SEMINAR OM SENTRUMSUTVIKLING
Buskerudbysamarbeidet inviterer til sentrumsutviklingsseminar
Tid:
Sted:

31. oktober 2013 kl 11:00 – 16:00
Vi møtes i Hokksund rådhus, Stasjonsgata 24, Hokksund
og skal også besøke Hokksund byplankontor på Handletorget i Hokksund.

Program
11:00
Registrering og lunsj Hokksund Rådhus
11:30
Strategier for sentrumsutvikling i Buskerudbyen
v/Jomar Lygre Langeland, Buskerudbysekretariatet
12:00
Fortetting i sentrum utfordrer! v/Ingebjørg Trandum, Kongsberg kommune.
Panel med korte innlegg fra representanter fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og fylkesmannen.
13:00
Den nære byen – mer lek og aktivitet i de offentlige rom v/Arne Sørland,
Nedre Eiker kommune og Einar H. Lunøe, alt.arkitektur.as
14.00
Sentrumsutvikling i Hokksund -hva vil vi med Hokksund byplankontor?
v/Anders Stenshorne, Øvre Eiker kommune
14.45
Gåing i Buskerudbyen v/konsulent som utarbeider kunnskapsgrunnlag
Reis
og Gun Kjenseth, Buskerudbysekretariatet
smartere - lev bedre
15:45
Avslutning

Reis
smartere - lev bedre

Seminarrekke om sentrumsutvikling og fortetting med kvalitet
Buskerudbysamarbeidet inviterer til det første av to seminarer
om sentrumsutvikling for å sette søkelyset på utfordringer vi
møter når strategiene for arealbruk i Areal- og transportplan
Buskerudbyen 2013-23 skal settes ut i livet. Det andre seminaret vil bli arrangert på ettervinteren 2014. Til seminaret
31. oktober inviterer vi spesielt politikere, ledere og planleggere i de fem kommunene, fylkeskommunen og hos Statens
vegvesen, Jernbaneverket og fylkesmannen som er opptatt
av sentrumsutvikling.
Om programmet
Kongsberg er den første av Buskerudbykommunene som
er gang med å revidere kommuneplanens arealdel etter at
AT-planen ble stadfestet i fylkestinget i februar 2013. Hvordan har
Kongsberg jobbet med avgrensning av soner for boligvekst,
arbeidsplassvekst, sentrumsavgrensing? Fortetting i sentrum
utfordrer støykrav, minsteavstander, krav til uteoppholdsarealer, parkeringsnormer etc. Hva mener kommunene,
fylkeskommunen og statlige myndigheter? Hvordan løser
vi utfordringene sammen?

Påmelding

Nedre Eiker kommune har fått utarbeidet en mulighetsstudie
for byutvikling i Mjøndalen og Krokstadelva. En av strategiene
i denne er “Den nære byen – mer lek og aktivitet i gatene”.
Hva ligger i denne strategien? Hvordan kan offentlige rom
og gater gjøres mer attraktive for folk flest?
Øvre Eiker kommune har stort fokus på arbeid med byplan
for Hokksund og har etablert plankontor på gateplan.
Hvordan legges byplanprosessen opp og hvorfor har de
åpnet Hokksund byplankontor, hva skjer her?
Buskerudbysamarbeidet har startet med å se på hvordan
samarbeidspartnerne kan følge opp Nasjonal Gåstrategi
i Buskerudbyområdet. Det er startet opp et arbeid med
kart-legging og utarbeidelse av felles kunnskapsgrunnlag.
Hvorfor er det viktig med fokus på gåing og hvordan skal
vi jobbe videre med dette temaet?

Frist for påmelding er 25. oktober 2013
Påmelding skjer til Buskerudbysekretariatet på e-post gun@buskerudbyen.no
Evt. spørsmål kan rettes til Gun Kjenseth, mob. 90145588
Det kommer og går tog i begge retninger på Hokksund stasjon hver hele time.

