
 

 
MØTEREFERAT  
Siste korr.15.mars 2012 

 
BEDRE BYMILJØ 
WORKSHOP mandag 6. februar 2012 
Kl 10.00 – 15.30 
 
LITTERATURHUSET Wergelandsveien 29, 0167 Oslo  
Rom: Amalie Skram salen i 2.etg  
 
Inviterte: Byene, fagkoordinatorer, nettverkseiere, KS, RA, DN, SVV og EcoBox m. fl. 
 
 
Det første møte mellom representanter for Bedre bymiljø fra Framtidens byer 
Presentasjoner av aktuelle prosjekter, spørsmål, konkrete ideer, første konkrete ideer og 
prosjekter.  
 

Program 
 Velkommen v/ Erik Vieth Pedersen  

 Informasjon om dagen v/ Ellen Husaas 

 Presentasjon v/ Ellen Husaas 

- Hva er Bedre bymiljø? – hva vil vi oppnå med satsingen? 

- Felles plattform- fra Nettverkssamlingen i Bergen  

- Pilotprosjekter - Kriterier  

 

Prosess: 

Eksisterende prosjekter, nye prosjekter. 

Mål om 1-2 prosjekter per by. 

Ideliste 

Samarbeid med andre 

Kvalitetskriterier, foreløpig liste, ikke alle kriteriene må innfris. 

Ikke et eget nettverk for bymiljø, de som faller naturlig inn under et eksisterende nettverk 
dras videre der. Beslektede prosjekter i subnettverk. Det som faller mellom dras av Ellen. 

Midler ikke avklart. 

 

 Presentasjon av prosjekter fra byene 

 Innledning til gruppearbeid v/ Wilhelm Torheim 

 Presentasjon av gruppearbeidene  

 Oppsummering v/ Ellen Husaas 

 

 



 

 

 

Oversikt over prosjekter 
- For nærmere beskrivelse av hvert prosjekt, se VEDLEGG  

 

 

Oslo Bohemian index 

 

Innspill til byplanlegging og områdeutvikling generelt; 

Richard Florida ; Sammenhengen mellom den ressurssterke byen 

konsentrasjon av høy teknologiske bedrifter og den kreative klasse.  

Eks: Scatepark, Gamlebyen  

 Bilfri fjordby Parkeringsfrie soner og p-hus i utkantene. Støy og 

stillesoneproblematikk.  Kartlegging av hvordan få til bilfrie soner i 

dag og i framtiden.   

Bærum Senterutvikling i 

Bærum 

Fastlegge senterstruktur og rollefordeling mellom sentrene, 

utviklingspotensial. Handelsanayse. Tilgjengelighet, 

kollektivtransport og  bidra til redusert transportbehov.  

 Hamangsletta i 

Sandvika 

Pilot Områdeutviklingsprosjekt. Miljøvennlig by, attraktiv og 

levende by, blågrønn by. 

 Utvikling av 

Sandvika sentrum 

Fra gågate til shared space, bakgårdsprosjekt, Elvepromenade og 

havn. Tilrettelegging for Sykkel og sykkelparkering 

 

Fredrikstad Ælvelangs / 

Elvemetro 

Videreutvikle ferger slik at de vil kjøre raskere. Flere avganger og 

knytte sammen byen på begge sider av elva.  

 FMV- området Mulighetstudie der målet er å bli pilot for områdeutvikling. 

 Floa Småbåthavn og byrom ( temoprære?).  

 Damskipsbrygga Fra trafikkareal til mulighetsrom 

 Stortorget Fra trafikkareal til levende torg/ shared space. Viktig i aksen mellom 

FMV og ny jernbanestasjon 

 Åpning av 

Veumbekken 

Klimautfordringer som muligheter i byutvikl. 

Sarpsborg Gågate Forprosjekt ( pågående prosess). Utvikles til å ivareta 

klimaendringer/ overflatevann  

 Pellygata i sentrum 

ø  

 Grønn sykkel/kollektiv gate. Område for fremtidig områdeløft.  

Skien Skien sentrum = 

Framtidens by 

Opprustning av bygårder, attraktive boliger; gjenbruk og 

byfornyelse 

 Handlingsprogram 

for Skien sentrum 

Felles overbygning. Samhandling mellom kommune, priv. 

kommunikasjon 

 Mosaikk Skistredet 7, Kunst- og kulturformidling. Mosaikk og Mersmak 

 Lysplan Sentrum, hverdagslys 

 Hjellen Grønnstruktur og vannvei 



 

Porsgrunn Elvefronten / 

Strandpromenaden 

Mulighetsstudie. Bl.a skredsikring, aktivitet, forbindelser og 

tilkobling til andre prosjekter 

 Lysplan for 

"kulturkvartalet". 

Inngå i kommunens plan m klima og energi 

 Passasje Forsterke og videreutvikle tverrforbindelsene i byen som siktlinjer 

og gangforbindelser. Sosialt møtested, handel, bolig, rekreasjon og 

opplevelser 

 Div Byformanalyse. Helhetsplan for uu.  Mens man venter. 

