
Strategisk plan for Hovinbyen

Samhandling og planprosess 





Kommuneplan for Oslo mot 2030

Opptil 100 000 nye 

innbyggere

Og like mange

nye arbeids-plasser



Fysisk avstand     - Mental avstand



Et stort og sammensatt 

område



Historie og identitet



SLOPS - space left over after planning



Signalbygg og stedsmarkører



Godt etablerte boligområder



Nye byområder



Miljøutfordringene i Hovinbyen kan 

ikke løses på områdenivå



Barrierer stenger herlighetene inne
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Store, lavt utnyttede industriområder 

og masse vei



Samhandling og planprosess



Planprosessen etter plan- og 

bygningsloven, kap 5

• Varsel om oppstart av planarbeid

• Høring/offentlig ettersyn før oversendelse til 

politisk behandling

• Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging (inkl. barn/unge)

• Kunngjøring i minst 2 aviser



Kick start: Plan- og idekonkurranse 2015

Fremtidsbilder for Hovinbyen





Medvirkning og samhandling; mange 

ulike grupper, mange ulike arenaer
• Plan- og idekonkurranse

• Utstilling 

• Si din mening

• Internasjonal konferanse

• Rundebord med 

næringslivet

• Workshop med 

lokalbefolkningen

• Workshop med barn/unge

• Temaworkshop

• Tegnekonkurranse

• Folkemøter

• Den kommunale familie

• Gatefest

• Kulturnatt og Oslo åpne hus

• Debatter



Involvering av barn og unge





Metode









Digital kommunikasjon

• www.Hovinbyen.no

• Si din mening

• Byplan Oslo

• Media

http://www.hovinbyen.no/


Den kommunale familie; Nær og fjern 

slekt



Bygge ned siloer



Veien videre



En aktiv og inkluderende 

kommune

• Pådriverrolle

• Forbildeprosjekter 

• Strategiske oppkjøp

• Kommunalt samarbeid og koordinering

• Rett sted til rett tid

• Godt samarbeid med private 

• Fra medvirkning til samskaping



events

URBACT; samarbeid på nye måter



Slipp løs - innenfor strategiske rammer

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOs_PG_h8gCFUgULAodViEN3g&url=http://chej.org/2013/12/contaminants-and-urban-gardening/&psig=AFQjCNF-dYyuqf7q8Xx97qiHzyDlXM2oSg&ust=1442903293788291
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Tenke nytt rundt prosessene og 

deltakelse



Eksempler
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Kunst som praktisk-visuell stedsanalyseTilgjengeliggjøre og teste ut 

gjennom midlertidige prosjekter



Nye aktører kan utfordre premissene 





En rikere og mer inkluderende 

planprosess

• Kommunikasjon og involvering – prosess er like 

viktig som produktet

• Jobbe med mange ulike kommunikasjonsformer

• Fra overordnet planlegging til temporære tiltak

• Slippe andre aktører inn!

• Ja! holdning til andres gode ideer og forslag

• Sosiale medier

• Tverretatlig samarbeid helt nødvendig

• Prøve ut nye samhandlingsformer



Takk for oppmerksomheten


