
BYPLANER FOR OSLO FRA HARALD HALS 
TIL I DAG, OG SPOR DE HAR SATT

Rolf H. Jensen

Plan og gjennomføring

ved
Rolf H. Jensen

med takk til
Anders Gjefsen PBE

BULL seminaret, Oslo 25.04.2016





REFERANSER FOR HARALD HALS FRA
CHRISTIANIA TIL STOR-OSLO 1929 

Harald Hals gir selv referanser til:

 Internasjonale trekk fra:

1898 Hagebyen (England)

1910 Stjernebyen (Tyskland)

1922 Tårnbyen (Frankrike, Le Corbusier)

Regionplaner

 Har med seg Camillo Sitte

 Har med seg Sverre Pedersen

 Har med seg egne erfaringer

 Og tidligere planer for Oslo
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HARALD HALS PLAN FRA 1929



ELEMENTER I PLANEN (1)

Rolf H. Jensen

Plan og gjennomføring

 Befolkningsutvikling og arealbruk
 Nordisk og europeisk ”profil”
 Fra Gierløff og Palmstrøm:

Stor-Oslo* 1975: 574 000 (14 % av landets befolkning)
”           2000: 750 000 (16 % ” )

Ramme på          : 800 000 (Legge til rette for)

Indre byutvidelser:  Stort sett gatebredder
Ytre byutvidelser   : Utstår til senere

Byplanen av 1929 er primært for byen innenfor dens grenser

* Stor-Oslo er Oslo-Aker-Bærum-Asker
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ELEMENTER I PLANEN (2)

Bygningsloven av 1924 (1929) ga for første gang anledning til
inndeling i soner etter formål:

Boligstrøk
Industristrøk
Forretningsstrøk
Offentlige bygg

Disse diskuteres i planen av 1929
I tillegg diskuteres:

Åpne rom 
Estetikk

Høydebegrensninger angis:
For Indre by: maks. 22 m.    Alt innenfor
For Ytre by   :     ”     15 m.    bygrensen



HARALD HALS PLAN FRA 1929
Noen hovedpunkter i planen (banebrytende?):

 Dynamiske befolkningsprognoser med studier av forflytninger

i byen (nedgang i indre by – økning utover)

 Trafikkstudier og diskusjon av tilgjengelighet by – land, samt

forflytninger i byen - kjøretøy og biltrafikkutvikling. (Det 
hevdes at bare New York, London og Paris har større biltetthet 
i forhold til befolkningen – Stockholm ligger lavere.) 

 Viktige henvisninger til Nielsen - Ljungrens plan fra 1925 
(Byggekunst 1925) og til Generalplan for Stockholm fra 1928 –
Albert Lillenberg.

 Jernbane Øst – Vest

 Torg og plasser

 En lang rekke gatereguleringer (breddeutvidelser og 
forlengelser) 
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STOR-OSLO FORSLAG TIL GENERALPLAN 
Regionplanen av 1934 (1)

 Det første ”regionplan” arbeid av sitt slag i Norge!!
 En komité med representanter fra Oslo, Aker og  Bærum, 

Harald Hals var sekretær og forfatter, hans plan med under-
lagsmateriale fra 1929 benyttet der det passet

 Geografen Fridtjov Isachsen studerte  avgrensning av Stor-Oslo 
og regionens influensområde for gods og mennesker (60 min.).

 For datiden ble omfattende undersøkelser utført, og mange 
sektorielle  innspill anvendt.

 Transport og trafikk sto i fokus:
I konkurransen mellom vei og bane, ble vei foretrukket
pga at busser ville være mer hensiktsmessig for 
kollektivtrafikken, men det skulle skapes muligheter for
alle trafikkmidler.
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STOR-OSLO FORSLAG TIL GENERALPLAN 
Regionplanen av 1934 (2)

 Fjerntrafikken må prioriteres
Man har ikke råd, derfor kombinasjon med lokale hovedveier
 Konkrete forslag til traseer – mange fulgt opp i ettertid (unntak

Sørkedalsveiens forlengelse gjennom Nordmarka mot Hønefoss)
 Omfattende planer for nye trikkelinjer og baner, eget punkt om

tunnelbaner (krever 1 mill. innb.)
 Forslag om baneforlengelse fra Nasjonalteateret til Stortorget  og

helt frem til Østbanen
 Jernbanen forbindes øst-vest  med utvidet ny Hovedst. på Østb.
 Havneutbygg. til frihandel – store planer med øyene og Bjørvika
 Bjørvikas muligheter (utv. Østbanen, ny bussterminal, havn)
 Ny flyplass på Fornebu og Rolfsbukta (innkjøpt i 1934)
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STOR-OSLO FORSLAG TIL GENERALPLAN 
Regionplanen av 1934 (3)

