dialogen og samarbeidet har utbyggerne på
eget ini"a"v også invitert Byan"kvaren med som observatør i evalueringsgruppen,
noe Byan"kvaren har takket ja "l.
– For oss er det fint å få komme inn "dlig. Det betyr god informasjon og mulighet for
å starte en rik"g diskusjon basert på kunnskap om de ulike forslagene. Vi er ikke en
del av evalueringsgruppen, men får følge prosessen fra sidelinjen, sier Hanne
Torkildsen, planansvarlig hos Byan"kvaren.
– Vi har begynt med blanke ark, og det er vik"g for oss å åpne opp. Vi ønsker å
forsøke en annerledes prosess, sier Sverre Landmark i Aspelin Ramm Eiendom.
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Vil du vite mer om byutvikling i Oslo, meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Skriv inn e-postadresse
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BYLIV

Oﬀensiv for
økt byliv
Å #erne biler er en
krevende prosess.
Men å fylle sentrum
med mennesker og
ak"viteter kan være
vel så vanskelig. Det
nye
handlingsprogrammet
for økt byliv skal vise
vei.
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Vi trenger nærmiljøets kunnskap.
Hva vil Hauketobeboere ta vare
på og hva kan forbedres?
Lena Dänzer-Vano! i Plan- og bygningsetaten
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PLANER
BYLIV

Mot
byggeforbud
på
Ammerud

Bevaring og
kultur – årets
arkitekturvinner
I år som i #or
valgte juryen å
trekke frem et
allerede
eksisterende bygg
når den gjeveste
prisen skulle deles
ut.

Byan"kvaren
ønsker de 235
artriumhusene
i Alunsjø
bore!slag på
Ammerud
bevart for
e!er"den og
vil ha et
midler"dig
forbud mot
nye "ltak.

!

Følg oss på Facebook (h!ps://nb-no.facebook.com/Planogbygningsetaten)

Tilbud og tjenester

Poli"kk og administrasjon

- Døgnåpne
- Skole og
- Jobb i Oslo
- Poli"kk
vak!jenester
utdanning
kommune
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og-
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- Natur, kultur og
- Bolig og sosiale
fri"d
tjenester
- Bydeler
- Etater og foretak
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administrasjon/etaterog-foretak/)
- Plan, bygg og
- Avfall og
eiendom
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- Rådhuset
- Fly!e "l Oslo
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ogogeiendom/)
administrasjon/radhuset/)
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- Tilskudd, legater
- Utmerkelser og
og
s"pend
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- Vann og avløp
- Gate, transport
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- For leverandører
- Brannvern,
"l Oslo kommune
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