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Miljøproblemer og selvforsterkende kapasitetsproblemer har tvunget frem 
nye prioriteringer: Fra generell trafikkavvikling til begrensning av trafikk.

PARADIGMESKIFTE



MILJØVENNLIGE LØSNINGER
Det nye paradigmet gir miljøvennlige transportformer prioritet. For at 
byens tilbud skal ivaretas krever dette fornyet fokus på bla. bylogistikk.



GRØNT SKIFTE I OSLO

• Byer går foran i klimaarbeidet
• En ny klima- og energistrategi for Oslo 

er lagt frem basert på ambisiøse mål:
• 2030: 50% reduksjon i direkte 

klimagassutslipp
• 2050: Nullutslipp

• Nytt byråd går inn for bilfritt sentrum
• Løsninger i samspill med næringsliv, 

forskningsmiljøer, staten og innbyggerne



GEVINSTENE AV BRUKERMEDVIRKNING

• Mindre støy?
• Informere påvirkede grupper?
• Gjennomsiktighet i offentlige prosesser?
• Mulighet til å påvirke?
• Øke sannsynligheten for gjennomføring 

av en plan?
• Få innspill til løsninger som ikke har vært 

tenkt på?
• Validere lokal kunnskap?
• Få hjelp til å rangere og prioritere?
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FORVENTNINGER OG VEIVALG



THERESES GATE



FOR BLANKE ARK?
Hva ville folk ha i Thereses gate?

Det vanlige Det kreative Det utenfor rammen

Vegetasjon Gatesjakk Parkering

Benker Drivhus Tiltak helt andre steder

Sykkelfelt Fuglekasser Magnoliatrær

Sykkelparkering Vannsklie Geiter i Stensparken

Søppelbøtter Mobile cafeer Dresin i trikkeskinnene



INNSTILLING
Tålmodighet, åpenhet, kreativitet og evne til å ta dialogen videre.



LA DET SKJE



DEN BILFRIE BYEN
Transportnæring, butikker, uteliv, taxinæring, syklister, gående, 
parkeringsmuligheter, adkomst for bevegelseshemmede, håndverkere, 
serviceytere… 



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN

MARI.SVOLSBRU@BYM.OSLO.KOMMUNE.NO


	Samarbeid mellom kommunen �og det private: �engasjement hos brukere �og næringsdrivende
	paradigmeskifte
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Thereses gate
	Slide Number 9
	innstilling
	Slide Number 11
	Den bilfrie byen
	Takk for oppmerksomheten

