ÅRSMELDING 2018 - Rådet for byarkitektur, Oslo kommune
NLA er representert ved Aaste Gulden Sakya og Jorleif Jørgenvåg som varamedlem i kommunestyrets
valgperiode for 2016 – 2020.
Rådet ble konstituert og hadde sitt første møte i april 2016, og har med noen få unntak hatt
månedlige møter. I tillegg har det vært møter og befaringer i forbindelse med juryarbeidet til Oslo
bys Arkitekturpris.

OSLO BYS ARKITEKTURPRIS
Oslo bys arkitekturpris skal hedre fremragende arkitektur i Oslo. Prisen omfatter ferdigstilte bygg
siste år og ferdigstilte uteanlegg/landskapsprosjekter de siste fem år. Prisen ble i 2018 utdelt for 16.
gang.
Det har tidligere vært praksis at alle innsendte prosjekter til prisen benevnes som nominerte
prosjekter. I 2017 besluttet Rådet å innføre en praksis som skiller mellom påmeldte og nominerte
kandidater. Rådet og politikerne velger i felleskap ut hvilke av de påmeldte prosjektene som skal
nomineres til prisen. Av de nominerte velges tre priskandidater. Nominerte prosjekter skal
presenteres i katalogen og stilles ut på Rådhusplassen.
I 2018 var antallet påmeldte prosjekter færre enn vanlig, kun 19 i alt. Det ble derfor besluttet at alle
prosjektene, også de påmeldte som ikke ble nominert, skulle presenteres i katalogen og på
utstillingen. Av de påmeldte var flere park- og byromsprosjekter, hvorav fire ble nominert. Et av
landskapsprosjektene gikk videre og ble valgt ut som priskandidat, men nådde ikke helt til topps.
Oslo bys arkitekturpris 2018 ble tildelt Kulturhuset. Arkitekt: Tuvalu arkitekter. Hedrende omtale gikk
til Førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31 og Bumerangbrua og Jungelbrua på Alna.

VIKTIGSTE SAKER
Rådet har hatt oppe plansaker, reguleringssaker og byggesaker i tillegg til juryarbeidet for
Arkitekturprisen. Av større og interessante saker nevnes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guneriuskvartalet
Landbrukskvartalet
Områderegulering for gater og byrom i Oslo
Teaterkvartalet
Planprogram for Gaustad sykehusområde
Utvidelse av Oslo S med ny bussterminal
Hasle; Planprogram og VPOR
Tiltaksliste for Oslo S
Den grønne ringen, Hovinbyen

Aaste Gulden Sakya og Jorleif Jørgenvåg
Oslo, den 18.03.2019
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Rådet for byarkitektur er et rådgivende organ for Byrådet og etatsdirektøren i Plan- og
bygningsetaten i Oslo kommune. Rådet avgir uttalelser i saker av overordnet/prinsipiell karakter.
Sakene forelegges av Byrådet og etatsdirektøren. Rådet kan også på eget initiativ ta opp viktige
enkeltsaker og temaer av overordnet /prinsipiell karakter i forhold til byens utvikling, form og
utseende. Rådets uttalelser følger sakene i forhold til politisk behandling.
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