Knutepunktfortetting i Oslo:
Hvor er de gode forbildene?
Onsdag 22. november kl. 19.00 arrangerer foreningen INTBAU Scandinavia
sammen med velforeninger og lokale aksjonsgrupper et debattmøte om
fortetting ved knutepunkter i Oslo, særlig i småhusområdene.

Møtet holdes i Musikk- og Scenehuset, et vakkert møtelokale i Oslos gamle rådhus.
Christiania torg 1. Det er gratis adgang. Forfriskninger vil være til salgs i en bar i
regi av restaurant Gamle Raadhus. Etter møteslutt blir det anledning til mingling.

BEBOEROPPRØR I OSLOS BYDELER
Beboere i mange bydeler er i opprør mot det de opplever som en brutal og
ødeleggende fortetting av velfungerende nabolag. Vi spør hva slags fortetting
beboerne vil kunne støtte.

DISSE VIL TALE UNDER MØTET:
Byrådssekretær Rasmus Reinvang vil informere om byrådets aktuelle planer for
fortetting, og om det vurderes revisjon av foreliggende vedtak pga. stor motstand.

Byantikvar Janne Wilberg vil ta opp kulturminneverdier som det bør tas hensyn til
ved fortettingen.

Hroar Møthe fra "Beboeraksjon Oslo - Bevar byens nabolag" vil tale om
aksjonens krav om en ny fortettingspolitikk på stedets og befolkningens premisser.
23 velforeninger og nærmiljøaksjoner over hele Oslo er med i aksjonen. Hroar
Møthe er siv.ing og siv.økonom, med bakgrunn fra topplederstillinger i store
internasjonale og nasjonale firmaer. Hans engasjement for Oslos nærmiljøer startet
på Holtet. Overkjøringen av normale demokratiske spilleregler i stedsutviklingen
gjorde at «AksjonHoltet» ble startet.

Christine Nuland fra Oslo Velforbund vil delta i debatten

Den nederlandske arkitekten Peter Drijver fra firmaet Scala Architecten skal
sammen med norske arkitekter presentere forslag til en bedre tilpasset og mer
harmonisk fortetting i Oslo småhusområder.

Sivilarkitekt Arne Sødal vil presentere forslagene. Han har vært faglig leder under
en rekke plansmier i norske kommuner, bl.a. på Majorstuen (oppdragsgiver PBE)
og i Bjørvika (oppdragsgiver Bydel Gamle Oslo).

Geir Rognlien Elgvin, styremedlem i Oslo Havn, styreleder i Oslo og Akershus
elbilforening og driftsstyremedlem på Ruseløkka skole vil også delta i panelet.

Plan- og bygningsteaten i Oslo kommune er invitert til å delta i paneldebatten.

Det blir også innlegg fra salen.

Audun Engh er møteleder. Han er styremedlem i INTBAU, og styreleder i
Skarpsno, Gimle og Frogner vel.
------Stiftelsen Fritt Ord har gitt økonomisk støtte til dette og flere kommende
debattmøter om arkitektur og stedsutvikling.

DETTE TAR VI OPP PÅ MØTET:
Innbyggere i mange av Oslos bydeler har reagert sterkt over det de oppfatter som
stedsfiendtlige blokk- og høyhusprosjekter, knyttet til knutepunktfortettingen i
kommuneplanen. Slike nybyggprosjekter får ofte Byrådets og Bystyrets
godkjenning, med den begrunnelse at fortetting ved knutepunkter er miljøvennlig og
bærekraftig.

På møtet vil vi ta oppfølgende temaer til debatt:

- Har man undervurdert den kulturelle dimensjonen ved bærekraftig byutvikling,
ikke minst behovet for å bevare den historiske karakteren til velfungerende
byområder og nabolag?

- Bærekraft har også en sosial dimensjon. Det bør være en viktig målsetting at
innbyggerne opplever fortettingen som et positivt tilskudd til områdets karakter og
tilbud, ikke som en ødeleggelse av stedskvaliteter.

