
 
 

BOLIGPLANLEGGING I BY 2014 
Hvordan skape gode boligområder for alle 

Hotel Scandic Vulkan, Oslo, 29.10.-31.10.2014 
 

PROGRAM 
 

ONSDAG 29.10.2014 
Byplanlegging med tanke på boligkvalitet 
Hvordan kan arealeffektivitet og høy tetthet forenes med en byutvikling som ivaretar hensynet til god 
boligkvalitet for alle? Hvordan kan blå og grønne strukturer utnyttes i gode bymiljøprosjekter? Dagen gir 
innblikk i utfordringer planleggere og beslutningstakere står overfor i utviklingen av byen og hvordan disse 
kan håndteres i praksis. 
 
10.20 Boligkvalitet i by 

Mål for kurset 
Arkitekt, forsker Dr. ing. Jon Guttu, NIBR 
 

10.45 Overordnet byplanlegging  
Hva er utfordringene i Oslo? 
Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 

 
12.45 Blågrønn urbanisme 

Vannet er logikken i landskapet og premiss for en blågrønn urbanisme. Eksempler fra Oslos 
bekkedrag.  
Professor AHO Rainer Stange, Dronninga Landskap 

 
14.00 Uteromskvalitet i byområder 

Urbane kvaliteter, tetthet og møblering av uterom. 
 Arkitekt og forsker Lene Schmidt, NIBR 
 
15.00 Praktiske øvelser 
 Vurdering av kvaliteter i uteområder. 
 
TORSDAG 30.10.2014 
Uteromskvaliteter 
Godt utemiljø er en viktig forutsetning for menneskers trivsel og velvære. Vi setter fokus på 
overvannshåndtering, belysning, vegetasjon og klimatilpasning; - faktorer som bidrar til opplevelsen av 
boligområder som funksjonelle, vakre og trygge. 



 
08.30 Bærekraftig overvannshåndtering  

Vannet kan brukes som element i et rekreasjonsområde, og gode overvannsløsninger sparer 
miljøet. Hva skjer på dette området i dag? 
Rådgiver vannmiljø Svein Ole Åstebøl, COWI 

 
09.45 Vegetasjon i by 

Skjerming. Inndeling av grønne uterom. Vegetasjon på lokk og i takhager.  
Landskapsarkitekt Simen Gylseth, Bjørbekk og Lindheim AS 

 
11.00 Lokalklimaanalyse i bymiljøer 

Hvordan skape godt lokalklima i bymiljøer. Eksempler og metodebruk.  
Arkitekt Hanne C. Jonassen, Asplan Viak Oslo 

 
13.00 Uteromskvalitet  

Oppsummering og diskusjon av de praktiske øvelsene. 
Arkitekt, forsker Dr. ing. Jon Guttu, NIBR 

 
13.45 «Wake up everybody»  

Utendørsbelysning med mennesker i sentrum. 
 Jöran Linder og Erik Olsson, Olsson & Linder ljusdesign och belysningsplanering (SE) 
 
15.45 Omvisning i Ekebergparken   

Landskapsanalyse, tilpasning til eksisterende vegetasjon, detaljbearbeiding. 
Jorleif Jørgenvåg, Statsbygg 

 
FREDAG 31.10.2014 
Planlegging av utemiljø for alle  
Sammenheng mellom grønne omgivelser og folkehelse. Universell utforming. Planlegging for barn.  
Hva etterspør befolkningen? 
 
08.30 Universell utforming 

Hva er oppnådd? Hvor står vi? 
Sigbjørn Spurkeland,  Husbanken 
 

08.50 Krav til universell utforming i uteområder 
De gode løsningene. Eksempler fra praksis. 
Landskapsarkitekt Helle Nebelong, Sansehaver (DK) 
 

09.30 Utemiljø for barn i by 
Stimulerende utemiljøer. Materialvalg og sikkerhet. Mestring og utfordring.  

 Landskapsarkitekt Helle Nebelong, Sansehaver (DK) 
 
10.45  Uterom og folkehelse 
 Foredragsholder kunngjøres senere 
 
11.45 Hvilke kvaliteter etterspør befolkningen?  

Hva er boligsøkere villige til å betale for?  
Tekn. doktor Statsbyggnad, landskapsarkitekt MSA Alexander Ståhle, Spacescape (SE) 


