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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 Slottet forsøker en privat
utbygger å gå nye veier.

" Saken er mer enn ett år gammel
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Mange hadde møtt opp på info- og involveringsmøtet i Parkveien der fem arkitektkontor la frem sine ideer, skisser og forslag.
Foto: Finn Ståle Felberg

Det ble satt opp en utstilling langs uteserveringen hos Espresso House i forkant av arrangementet. Utstillingen ble også delt på sosiale
medier.
Foto: Finn Ståle Felberg
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– Vi i Plan- og bygningsetaten ønsker å bli bedre på medvirkning. Samtidig
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?

Hvordan kan byutvikling formidles slik at den skaper positivt engasjement
og god allmennkunnskap? Og klarer vi å bli enige om hva som er for lite og
hva som er nok medvirkning?

Når Plan- og bygningsetaten nå satser på medvirkning, faller dette godt
sammen med både et politisk og et folkelig ønske. Politikerne ønsker å
gjøre Oslo til en foregangskommune, og Plan- og bygningsetaten har en
visjon om mer omfattende 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

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

Hun har fått 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
samtidig oppmuntre private
utbyggere til også å strekke seg
lenger?
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Parkveien, altså rett bak Slottet og Slottsparken. Utbyggerne, Aspelin
Ramm Eiendom og Bertel O. Steen Eiendom, kaller selv Parkveien 27-31,
Uranienborgveien 5 og deler av tilstøtende eiendommer for en «særdeles
sentral og viktig» del av Oslo sentrum. Byantikvaren har anført at området
«har høy nasjonal verneverdi både som enkeltbygninger og som en del av
arkitekt Hans D.F. Linstows slottsplan», og de tre villaeiendommene her er
fredet. I dette 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 fått, sier
Sverre Landmark, direktør Samfunn og plan i Aspelin Ramm Eiendom.

Mange vil delta
Så i begynnelsen av oktober var det «stinn brakke» på Espresso House i
Parkveien. Rundt hundre mennesker hadde møtt fram for å bli informert
om de fem alternative plangrepene. De fem arkitektfirmaene presenterte
selv sine forslag, og på forhånd var det satt opp en utstilling på kaféens
uteservering.

– Arkitekter som ellers er scenevante overfor byggherrer, møtte nå et helt
annet publikum. Det var en ny erfaring, en helt annen oppgave, og noe de
etterpå kalte både lærerikt og positivt. Alle fremmøtte 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 til stede, skal nå vurdere hvilke forslag det bør arbeides videre med.

#

Vi applauderer initiativ av denne typen.
Hanne Marte Furset, medvirkningskoordinator i Plan- og bygningsetaten.

Den uvanlige framgangsmåten skaper kommunal begeistring:

– Vi applauderer initiativ av denne typen. Her tar utbyggere ansvar for å gi
god informasjon og skaper rom der folk kan stille sine egne spørsmål og ta
eierskap til 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.

Fakta om oppdraget 
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– 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
utadrettede tiltak. Vi kan i dag bare anbefale grundigere prosesser og
håpe at utbyggerne følger opp, sier Furset.

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

Visualisere
– Hvordan vil folk merke en ny handlingsplan for medvirkning, altså når og
hvis den blir vedtatt?

– I første runde blir det kanskje mest merkbart ved at vi ønsker å
visualisere bedre hva som er alternativene og mulighetene i ulike områder.
Vi vil bevege oss opp fra flate kart og til modeller, gjerne ved å ta i bruk
AR (Augmented Reality) eller VR (Virtual Reality). Bystyret har vedtatt
bruk av VR. Dette 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 dette, sier Furset.

Videre ønsker Plan- og bygningsetaten og kommunen å formidle bedre og
tydeligere hvorfor en byutvikling bør skje. 