Befolkningsfordeling:
• Oslo innenfor bygrensen 315.000
• Tettbebyggelse ca 9000 mål, a 24 beboere 215.000
• Tettere åpen bebygg. 20.000 mål, a 8 beb. 115.000

Sum 645.000
• Spredt bebyggelse 45.000 mål, a 2 beboere 90.000

TOTALT 735.000

Planen ble tiltrådt av politiske organer:
 Akers herredsstyre 28.11.35
 Oslo bystyre 19.12.35
 Bærum herredsstyre 12.05.36



FUNKSJONALISMENS PLANER FRA 1930
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Minner om Rolfsens og PLAN gruppens prinsippskisser for Oslo:
”Tårnby” med klar funksjonsfordeling, næring samlet i
Groruddalens bunn, boliger opp på sidene med kort vei
til Marka

Minner om reguleringsvesenets egen bestilling på totale  
saneringsplaner for Grünerløkka, som ble skrinlagt fordi de 
ble for dyre å gjennomføre

Minner om brytningene mellom den klassiske arven og den
nye tid med funksjonalismen

 Harald Hals fulgte ikke med på funksjonalismens  språk i sine
planer. Tvert om beholdt han klassiske aksedragninger både på
Blindern og Etterstad, selv om bygninger kunne få funksjonalistisk
utforming og preg



TOTALSANERING AV GRÜNERLØKKA (1938-39)



HVA SKJEDDE UNDER KRIGEN? (1)

• Byarkitekt Rohde lager forslag til revidert plan for Stor-Oslo
• I planen refereres til flere tyske kilder
• Drabantbybegrepet brukes aktivt  om ”hagebyer”

(introduseres her?)
• Flere forslag til nye drabantbyer, for eksempel:

Holmen i Asker (75.000), Østensjø og Grorud
• Uttalelse fra Olav Heli (reg. sjef. i Oslo 28.02.45):

- Referanse til bl.a. ”Die Neue Stadt” (Bok og 20.000 innb.)
- Letchworth, Welwyn og Wythenshawe drøftes
- Drabantbyer er selvstendige hagebyer i avstand fra 

Storbyen
• Anbefaler IKKE den nye planen for Stor-Oslo
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Hva skjedde under krigen? (2) 

Landflyktighet til:

• England med fornyet interesse for New Towns (forlengelse av 
Hagebybevegelsen)

• Sverige med interesse for ABC prinsippene og forstadsbebyggelse 
med T-baner

• USA med fornyet oppmerksomhet om trafikk

og transport, men også om parkplaner   

• Tidligere impulser fra tysktalende land uteblir

• Sverre Pedersen kommer i faglig unåde
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FRA HARALD HALS TIL ERIK ROLFSEN

• Rolfsens tidligere radikale ideer (politisk og funksjonalismen)

• Moderering rett før krigen til ”storkvartaler”

• Første arkitekt i Oslo reguleringsvesen fra 1938, arbeid i BSR

• Forlot Norge 1942/43, viktig rolle under oppholdet 

i UK, og påvirkning fra New Towns

• Nordisk og internasjonal orientering

• Tok over i 1947 som reguleringssj./byplansjef

• Form. i byplanrådet 1948-64, og i regionplan

komiteen 1950 – 70.
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PARKPLANEN FRA 1949



PARKPLANEN FRA 1949

”Plan for parksystem og turveier i Oslo”

Henviser til Generalplan fra 1934 som en begynnelse

Systemet skal gi forbindelser ”fra skog til sjø”

Henviser til parkplan for villaområder fra 1939

Laget av Generalplankomiteens kontor

(Lisa Gjessing og Th. Johnsen)

Vedtatt i hovedtrekk av bystyret i 1953
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TUNNELBANEKONTORET I OSLO
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 Tunnelbanekontoret i Oslo ble etablert i 1949
 Oslo ble etter hvert verdenskjent som den byen i verden

med minst befolkning i forhold til T-baneutbygging
 Tunnelbanekontoret ble avviklet i 1980 og innlemmet

i Oslo Sporveier 









GENERALPLAN AV 1950
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Planen bygger på planen av 1934 (henviser også til 
planen av 1929)   

