Oslo kommune
Levende Oslo

PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

LEVENDE OSLO

MÅL OG STRATEGIER
Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo.
Det forutsettes i saken at:
• prosjektet skal videreutvikle og utvide Hovedstadsaksjonens arbeid med å gjøre
byens sentrum tilgjengelig og attraktivt
• kommune, stat, gårdeiere og næringsliv samarbeider om utforming og finansiering
• det legges spesiell vekt på å utvikle byens plasser og torg

Prosjektplanen trekker opp de overordnede rammer og de grove trekk i arbeidet med å gjøre
byens sentrum tilgjengelig og attraktivt, og gir dermed grunnlag for prioritering av tiltak.
Prosjektplanen er laget ved prosjektoppstart, og vil bli justert ved behov.

Hovedmål
Å gjøre byens sentrum tilgjengelig og attraktivt.

Overordnet strategi
Oslo kommune, staten, gårdeiere og næringsliv samarbeider om planlegging, finansiering og
gjennomføring av tiltak.

Utkast til samarbeidsgruppens møte 05.04.06
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LEVENDE OSLO

GEOGRAFISKE INNSATSOMRÅDER
Levende Oslos geografiske innsatsområde er sentrum.
Sentrum er avgrenset som i Hovedstadsaksjonen, med mulighet for mindre justeringer av
grensen dersom det er hensiktsmessig.
Strøksgatene er forlengelser av sentrum, og prosjektområdet kan vurderes utvidet til å
omfatte et eller flere gateløp. Opprusting av strøksgatene er en naturlig forlengelse av
satsingen i sentrum, og attraktive sentrumsnære strøksgater vil kunne bidra til å styrke
sentrum som kulturelt og kommersielt tyngdepunkt.

.

Utkast til samarbeidsgruppens møte 05.04.06
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LEVENDE OSLO

TEMATISKE INNSATSOMRÅDER
Opprusting
Fysiske prosjekter med vekt på:
• god design
• universell utforming*
• tilgjengelighet**
• trygghet
Mål for arbeidet:
• attraktive møteplasser i sentrum
• god framkommelighet for alle*
• effektiv kollektivtransport
• tilstrekkelig parkeringsdekning
• økt trygghetsfølelse for alle brukergrupper
Prioriterte innsatsområder:
• sluttføre prosjekter påbegynt under Hovedstadsaksjonen
• utvikling og opprusting av Jernbanetorget og tilgrensende områder

* Med universell utforming menes at gater, plasser og torg utformes slik at alle – også blinde,
svaksynte og rullestolbrukere - har tilgang til og kan bruke byens rom.

** Med tilgjengelighet menes mulighet for å bruke sykkel, kollektivtransport og bil i sentrum.

Utkast til samarbeidsgruppens møte 05.04.06
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LEVENDE OSLO

Forvaltning
Forvaltning av byens gater og plasser med hovedvekt på:

•
•
•

drift- og vedlikehold
arrangementer
trygghet

Mål for arbeidet:
• et drifts- og vedlikeholdsnivå som sikrer trivelige og attraktive byrom
• et drifts- og vedlikeholdsnivå som sikrer varig effekt av investeringer
• et yrende folkeliv i sentrum til alle årstider
Strategier:

•
•

stimulere til offentlig/privat samarbeid om drift og vedlikehold
stimulere til aktiviteter og arrangementer til alle årstider

OVERORDNEDE FØRINGER
Dokumenter under utarbeidelse
•
•
•
•
•

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre by
Kommunedelplan for torg og møteplasser
Belysningsplan for indre by
Skilt- og reklameplan for indre by
Designmanual for gategulv og bymøbler indre by

Utkast til samarbeidsgruppens møte 05.04.06
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LEVENDE OSLO

Vedlegg 1
Organisering
•

Prosjektet er direkte underlagt byrådet

•

Aktuelle byrådsavdelinger og etater i kommunen medvirker i prosjektet

•

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er sekretariat

•

Samarbeidsgruppen leder og koordinerer arbeidet.
Representerer eierskap og beslutningstakere
Deltakere:
• ledes av byrådsleder
• byrådene for miljø og samferdsel, næring og kultur og byutvikling
• 2 rep. fra gårdeierne, Foreningen Byfolk Oslo Sentrum
• 1 rep. fra handelstanden, Oslo Handelssands Forening
• 2 rep. fra staten
• direktør Samferdselsetaten
• direktør Eiendoms- og byfornyelsesetaten

•

Fagutvalget utarbeider premissdokumenter for estetikk og byromsfag
• Etatsledere fra Plan og bygningsetaten, Samferdselsetaten,
Friluftsetaten, Kultur- og idrettsetaten, Byantikvaren, Eiendoms- og
byfornyelsesetaten, Statens Vegvesen, ekstern(e) fagperson(er)

•

Funksjonsutvalget representerer ulike brukergrupper og utøvende organisasjoner
• politi, brannvesen, Oslo Arrangement, Reiselivsbedriftenes
Landsforening, Visit Oslo A/S, kollektivselskapene (buss, bane, båt,
taxi), Oslo Havn KF, Friluftsetaten, Samferdselsetaten,
Renovasjonsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Hafslund
Energi

•

Referansegruppen representerer organisasjoner som erfaringsmessig har
kompetanse og synspunkter når det gjelder sentrums utvikling
• Oslo Byes Vel. Norsk Form, Rådet for funksjonshemmede, Rådet for
byarkitektur, strøksforeninger, bydeler

Tidsramme
Det er ikke bestemt noen konkret tidsramme for prosjektet. I byrådsaken er organiseringen
av prosjektet begrunnet med blant annet å gjøre prosjektet robust og levedyktig over lang tid.

Utkast til samarbeidsgruppens møte 05.04.06
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Vedlegg 2
Sekretariatets rolle og arbeidsmetoder
IGANGSETTER
Idéutvikler og katalysator
• Utarbeide idéskisser, forprosjekter og utredninger for å belyse utfordringer og
muligheter
• Ta kontakt med aktuelle aktører for å initiere og utvikle prosjekter
Arenabygger
• Bygge og utvikle arenaer for samarbeid mellom offentlige aktører, næringsdrivende og
gårdeiere
Finansieringspartner
• Skape og bidra til spleiselag
• Fremskaffe midler fra forskjellige kilder

PÅDRIVER
Koordinator
• Koordinere planarbeid og gjennomføring mellom gårdeiere, næringsdrivende og
offentlige instanser
• Ta helhetlig ansvar på tvers av eksisterende ansvarsdeling
Megler
• Megle mellom offentlige og private interesser ved konflikter
• Megle mellom offentlige etater ved konflikter
Pådriver
• Følge opp viktige prosjekter – ”holde saker varme”

GJENNOMFØRER
• Være byggherre og prosjekteier når dette er nødvendig for å gjennomføre viktige
prosjekter. Dette skal bare skje unntaksvis.

KOMMUNIKATØR
• Informere om prosjektets arbeid til alle involverte og til allmennheten

Utkast til samarbeidsgruppens møte 05.04.06
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