– Vi etterstreber en bedre og jevnere dialog, vi vil gi folk klare muligheter
for relevante innspill – til rett tid. Noen reagerer ikke før gravemaskinen
står utenfor, andre kjenner systemet bedre og er aktive medvirkere.
Samtidig må vi forklare etatens rolle og handlingsrom. Det er lett å
forveksle medvirkning og medbestemmelse, og etatens ansvar er å legge
til rette for medvirkning underveis i planprosessen. Innen by- og
områdeutvikling er det i siste instans alltid opp til politikerne å bestemme
hva som skal bli gjort, vi bor jo i et representativt demokrati, sier Hanne
Marte Furset.
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Reiulf Ramstad arkitekters forslag til bygg.
Ill: Reiulf Ramstad arkitekter

Inviterer til samarbeid
Bak Slottet, i Parkveien/Uranienborgveien, vil det – etter forhåpentligvis
mange og gode innspill - til slutt altså være politikerne i bystyret som
vedtar hva utbyggerne får lov til. Et viktig innslag på veien dit vil være
Byantikvarens arbeid og innstilling. Byantikvaren har fått 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 initiativ også invitert Byantikvaren med som observatør i
evalueringsgruppen, noe Byantikvaren har takket ja til.

– For oss er det fint å få komme inn tidlig. Det betyr god informasjon og
mulighet for å starte en riktig 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
Byantikvaren.

– Vi har begynt med blanke ark, og det er viktig for oss å åpne opp. Vi
ønsker å forsøke en annerledes prosess, sier Sverre Landmark i Aspelin
Ramm Eiendom.

MOTTA NYHETSBREV

Vil du vite mer om byutvikling i Oslo, meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Skriv inn e-postadresse  SEND
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Les også disse sakene

PLANER

Medvirkning – nødvendig når byen
bygges!
Hvordan kan brukerinteresser best ivaretas i en
bymessig utvikling av byen?

PLANER

Medvirkning er nøkkelen til bedre
byutvikling
– Folks lokalkunnskap er nøkkelen politikerne
trenger til å ta gode avgjørelser, sier Hanna E.
Marcussen.

PLANER

Flere stemmer – bedre by
Planprosesser skal ikke skje i lukkede rom.
Beboere, naboer, berørte, folk med gode idéer, alle
bør de involveres. Nå kommer en «dytt» for økt
medvirkning.

Frogner  Plan- og bygningsetaten  Byantikvaren  Medvirkning

Arkitektur
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BYLIV

Hvem syns du bør få arkitekturprisen i år?
Hvilken ny bygning, park eller møteplass syns du er Oslos fineste?

Kom med forslag innen 21. februar.

BYLIV

Rottenes jul
Mens den liflige duften av
julemat brer seg i de tusen
hjem, kravler og kryper det i
Oslos underverden. Rottene
venter på at du skal servere
dem årets julemiddag.

BYLIV

Oslo – byen i
bevegelse
I anledning
Miljøhovedstadsåret 2019,
laget Plan- og bygningsetaten
fem filmer om Oslos grønne
byutvikling. Fem filmer, fem
tema, fortalt av fem
forskjellige osloborgere. Her
kan du se alle.

PLANER

Grønt, blått og høyt
på Skøyen
E18 havner likevel ikke i
tunnel, men Skøyen skal bli
grønnere, få mindre trafikk,
høyere hus og bedre
forbindelse til Bestumkilen.
Nå er et nytt og justert
planforslag ute på offentlig
ettersyn.

!  Følg oss på Facebook

#
PLANER

Vi har rett og
slett for få

ishaller, bare
omtrent 50 på

landsbasis.

Tove Solbakken

LES MER 

https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/hvem-syns-du-bor-fa-arkitekturprisen-i-ar
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Jobb i Oslo kommune

� Ledige stillinger

� Lønn og arbeidsforhold

Kontakt Oslo kommune

� Oslo kommunes kontaktsenter -
åpningstider og priser

� Finn en ansatt

� Skriv til oss - pålogging med ID-porten

Ring 21 80 21 80 English Personvern og informasjonskapsler �

��

https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?companylock=2180#search
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/jobb-i-oslo-kommune/
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/utviklings-og-kompetanseetaten/oslo-kommunes-kontaktsenter/
https://www.oslo.kommune.no/ansattsok/?searchID=ansatt
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#?id=144
tel:+4721802180
https://www.oslo.kommune.no/english/
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