 Bygger på sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948
 Naturforhold, historikk, befolkningsutv., standarder
 Befolkningsgrense satt til 700.000
 Grøntområder skal følge opp Parkplanen
 Forbausende lite tekst om ”drabantutbyggingen”, 

kun ”prinsippskisse”
 Tydelig at andre plantyper – disposisjonsplaner er 

viktigere – men kartet viser endringene
 All oppmerksomhet vies de nye ytterområdene
 Sentrale deler av byen behandles ikke

og er hvite på kartet 





GENERALPLAN FOR
OSLO - 1950



SONEPLAN FOR INDRE BY
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 I 1953 begynte arbeidet med Soneplan for sentrum i Oslo
 Arbeidet ble lagt til reguleringsnivået
Meget omfattende registreringer og analyser
 Tanker om sanering og reduksjon av boliger, behov for 40.000 nye 
 Arbeidet ble ”aldri ferdig” virkeligheten endret seg mer
 Kontinuerlig arbeider på soneplanen helt opp til 1980 årene
 Viktig fordi den ga ”basis” gjennom ulike tider for planleggere
 Viktig fordi den kunne gi grunnlag for diskusjoner
Men problem når den ble for ”fastbundet”
 Var plannivået riktig? – Det varierte over tid!
Masse arbeid nedlagt – nytte/kostnad?









GENERAL-
PLAN
1960



GENERALPLAN AV 1960 (1)
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 Planen har gjennomført parallell engelsk tekst (NB!)
 Nå kommer ”subsenterprinsippet” til uttrykk (det betyr en

”kombinasjon av  hagebytanken (i modifisert form) og 
nabolagsideen” (s. 32). Bare plass til 525.000 totalt i byen.

 Det planlegges i ytre sone ”helt nye forstadsbyer (drabantbyer)
for en samlet befolkning på175-250.000”. Villaområder spares.

 Utbyggingen ligner på ”New Towns” med industri i eller nær.
 Størrelser fra 5000 – 20.000, eget senter krever min. 15-20.000
 Grøntdrag brukes aktivt for å skille områder og for å binde sam.
 Vekt på turveier og parkdrag.
 De 5 Østensjøbyene omtales spesielt, tetthet  6,7 – 11,7 p/da

Størst tetthet nær banestasjoner  (5-600 m) på 25 p/da
 Oslo har ervervet i alt 28.235 da 1945-58, 66 mill kr.
 Forbedret ekspropriasjonsrett i 1946.
 Ikke Husbankmidler til eneboliger i Oslo 





GENERALPLAN 1960 (2)
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Fra selve kartet fremgår:
 De nye boligområdene er mer markert med banelinjer, 

stasjoner og sentre ved stasjoner
 De sydligste utbyggingsområdene er skjøvet ut i tid
 Groruddalens bunn er fortsatt forbeholdt næring

og gravlund
 Sentrum er nå inkludert på kartet med ”sentrums-

funksjoner”
 Grønnstruktur er opprettholdt
 Planen har funnet den ”tradisjonelle” form med angivelse

av ulike arealbrukskategorier og transportsystemer

 Husk at dette er fortsatt før Bygningsloven av 1965



• Konkurranse om Grünerløkka 1961 (Oslo Byes Vel)
Mest radikalt, boligblokker på hele 36 etasjer

(Ark. Nils Haugstveit, Kjell Lund, Nils Slaatto) 
 Høyblokker opp til 15 etasjer (ark. Mari og Gullik  

- Kollandsrud – på 1970 tallet ”småby” i storbyen)
 Planen vedtatt og stadfestet 1976 med henstilling 

om å ta hensyn til Riksantikvarens ønske om bevaring 
av forretningsaktivitet langs Markveien

 Transportanalysen for Oslo (1965)
 Bakklandet i Trondheim m.m.

• Plan og virkelighet – økonomi og politisk mulighet
• Lov om byfornyelse i tettbygd strøk (1976)

 Byfornyelse i de større byene 
– kommunalt engasjement

Konflikter mellom modernisering og vern
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KOLLANDSRUD – GRÜNERLØKKA – SENT -50 ÅRENE
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VANNPOSTEN PÅ ENERHAUGEN
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ENERHAUGEN ETTER TOTALSANERING
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Transportanalysen for Oslo 1965
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 Viktig del av moderne ”vitenskapelig byplanlegging” i samtiden
 Topp nyutviklet modell (Norsk regnesentral) –internasjonalt ry
 Bilismen ble forbundet med  positiv utvikling – valgfrihet-bevegelse
 Hvordan håndtere fremtidig vekst og utvikling?
 Alternative arealbruksmønstre testet mot alt. veinett
Manuelt innlagte beskrankninger
 Fra ”Ønskelinjer” til begrensninger i nettverk
 Atferd beregnet etter intervjuskjema, tellinger og prognoser
 Hovedhensikt: MINST MULIG TRANSPORTARBEID i personkilometer
 Konsekvensene DRAMATISKE!!
 Transportanalyser brukt mer med måte i ettertid
MEN fortsatt av betydning for analyser og planlegging
 Eksempel ”Potensialbetraktninger om arbeid og bolig”







