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Hvorfor økt byliv?
Et mer mangfoldig byliv kan bidra
til bedre folkehelse og vil komme
alle til gode
Kommunen har en viktig rolle
som tilrettelegger
Avhengig av samarbeid på
tvers av sektorer og mellom
offentlige og private aktører

Bylivsundersøkelser
•
•
•

1987: Jan Gehl
1998: Statens vegvesen
2012-2014: Gehl architects i
samarbeid med Levende Oslo

«Byliv = utendørsaktiviteter uavhengig av
formål og varighet av aktiviteten»
”byliv handler om menneskelig
oppholdsaktivitet i byens rom på
forskjellige tider av døgnet og året, og om
hvordan byens brukere, både innbyggere,
besøkende og turister, opplever bylivet.
Byliv omfatter dessuten bl.a. handelslivet
og serveringsnæringens karakter.”

Bylivsundersøkelsen 2014 – noen hovedfunn
•

Få gratis sitteplasser

•

Dårlig tilrettelagt for barn, unge og eldre
i sentrum

•

Lite aktiviteter om vinteren

•

Svakt nettverk mellom
byrommene/byområdene

•

Manglende forbindelser til fjorden og
sentrumsnære rekreasjonsarealer

Den aktive bylivssonen

Handlingsprogram for økt byliv
•
•

•
•
•

•

Vedtatt av bystyret 5.9.2018
Tverretatlig samarbeid (PBE, BYM, EBY, KUL)
private aktører er involvert gjennom Levende
Oslo
Arbeidet ledet av PBE
Konsulentbistand fra Rodeo arkitekter og Lala
Tøyen
Et redskap for kommunen, private aktører, og
kultur- og næringsliv for prioritering av
ressursbruk og innsatsområder
Skal utvides til hele å omfatte Grønland og Tøyen

Handlingsprogram for øk t byliv - oppbygning
•
•
•

Analyse av sentrum
Overordnede strategier og generelle
bylivstiltak
Delområdene:
•
Analysekart med styrker, svakheter og
potensial
•
Strategikart og tiltaksplaner (5+5år)

Handlingsprogram for øk t byliv
Overordnede strategier
1. Forbedre forbindelsene til og gjennom sentrum
2. Øke samspill og synergieffekter mellom målpunkt
3. Framheve og aktivere skjulte byrom

Byøkonomi

Hva er byliv?
Kultur

Natur
Byliv er summen av
menneskelig
aktivitet og
tilstedeværelse i
byen, og utgjøres av
Innovasjon
et samspill av
følgende syv
faktorer i byen:

Mobilitet

Arkitektur

Folk

-

BYØKONOMI
-aktivisere
gater og
plasser gjennom å
stimulere
og speile
samfunnets
utvikling
av tjenester
og
tilbud

-

Handler om markedskreftenes
rolle som drivkraft
i bylivsutviklingen
Tilbud og etterspørsel:
hvor ulike typer
næringsaktører
velger å lokaliseres seg, og hvor
kunder er interessert i å få dekket sine behov
Hvordan handel og service bidrar til å skape en
levende by av sosiale arenaer
Forståelse av at handel også er opplevelser og
underholdning

Stikkord: handel, næring, service, tjenester,
møteplasser, delingsøkonomi, fellesskap,
strøksidentitet

-

Handler om summen av menneskelig utfoldelse
og aktivitet
Handler også om normer, verdier og den praksis
som knytter oss sammen og gir fellesskapsfølelse
Knyttet til opplevelser og samkvem med
mennesker
Kulturinstitusjoner spiller en viktig rolle, men
også samspillet mellom det som skjer inne og ute,
inkl. midlertidige aktiviteter er viktig.

