
Kan Kvadraturen 
bli et mekka for 
barnefamilier?

Kan Oslo bli et eksempel 
til etterfølgelse for andre 
europeiske byer?

Hva skal vi fylle
gaterommene 
med når bilene 
forsvinner?

Program:
Hvilke muligheter gir et bilfritt Oslo 
sentrum? 
Hva innebærer bilfritt sentrum? Hva kan gjøres for 
å legge til rette for et rikt og levende bymiljø med et 
mangfold av bolig og arbeidsplasser, og samtidig ivareta 
god tilgjengelighet? Tanker, ideer og innspill presenteres 
og diskuteres av fire byentusiaster i Asplan Viak med ulik 
fagbakgrunn.

Kollektivtransport og innfartsparkering 
- virkemidler for bilfritt sentrum 
Det gis en presentasjon av erfaringer fra blant annet Freiburg og 
Strasbourg, hvor kollektivtransport og innfartsparkering er en viktig del av 
«bilfri by»-strategien.  v/ Katrine Kjørstad, Urbanet 

Samarbeid og engasjement hos brukere og næringsdrivende
Politikere, medier og folk flest har stadig økt forventning om involvering av ulike aktører 
og interessegrupper i planprosesser. Særlig er mange opptatt av at næringslivet må få en 
sentral rolle. Hvordan kan positivt engasjement styrke måloppnåelsen om attraktive og 
levende bygater? Hvilke utfordringer kan oppstå i en slik samarbeidsprosess? Erfaringer 
fra nylig gjennomførte prosjekter som Thereses gate og Torggata belyser problemstillinger 
med overføringsverdi til prosessen for å iverksette bilfritt sentrum i Oslo. v/Mari Svolsbru, 
Bymiljøetaten

Åpen diskusjon 
Ordet er fritt. Vi setter av tid til diskusjon og innspill.  

Seminaret er åpent for alle. 
Vi håper at du har anledning 
til å delta! 

Det vil bli servert lett frokost, 
og på grunn av planlegging 
av innkjøp ber vi om 
forhåndspåmelding

Velkommen til frokostseminar i Kongens gate 1
Torsdag 21. januar 2016, kl. 08:00 - 10:00 

Bilfritt sentrum – fra valgflesk til virkelighet
Hva innebærer bilfritt sentrum - hvordan kan bilfritt sentrum gjennomføres i praksis 
og hvilke muligheter gir dette for revitalisering av byen?
Bilfritt sentrum får stadig større oppmerksomhet i norske byer og tettsteder, og er spesielt 
aktuelt i Oslo med den nye byrådserklæringen.  På frokostmøtet vil vi forsøke å identifisere 
suksessfaktorer gjennom å vise noen bilder på en mulig nær fremtid for Oslo sentrum.
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https://response.questback.com/asplanviakas/eaxxyy3udo