GATEBRUKSPLAN FOR DET SENTRALE 
BYOMRÅDET

Transport og trafikkforhold ble videreført gjennom gatebruksplaner
og trafikksaneringsplaner fra slutten av 1970 årene, basert på:

- Trafikkulykker og trygghet
- Luftforurensninger
- Støy
- Visuell forurensning (eks. parkerte biler)

 Prøveområder ble anvendt, eks. Ruseløkka/Skillebekk og 
Grünerløkka

 Gatebruksplanen for det sentrale byområdet fra 1971 (vedt. - 73),
oppfølging innen utgangen av 1985 (vedt. - 81),
Trafikkplan for Oslo Sentrum 1985 (vedt. -87)
Kommunedelplan: Trafikkplan for Indre by av 1991 ble innarbeidet
i Kommunedelplan for Indre Oslo og vedtatt  1998.

 Så over til Samferdselsetaten – Bymiljøetaten.
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TRAFIKKSANERING BASERT PÅ INTERNASJONALE 
PRINSIPPER

Både de svenske SCAFT prinsippene og Hollandske Gatetun 
ble anvendt.

 Forsøk i avgrensede områder ble viktig for erfaring og  aksept,
eks. Ruseløkka/Skillebekk og Grünerløkka, og Ratkes gate.

 Områder utenfor Sentrum og Indre by ble også studert, eks.
Nordstrandsområdet.

 Informasjon og medvirkning ble anvendt
 Arbeidet pågikk over mange år – et møysommelig strev, med 

trinn for trinn fremgangsmåte, basert på praktiske og 
politiske erfaringer.















BYFORNYELSEN
 Vedtak om å få et program for byfornyelsen 6. mai 1976
 Perspektivanalyse og forslag til byfornyelsespolitikk 

del 1 vedt. 1977 del 2 forventet høsten 1978
Målsetting: Rehabilitering av 2000 boliger i året (dersom 25%

forsvinner som følge av rehabilitering blir det 1500 per år
Blandet befolkning, tre grupper av standard – 30 år best
Satsing på nærmiljø også (gårdsrom)

 I 1984 sies det at byfornyelsen må få økt prioritet, bare klart
1200 per år, ønsker 29.000 i perioden 1985-2000

 Der  det er mulig sats på strøkssanering
 Foreløpig ikke oversikt over alle praktiske resultater, styrt avvikl.
 Grønland byfornyelse konkurs
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PLAN 74 FOR OSLO OG AKERSHUS
 Arbeide med regionplanen april 1973 – mars 1974
 Planens tidsrammer: 1974-77, 1978-81, 1982-85
Målsetting/ramme: Ingen økning i regionens andel av landets bef.
 Fire alternative vekststrategier:

A)  Vekst i eksisterende tettsteder
B)  Konsentrasjon (nye arb.pl. i Oslo sentr. Boliger nær-10 km).
C)  Desentraliserte konsentrasjoner
D)  Båndby

 Forlengelser av T-banen ut over Oslos grenser

Oslos kommentarer: I hovedsak tilslutning, men vil opprettholde
Industriarbeidsplasser (Bull er ordfører i 1974)











OSLO KOMMUNEPLAN 1976- 1985
 Fylkes og generalplan!
 Ser på Oslo og regionen (Akershus)
 Befolkningsnedgang: 1975: 462.000 – 1985: 434.000
 Stopp i ant. arbeidsplasser – et mål, men bekymring
 Planen dekker: Arealbruk, transport, vann, avløp, avfall, off.  oppg.

og legges til grunn for kommunens langtidsbudsjett
 Staten og Oslo
Mål for boligproduksjon 3.500 per år, hadde vært 3600-3800
 Bare søndre Nordstrand som stort nytt boligområde
 Vekt på trafikkdifferensiering i indre by – forbedring for kollekt.
 Sentralbanestasjonen må bli utbygd!!
 Ønsker om mer sykkelveier
 Program for alle off. oppgaver – hele 294 sider + bilag
 Bekymring for Oslos økonomiske situasjon
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KOMMUNEPLAN 1980-90

