Program
Dag 1 – 23. november
09:30-09:55 Kaffe og registrering
09:55-10:00 Velkommen og praktisk informasjon
v/ Magnus Clausen
10:00-10:30 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.
v/ Merete Gynnild – Miljødirektoratet. [DIGITALT]
Merete Gynnild hos Miljødirektoratet vil holde digitalt foredrag om den nye
retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging som trådde i kraft 11.06.2021.
10:30-11:00 Foredrag fra Smartbysjef Gunnar Crawford, Stavanger kommune
Her kommer et spennende foredrag om involvering fra Smartbysjef i Stavanger
kommune, Gunnar Crawford. Tittel og utvidet ingress vil komme litt senere.
11:00-11:20 Pause
11:20-11:50 Status for den nye fagstandarden for plan - Plan 5.0.
v/ Hilde Johansen Bakken, KMD
Hilde Johansen Bakken hos KMD vil holde foredrag om status for den nye
fagstandarden for plan – Plan 5.0, med tilhørende produktspesifikasjoner.
11:50-12:50 Lunsj
12:50-13:20 Fortetting i tettsteder - Ringebu sentrum, Vålebru.
v/ Kari L. Mangset, prosjektleder for stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida i
Ringebu kommune
Kari L. Mangset i Ringebu kommune vil fortelle om fortetting i kommunesenteret
Vålebru. Stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida skal gjennom
medvirkningsprosesser og analysearbeid etablere kunnskapsgrunnlag og rammer for
revisjon av reguleringsplan for Ringebu sentrum.
Det lages en mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder, og en parkeringsstrategi
for sentrum. Foredraget vil ta utgangspunkt i dette arbeidet.
13:20-13:50 Sentrumsplanen for Hamar kommune - Bruk av 3D-modeller og fortellerkart
til medvirkning.
v/ Helge Prestrud og Kristin Eriksen, Hamar kommune
Helge Prestrud og Kristin Eriksen vil holde foredrag om Hamar kommune sin
sentrumsplan som i sommer har vært ute på høring. De vil snakke om hvordan de har
brukt 3D-modeller og fortellerkart til medvirkning og formidlingen av planens innhold.
13:50-14:10 Pause

14:10-14:40 Erfaring med bruken av LNF-spredt i Gran kommune.
v/ Anne Lise Koller, Gran kommune
Anne Lise Koller i Gran kommune vil holde foredrag om Gran kommune sin bruk av
LNF-spredt i vedtatt kommuneplan.
14:40-15:10 Planlegging for spredt bolig-, fritids og næringsbebyggelse i LNF-områder
v/ Liv Kristine Just-Mortensen, KMD
Liv Kristine Just-Mortensen hos KMD vil holde foredrag om veilederen for planlegging
for spredt bolig-, fritids og næringsbebyggelse i LNF-områder.
15:10-15:30 Pause
15:30-16:00 Stortingsmelding nr. 40: Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå
bærekraftsmålene innen 2030.
Liv Kristine Just-Mortensen hos KMD vil holde foredrag om Stortingsmelding nr. 40:
Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030,
med fokus på arealplanfaget.
Ca. 16:00

Slutt på dagsprogram

19:00

Sosial samling med felles middag

Program
Dag 2 – 24. november
09:00-09:30 ROS i arealplanlegging.
v/ Kjell Erik Kristiansen, Statsforvalteren i Innlandet
Kjell Erik Kristiansen hos Statsforvalteren i Innlandet vil holde foredrag om ROS i
arealplanlegging.
09:30-10:00 Ny veileder om overvann i arealplanlegging.
v/ NVE
NVE vil holde foredrag om den nye veilederen for overvann i arealplanlegging, som
har vært på høring til 15. sept. I foredraget vil NVE si noe om innholdet i veilederen og
NVE sine anbefalinger.
10:00-10:30 Pause med utsjekk
10:30-11:00 Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.
v/ Malin Kock Hansen, DOGA [DIGITALT]
Malin Kock Hansen hos Design og Arkitektur Norge (DOGA) vil holde digitalt foredrag
om nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Veikartet er et
verktøy som hjelper kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk ny teknologi,
innovative metoder, samarbeid og samskaping for å fremme utviklingen av mer
bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn som
setter innbyggerne i sentrum.
11:00-11:30 Kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og
kommunal planlegging.
v/ Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning
Nordlandsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
undersøkt hvordan bærekraftsmålene tas i bruk i kommunal og regional planlegging.
Aase Kristine Lundberg hos Nordlandsforskning vil holde foredrag om rapporten
«Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i
regional og kommunal planlegging».
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Bruken av «Veiledende plan for offentlige rom» (VPOR) i Oslo kommune.
v/ Jørn Roar Moe, Enhetsleder for Oslo sør i Byutviklingsavdelingen i PBE
[DIGITALT]
Regjeringen har i sitt forslag om områdemodell i revidert plan-og bygningslov
åpnet for planer som VPOR. Presentasjonen vil være en gjennomgang av
prinsippene bak en VPOR, og de tanker og erfaringer Oslo kommune har gjort
seg mtp. bruk av et slikt planinstrument.

13:00-13:30 Bruken av «Veiledende plan for offentlige rom» (VPOR) i Lørenskog
kommune [DIGITALT]
v/ Kari Westgaard Berg, Lørenskog kommune
Ingress kommer her etterhvert.
Ca. 13:30

Slutt på dagsprogram og vel hjem!