- Kan det bli et folkehelseproblem om beboerne i Oslos bydeler opplever at deres
meninger blir overhørt, og at stedet de identifiserer seg med blir påtvunget en
fortetting som de mener fungerer negativt?

- Bør folkevalgte, arkitekter og utbyggere i større grad være villige til å lytte til
befolkningens preferanser, og utforme prosjektene i samsvar med ønskene til
innbyggerne i de berørte områdene?

- Hvordan løse de faglige utfordringene ved å utvikle prosjekter som i skala og
arkitektur er harmonisk tilpasset stedets kvaliteter, slik at vi kan skape et humant og
sosialt velfungerende miljø?

- Hvordan oppnå god tilpasning til steders byggeskikk og karakter, også når
utnyttelsen økes?

- Hva slags medvirkningsprosesser bør våre folkevalgte innføre for å sikre at

lokalbefolkningen blir aktive deltakere i utviklingen av fortettingsprosjektene?
Forpliktende og reelle medvirkningsprosesser vil trolig redusere motstanden mot
fortetting, og dermed legge til rette for en miljøvennlig stedsutvikling.

- Vil det også redusere konfliktnivået om kommunens fagfolk får en mer sentral rolle
i planleggingen av fortetting, fremfor å overlate initiativ og planlegging til utbyggere,
som alltid vil ha et sterkt fokus på fortjeneste?

- Hvor kan vi finne de gode forbildene for en knutepunktfortetting som respekterer
stedets karakter og befolkningens preferanser?

- Har vi eldre bydeler og boligprosjekter i Oslo som kan være til inspirasjon, f.eks
hagebyene og sosiale boligprosjekter fra mellomkrigstiden?

PRESENTASJON FRA SCALA ARKITEKTER, NEDERLAND
Arrangørene av møtet vil også foreslå at Oslo innhenter erfaringer fra gode
forbildeprosjekter realisert i andre europeiske land.

Vi får besøk fra et av Nederlands viktigste arkitektfirmaer innen arkitektur og
byforming basert på regionale byggeskikktradisjoner; Scala Architecten.

Peter Drijver fra ledelsen i Scala vil presentere et utvalg av firmaets prosjekter i
Nederland. Nettside med prosjekter: https://www.scala-architecten.nl/
.
SKISSEFORSLAG TIL EN BEDRE FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE
Dagene før møtet vil Peter Drijver fra Scala Architecten sammen med norske
kolleger besøke flere steder i Oslo der det er foreslått knutepunktfortetting. De vil
skissere mulige løsninger for en fortetting på stedets premisser, med respekt for
områdets byggeskikk og karakter.

Målsettingen er å vise at god byforming kan skape bydelssentre med optimale
sosiale, kulturelle og funksjonelle kvaliteter. Forslagene vil bli presentert på møtet
22.11. av sivilarkitekt Arne Sødal.

Her er link til et Scala Architectens nettside. Man finner en rekke byplaner og
nybygg fra firmaet ved å klikke på PROJECTEN i menyen. Teksten er på
nederlandsk, men bildene gir et godt inntrykk av firmaets tradisjonsbaserte
tilnærming til fortetting og nybygging: https://www.scala-architecten.nl/

HVOR?
Møtet holdes i Musikk- og Scenehuset, Christiania torg 1. Dette er byens gamle
rådhus og en av Oslos viktigste historiske bygninger, oppført 1641. Den vakre
Søylesalen der møtet holdes ble innredet av frimurerne på slutten av 1800-tallet.
.
KONTAKT:
Audun Engh, styremedlem , INTBAU Scandinavia
Epost audun.engh@gmail.com , mobiltlf.92622626
--Sivilarkitekt Arne Sødal, styreleder, INTBAU Scandinavia.
Epost arne@soedal.no, tlf. 22200926, mobiltlf. 92298996,

Nettside www.intbau.org
Et av Scala Arkitekters nye tradisjinsbaserteboligprosjekter i Nederland