 Nå er ”rullering” igangsatt, med egen ”Kommuneplan-
melding” fra 1982 med langtidsbudsjett 1982-86

 Administrasjonens forslag til Kommuneplan 1980-90
 Finansrådmannens innstilling om administrasjonens forslag
 Her må jeg kutte og går videre til nyoppfinnelsen fra 1984
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 Et meget omfattende arbeid med mange delrapporter
 Hver bydel studert med lokal medvirkning
 Planen ble utformet i to bind:

Ett hvor alle bydelene ble behandlet spesielt
Ett samlebind for hele kommunen

 Bydelene og Administrasjon stort sett sammenfallende(?)
 60.000 boliger bygd i tiden 1969-1983, befolkningen

ned i samme tidsrom med 42.000, MEN øker fra 1981
 Eget avsnitt om kommuneforvaltningen
 Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret (en ”død plan”?)
FOR:
 Allerede halvåret etter kom ”revolusjonen”!
 ET PARADIGMESKIFTE!! MARKEDET INN – OFFENTLIG 

PLANLEGGING UT!!

KOMMUNEPLAN 1984 – DEL I OG II



BYRÅD OG ”REVOLUSJON”! (1)
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 Overgangstid – fra formannskap til byråd og fra rådmann til 
kommunaldirektør

 Byrådsleder  Hans Svelland og hans markering
 Klart politisk vilje til ledelse , ”ordregiving” og overtakelse
 Politisk oppfatning om faglig administrativ ”overkjøring”
Meget lav gjensidig forståelse 
 Arbeid på byplankontoret som kunnskapsbase for alle
 ”Ta pulsen på byen” – for flest mulige forhold
 Statistikk og sammenstillinger (faktabase)
 Ikke plan, men ”Sentrumsmelding – mld. # 1”
 Dialog med politisk ledelse
 Hva vil de? Hvordan kan vi bistå?
 Faglig kunnskap og god informasjon – bygge faglig respekt
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BYRÅD OG ”REVOLUSJON”! (2)
 Arbeide med Helt ny Kommuneplan:

Forstå hva politisk ledelse ønsket og hvorfor
Utvikle faglig forståelse for å ta politiske signaler
Nødvendigheten av gjensidig dialog
Faglig utviklingsarbeid – Kommunedelplaner - en solid 
utfordring
Undersøke internasjonale forsøk og praksis
Impulser fra UK – kartfremstilling
Impulser fra Fort Collins, Colorado om plantenkning
Holde fast ved PBL – dialog med MD
Skape faglig entusiasme for nybrottsarbeid (”De 10 bud”)
Makte å akseptere byrådets ”markedstenkning”
Makte å akseptere privat næringslivs nye rolle
Finne frem til konstruktive samarbeidsformer
Komme opp med en helt ny kommuneplan!



DE 10 BUD:

1   Gjøres relevant
2   Gjøres fleksibel
3   Skille vesentlig fra mindre

vesentlig
4   Være handlingsrettet
5   Benytte ”Nær-Fjern” per-

spektiv
6   Ha lokal forankring
7   Tørre å eksperimentere
8   Bli forhandlingsrettet
9   Bli service – orientert
10 Preges av produkt med

egenkontroll





MÅL:
35-40.000 Boliger frem
Til ca. 2005
 Gen. Rammer, enkle

kvalitetskrav
 Egne rammer/planer

for fortettingsområder
 Høyere utnyttelser

vurderes

NB Denne planen var 
Gyldig i 10 år!!



 Utvikling av nye planformer og konkrete tiltak
 Kommuneplan som primært STRATEGISKEPLAN (”fjern” persp.)
 Kommunedelplaner som mer handlingsrettede (”nær”  persp.)
 Kommunedelplaner  der det var politisk  ønskelig

(egenproduserte, eller ved hjelp av konsulenter  betalt av  ut-
byggere - Skøyen

 Bruk av forhandlinger (Havnevesenet) – Sjøsideplanen
 Utvidet bruk av medvirkning – Fjordbruksplanen
 Videreført for eksempel:

Akerselva Miljøpark (staten og kommunen)
Miljøbyen Gamle Oslo (stat, kommune, private)
Praktisk samarbeid med privat næringsliv

(Christiania torg og Næringsmelding)

