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Formål
Forskningen skal bidra til å utvikle det 
kunnskapsgrunnlaget som må ligge til grunn for 
planlegging etter plan- og bygningsloven, for å oppnå en 
bærekraftig samfunnsutvikling

Tematiske prioriteringer

 Plan og marked - effektivitet og gjennomføringskraft 
i planleggingen

 Plan- og bygningsloven - utvikling og bruk av det 
juridiske mulighetsrommet i loven og behov for nye 
virkemidler

 FNs bærekraftmål - planleggingens rolle i å bidra til 
oppfølging av relevante mål

 Planleggingens kompetansegrunnlag - forhold som 
påvirker samfunns- og arealplanleggingen og krav til 
kompetanse hos ulike aktører

Samarbeidsprosjekt:
- Har krav om brukermedvirkning 
- Skal bidra til å styrke det 

forskningsbaserte grunnlaget for 
utdanningene innenfor planfeltet

Tre prosjekter bevilget i 2019:
 Field of goals: Co-production and implementation of the 

Sustainable Development Goals in regional and local planning
Nordlandsforskning

 The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for 
Local Housing Markets Heterogeneity. OsloMet

 Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant 
and attractive city centres. TØI



Co-production and implementation of 
the Sustainable Development Goals 

in regional and local planning

Nordlandsforskning
Prosjektleder: Aase Kristine Lundberg



Et samarbeidsprosjekt
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Utdannings-
institusjoner

Forsknings-
institusjoner

Referansegruppe



Samarbeidspartnere i to norske regioner:
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Planning, knowledge and collaboration for 
developing vibrant and attractive city centres -TØI

Mål: Å bidra til at små og mellomstore byer planlegger og utvikler sine byer og 
sentrum på måter som gir mer attraktive og levende sentrum 
Et ‘attraktivt sentrum’ - er definert som et sentrum innbyggerne setter pris på og 
bruker ofte, og som oppfattes som et godt sted å bo og å drive ulike typer 
næringsvirksomhet 
Hva er det som bidrar til at sentrum er og blir attraktivt? – sentrums 
attraktivitet er ‘avhengig variabel’ gjennom prosjektet
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Temaer i arbeidspakker
• Hvordan ‘det fysiske’ og utviklingen av dette, påvirker sentrums 

attraktivitet

• Hvordan samarbeid mellom aktører påvirker sentrums attraktivitet

• Sentrumshandel – utfordringer og muligheter

• Hvordan planprosesser, bl.a. PBL, påvirker mulighetene for å styrke 
sentrums attraktivitet

• Gitt funn – hva kan små og mellomstore byer gjøre for å øke sentrums 
attraktivitet?



Samarbeidspartnere 
• TØI: Transportøkonomisk institutt, prosjektleder Aud Tennøy
• NIKU: Norsk institutt for kulturminneforskning
• NMBU: PhD

• Agder FK, Arendal kommune, Arendal by AS
• Viken FK, Kongsberg kommune, Kongsberg næringsforum AS
• Innlandet FK, Lillehammer kommune, Lillehammer sentrum AS
• Vestfold og Telemark FK, Tønsberg kommune, Tønsberg sentrumsutvikling AS

• Internasjonal vitenskapelig rådgivende gruppe:
• Dr. John Stone, University of Melbourne
• Dr. Enza Lissandrello, University of Aaalborg
• Professor Per Gunnar Røe, UiO
• Dr. Erling Dokk Holm, NMBU
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Arendal. Foto: Arendal kommune

Kongsberg. Foto: Kongsberg kommune



Demokrati, 
styring og
forvaltning

FORKOMM
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under press

Andre 
sektor-

områder

Norden og 
EU

Planforskning – også i andre utlysninger



Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor på agendaen

2012, 2018 og 2020:
Forskningsrådet løfter arbeidet 
med innovasjon i offentlig sektor 
gjennom policy og strategier

2014 og 2018:
Fornyelse i offentlig sektor og 
demografiutfordringen får sentral plass i 
Regjeringens langtidsplaner for forskning og 
høyere utdanning

2020:
Stortingsmelding om 
innovasjon i offentlig sektor
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