TAB-BUK-konferansen i Oslo rådhus 16.juni 2009:

”Urbant friluftsliv”
Hvordan har vår bruk av rekreasjonsarealene endret seg?
Hva består dagens urbane friluftsliv i?

Hvilke behov utkrystalliserer seg for fremtiden?
Og hvordan skal de dekkes i byutviklingen?

PROGRAM:
08.30 Registrering/kaffe
09.00 Kunstnerisk
09.10 Velkommen og åpning av konferansen
Ola Elvestuen, leder for byutviklingskomiteen.

DEL 1: STATUS – DAGENS UTFORDRINGER
09.20 Urbant friluftsliv 2010.
Karl Otto Ellefsen, rektor ved Arkitekthøyskolen i Oslo

09.40 Den nye moderniteten
Hva består friluftsliv i blant unge i dag. Hvilke tendenser ser vi og hva utpeker seg for
fremtiden?

10.00 Oslo i dag - tendenser
Endring i bykultur, livsform, demografi, og befolkningens etniske sammensetning har
ført til en endring i bruk av urbane friområder, i måter arealer brukes på til rekreasjon
og til sport/idrett. Vi ser på utviklingen av Oslos rekreasjonsarealer og faktorer som
kan være med på å avgjøre bruk av friområdene.
Hilde Haslum, AHO (med forbehold)

10.20 Pause
10.40 Grønn by – sunt folk
Sol, lys, luft og grønt var viktige tiltak mot tuberkulose og kolera, noen av de mest
alvorlige epidemiene på 1800-tallet da moderne byplanlegging var i støpeskjeen.
Historisk har helseperspektivet m.a.o. vært en viktig faktor ved planleggingen av
byene. Koleraen er utryddet, og dagens epidemier har bl.a. sammenheng med en
passiv livsstil med lite fysisk aktivitet i hverdagen. Dette har ført til en fornyet
interesse for byplanlegging som redskap for å fremme bedre folkehelse. Mangel på
fysisk aktivitet fører til sykdommer som koster samfunnet enorme summer årlig.
Tilrettelegging for friluftsliv i by er viktigere enn noen sinne, men hva slags arealer
etterspør folk? Hvordan er de gode uteområdene fordelt? Finnes det fortsatt sosiale
forskjeller i hvordan friluftsliv utøves? Barn kan i dag navngi 1000 logoer, men knapt
10 dyr og planter i nærmiljøet.
Anne Karine Halvorsen Thorén, landskapsarkitekt, professor UMB og medlem av Det
nasjonale rådet for fysisk aktivitet for Helse og omsorgsdepartementet.
11.00 Friluftsliv i endring
Hvordan forvaltes og planlegges friluftsområder langs kysten, i byene og i
bymarkene? I prosjektet ”friluftsliv i endring” har forskere fra NIBR, NINA og NIKU
sett på forvaltningen av det bynære friluftslivet og hvordan disse friluftsområdene
brukes av bybefolkningen. Hvordan blir viktige friluftsområder ivaretatt for
allmennheten gjennom offentlig planlegging og forvaltning?
Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis UMB og forsker NIBR

11.20 Urbant friluftsliv i Oslo
Debatten rundt friområdene i Oslo er ofte preget av interessekonflikter og
verdiprioriteringer. Oslo Kommune redegjør for problemstillingene rundt planlegging
og bruk av byens rekreasjonsarealer som grøntstruktur, uterom (gater, plasser, løkker),
øyene og marka. Vi får et historisk blikk og belyser strategier fremover.
Jon Christiansen v/ Oslo Kommune, Friluftsetaten
12.00 Lunsj
DEL 2: TITTEL
13.00 Byen for hvem?
Hvem og hva tilrettelegges byen for? Oslo har vært kritisert for å planlegge byen
(Bjørvika) kun for voksne med velfylte lommebøker. Er det for stor fokus på
estetisering og representasjon i sentrum, som ikke gir plass til mangfoldig liv?
Forhindrer vi bruk for byens befolkning heller enn å legge til rette?
Maren Hersleth Holsen, landskapsarkitekt, daglig leder Link landskap

13.20 København - design, programmering og bruk av byen.
Svava Riesto tar utgangspunkt i den danske erfaringer med bevegelse og byrom. Hun
belyser tendensen til at idretten flytter ut fra spesialdesignete haller til offentlig torg,
gater, parkeringsplasser og urbane naturområder. Slik bidrar idretten ikke bare til den

enkeltes velvære, men skaper liv i byen. Det er imidlertid ikke tilfeldig hvor dette livet
oppstår. Noen steder blir liggende stille og døde til tross for gode intensjoner, mens
andre danner rammen om jogging, sykling, skateboarding, petangue eller klatring.
Hvordan kan vi planlegge for tilsynelatende uplanlagte aktiviteter i byens rom?
Svava Riesto, Københavns Universitet
14.00 Pause
14.00 Oslomarka 2020
Marka og markas randsoner merker økt press fra organiserte virksomheter og
interessegrupper om bruk av disse områdene til andre ting en tradisjonelt friluftsliv.
Eventbyråer vokser frem, det samme gjør andelen syklister. Er marka rustet for at en
større andel av folks friluftsliv skal kunne skje i byen? Hva burde markaloven tillate
for at marka skal være en ressurs for Oslos befolkning i fremtiden?
Christian Joys, Skiforeningens råd
14.30 Flerkulturell bruk av byrom – filuftsliv i endring
Kulturpreferanser for rekreasjonsarealer. Studie blant innvandrerkvinner fra Iran og
deres bruk av byens rekreasjonsarealer.
Hanne Haaland, NINA
14.50 East London and the 2012 Parklands
Peter Neal will present a brief overview of CABE Space’s recent work as a national
champion for public space across England. He will focus on public space projects and
green infrastructure frameworks that are being developed in east London for both the
2012 London Olympics, the Lea Valley Regional Park and the wider Thames Gateway
regeneration area. The biggest challenge will be to ensure that investment for the
Olympics underpins longer term regeneration in the wider area providing an exciting,
popular and sustainable network of public spaces to serve the needs of existing and
new communities and businesses that will choose to live and invest in the area in the
future.
Peter Neal, CABE -The Commission for Architecture and the Built Environment,
London, UK
15.50 Oppsummering og avslutning
Ola Elvestuen, leder av Byutviklingskommiteen i Oslo

Praktisk info.
Pris: 950 kr, som dekker påmeldingsavgift og lunsj.
Påmelding innen 5.juni på http://www.norskform.no/default.asp?V_ITEM_ID=3408
Kontakt: Marianne Rye Beck (TAB) 90723302, Pål Anders Dramstad (BUK) 90620701
Konferansen er et samarbeid mellom Byutviklingskomiteen (BUK) i Oslo og Tverrfaglig
Arena for Byutvikling (TAB)
TAB består av

Oslo Kommune ved Plan- og bygningsetaten
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Universitetet for miljø og biovitenskap, ved Institutt for landskapsplanlegging
Norske Arkitekters Landsforbund
Norsk Form