UTVIKLE NYE PLANFORMER OG 
SAMARBEIDSFORMER

Rolf H. Jensen
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(Viderefører ”Byen og Fjorden” fra 1983)





INITIATIV:
 Sissel Rønbeck (MD) og

Albert Nordengen i 1986





Planen introdu-
serer:
Ringbanen





17 KOM-
MUNEDEL-
PLANER
FRA 1987
TIL 2009





MILJØBYEN GAMLE OSLO

 Som del av Miljøverndepartementets ”Miljøbyprogram”
 Samarbeid stat , kommune og private
 Oppstart i 1992/93 og avsluttet i 2000
 Politisk styringsgruppe med statssekretæren i MD og byrådsleder
 Bydelen Gamle Oslo aktivt  med
 Resulterte i en rekke trafikale tiltak
 Opprusting av plasser og parker
Middelalderparken
m.m.
 Økonomisk ramme på ca. 30 mill fra hver av partene dvs. 60 mill.
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LEVEKÅRS-
ORIENTERT
KOMMUNE
PLAN 95-98
BASERT PÅ
LEVEKÅRS-
UNDERSØK
ELSER FRA
1993 



KOMMUNEPLANEN I ENDRING, ALT SKAL MED

Rolf H. Jensen
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 Krav om en stadig mer omfattende Kommuneplan
Mindre vekt på fysiske forhold
 Krav om sosiale og kulturelle elementer i planen
 Krav om kombinering med kommunens budsjettering
 Ønsker om å legge målstyring inn i planen
 Ønske om mer vekt på næringslivsutvikling
 Oslo i lys av omgivelsene (helt nære og litt lenger unna)
 Oslo i lys av Nordisk samarbeid/konkurranse
 Oslo som del av Europa og verden
 Ønske om å få klarere handlingsplaner inn i planen
 Større politisk detaljstyring av den omfattende

planen



PLANEN 
KOMBINERER:
 Vekst langs Fjorden og

langs baner
 Vekt på sterk befolknings-

økning
 Tilpasse utgifter til inntekter
 Omstille tjenester i takt

med endrede behov





SAMORDNET MED
AKERSHUS
 Kunnskapsby for verdi-

stigning

 Internasjonalt perspektiv
 Vekst og  fjordby







MÅL:
1 Internasjonal attraktiv by
2 Trygg by
3 Tilby tjenester av høy kvalitet
4 Være en bærekraftig by



KOM-
MUNE
PLAN
2008



OSLO TILBAKE I FOLDEN ?
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 Etter 1990 tallet ble kommuneplanleggingen ”normalisert”, men
arealdelen er fortsatt  primært Strategisk

 Kommuneplanene fulgte nasjonal ”lest” i form og innhold
 Andre planformer fanget opp innsatsplanlegging til avgrensede

områder både i ytre og indre by
 Dette har fortsatt å være Oslos fremgangsmåte, eksempelvis:

Ulike ”områdeløft” som for Furuset og ”skisseplaner” som
for Ensjø (kalt Planprogram) og  Hovinbyen (der kalt  Strate-
gisk plan)

 Mer vekt har blitt lagt på offentlig og privat samhandling
og på praktiske opplegg for gjennomføring (VPOR- Veiledende
program for offentlige rom)

 Regionale og internasjonale  forhold er igjen blitt rammer, 
delvis gjennom  forslag til ”avtaler”
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REGIONAL PLANLEGGING OSLO OG 
AKERSHUS MED AVTALELØSNINGER

Rolf H. Jensen

Plan og gjennomføring

1. Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling ved
store kollektivinvesteringer

2. Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling
knyttet til regionale byer

3. Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling i
bybåndet og i prioriterte lokale byer og tettsteder

Avtalene er preget av bærekraftighet og konsentrasjon



OSLOS BYUTVIKLINGS LANGE LINJER
 Alltid beholdt ”rammene” mellom  Marka og Fjorden
 Transport har alltid vært en vesentlig del av planleggingen
 Forholdet til regionen har variert med tiden
Fortetting har vært tema under vekslende forhold
Sentrums rolle i planleggingen har variert over tid
Drabantby - utbyggingen enestående i omfang
Omfattende byfornyelse
Arena for endringer med paradigmeskifte og 

mestret utfordringene
Alltid ledet an i planutviklingen
 Overordnete (Strategiske)planer  supplert av mer ”handlingsrettede”  

planer eller innsatsområder
Forholdet til politisk ledelse har variert, 

men tillit opparbeidet
Rolf H. Jensen

Plan og gjennomføring
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