Stikkord:musikk,
dans, teater, litteratur, mat,
utstilling, festivaler, formidling, samkvem,
integrering, hverdag, fest, alene, sammen

KULTUR
- fremheve det autentiske,
det
overraskende,
det magiske og levende,
et samspill mellom kunsten og
underholdningen,
mellom det som
utfordrer
og det som behager

i

-

MOBILITET
- ta et bevisst grep om
transportløsninger,
og aktivisering
uterom gjennom menneskeligvennlig
mobilitet for alle

av

-

Handler om bevegelse –om å forflytte seg fra ett
sted til et annet inkludert opplevelsen det gir å
forflytte seg
Innebærer også hensyn til trygghet, belysning,
sosial kontroll, tilgjengelighet, fremkommelighet
og overganger som underbygger den sømløse
reisen
Handler også om verdi knyttet til hvordan vi
ønsker at byen skal preges av
transportløsningene

Stikkord: byopplevelser, sykkel og gange, vandring,
fart, effektivitet, møteplasser, kollektivt, flyt,
målpunkter, se og bli sett

-

-

-

Folk er kjernen i byen og vår forståelse av den
Byen må tilby steder for opplevelser, aktiviteter,
samhandling, samvær, ensomhet, ro og
observasjon
Tilgjengelighet for alle uavhengig av
funksjonsnivå, og aksept og toleranse for
hverandre
Trygghet og sikkerhet er viktige aspekter

Stikkord: barn, unge, gamle, turister og kjentfolk,
sentrum, periferi, demografi, sosiale strukturer,
identitet, fellesskap, interaksjon, friksjon, det
uforutsette

FOLK
-styrke

byens rom for nærhet
flere mennesker

og for

-

-

-

INNOVASJON
-skape innovative løsninger
gjennom åpenhet, dristighet,
risikovilje og mot

Handler om det nye, det ukjente, det kjente tenkt
nytt og anvendt på nye måter
Handler om å tenke nytt rundt hva sentrum skal
være og å la enkeltaktører bidra med
eksperimenter for å definere dette
Gir fremtidsrettet
utvikling og oppstår når folk
inviteres til å påvirke utviklingen av samfunnet de
lever i, til å skape og å dele
Kjennetegnes av samarbeid, sammenhenger,
synergier og systematiseringer

Stikkord: entreprenørskap,
byen-som-arbeidsplass,
ideer, overskudd, ombruk, nybruk, testbed,
midlertidighet, utprøving, generøsitet, mot,
kunnskapsutvikling, overraskelser

NATUR
-

-

Natur gir ro, aktivitet, luft, varme, glede, lek,
nærhet og opplevelse
Naturens kvaliteter er viktig for å stimulere
kreativitet og balansere stressnivåer hos
mennekser
Naturen må tas vare på og videreutvikles

Stikkord:klima, vilt, temmet, park, skog, elv, vann,
grønt og blått, flora og fauna, plante-og dyreliv,
opplevelser, tilfeldigheter, økologi, dyrking,
kroppslig bevegelse

- tilrettelegge
for bruk av alle våre
sanser av dufter, atmosfære,
vær, fukt,
lys, farger, kulde og varme

ARKITEKTUR
- som skjer
- forbinde det
ute og inne, og
iverksette
potensialet
for synergier og
merverdi

-

-

Arkitektur er rammene der byøkonomi, kultur,
kulturminner, mobilitet, folk, innovasjon, og natur
blir iscenesatt i et felleskap
Arkitekturens mål er å legge til rette for det
samfunnet vi ønsker oss
Gir rammer med rom for folk
Handler også om kontinuitet og historiens
tilstedeværelse
i bybildet

Stikkord: arbeidsplass, offentlig og privat,
møteplasser, aktivitet, koblinger ute-inne, arena,
estetikk, kvalitet, sammenhenger, rom.

Den aktive bylivssonen utvidet med
Tjuvholmen
Torggata
Grønland
Bjørvika
Sørenga

Den aktive bylivssonen utvidet med
Tjuvholmen
Torggata
Grønland
Bjørvika
Sørenga

Takk for meg!
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