 

Kristiansand Framtidens bydel i 

Kristiansand 

Pilotprosjekt for en bærekraftig bydel  

 

 Gåstrategi Tilrettelegging for gående 

Stavanger Kommunedelplan 

sentrum 

Tolkning av helhet og sammenhengen i FB. Prosess og metode for å 

gjennomføre FB intensjoner, kriterier og kvaliteter  

 Felles planstrategi Boligbygging og høykvalitet kollektivtransport. Sola, Sandnes, 

Randaberg og Stavanger 

 2020 Park Områdeutviklingsprosjekt, Forus 

 Hillevåg 

næringspark 

Områdeutviklingprosjekt. Passivhus og varmegjenvinning fra 

kraftforprodusenter 

Sandnes Havneparken Områdeutviklingsprosjekt. Transformasjon fra havneområde til 

sentrumsområde 

 Ruten Rutebilstasjon og park 

Trondheim Ravnkloa Mulighetstudie.  Byromsopparbeidelse og ny forb. over kanalen 

 Trondheim urban 

campus 

Mulighetsstudie. Bedre forbindelser og byrom mellom Gløshaugen 

og byen 

 Håndtering av 

avfall i Midtbyen 

Mulighetsstudie. Håndtering av avfall som oppstår i byrommet 

Tromsø Bydelsløftet Møteplasser i aldrende boligområder. I to bydeler Kroken og 

Stakkevollan. Møteplasser inne, ute og fellesrom ( oppslagstavla). 

Muligheter for varmegjenvinning i det kompakte boligområdet. 

 Byporten – Fritjof 

Nansensplass 

Nord i Tromsø sentrum ved Brohodet. Stort potensiale  

park/byrom/ utvikling. Mye trafikk. 

Drammen Kommer  

Bergen Kommer  

 

 

RA/ SVV: ”Våre gater og plasser”  

Et program som har som mål å revitalisere gater og plasser i våre byer og steder. Hensikten er å få til 

synergi mellom kulturhistoriske bymiljøer, gater og plasser. Spille på byens egenart, historie og 

tradisjon og hvordan dette kan benyttes i utviklingen av byene. Hvilke bygater og plasser trenger et 

løft? Framtidens byer oppfordres til å søke innen 15.mars. Prosjektersøknad skjer via 

fylkeskommunen.  

 



 

 

 

Gruppearbeid  

 

Spørsmål: 

1. Hva trenger byene av kompetanse? (faglig påfyll osv. for å videreutvikle prosjektene) 

2. Forslag til samarbeidsformer? (Hvordan arbeide med dette eks mellom byer?) 

3. Forslag til organisering? (hva kan tas inn i eks. nettverk? Hvordan kan det se ut?) 

4. Hva kan Framtidens byer bidra med? ( Midler, møter, seminarer, studieturer, 

arena/møteplasser)  

 

 

Gruppe A. Masterplan  

Stavanger, Porsgrunn og Skien drøftet sine overordnede planer. Selv om byene er av ulik størrelse 

fant de noen fellestrekk. Det ble pekt på som særlig viktig med politisk forankring og  å dokumentere 

gode eksempler på hvordan prosessene går. Deltakerne i gruppen ønsket  å komme sammen og 

snakke mer om dette. En ide var å lage en oppskriftsbok for å vise gode eksempler. 

 

Gruppe B. Områdeutviklingsprosjekter  

For å komme i gang med prosesser der det er mange grunneiere kan det være behov for 

prosessveiledning, eventuelt gjerne få  erfaringer fra andre som har arbeidet med tilsvarende andre 

steder. Det kan være aktuelt med et nærmere samarbeid, men først må man se hvilke prosjekter 

som kommer opp. Gruppen pekte på nettverksamlinger som nyttig.  

 

Gruppe C.  Byrom og forbindelse.  

Gruppen hadde drøftet behovet for  kompetanse og formidling av kunnskap blant annet for å få med 

politikere og næringsliv. De var også bekymret over egen kapasitet og snakket om at det er behov for 

å leie inn konsulenter.  

Mulige samarbeidsformer er å reise på besøk til hverandre, gjerne sammen med politikerne for å vise 

fram hva andre får til og for å holde seg oppdatert. Det er behov for midler  for å finansiere 

bymiljøprosjekter (for å realisere prosjekter). 

 

Gruppe D.  Gåstrategi og sykkelby  

Det trengs kompetanse og  lokalkunnskap om snarveiene og det er viktig å trekke på lokale krefter i 

arbeidet f.eks bruke skolene. Det trengs kunnskap om helårs sykling, hva som er barrierer ( 

kartlegging av hvor folk sykler og hva som trengs) og formidling til samarbeidspartnere som skal være 

med å finansiere dette.  Når det gjaldt samarbeid, ble  Statens vegvesen og vegdirektoratet spesielt 

nevnt.  

Når det gjelder organisering finnes det mange nettverk og det er bedre å ta utgangspunkt i de 

nettverk som finnes enn å etablere nye.  ATP nettverket ble spesielt nevnt.     



 

 

 

 

 

 

Gruppe F.  Kollektivtransport og knutepunkter 

Gruppen hadde drøftet et reguleringsområde midt i Sandnes som ønskes som grønt område. 

Spørsmålet var hvordan få andre perspektiver på bruk av sentrum? Et forslag var å gjennomføre en 

transportanalyse, for å vise hvordan utviklingen vil bli med flere mennesker og flere biler, og deretter 

lage ulike scenarioer for framtiden. Det ble også snakket om at det er viktig å samarbeide om 

planstrategi - samferdsel - areal -mobilitet -på tvers av kommunegrenser? Mobilitet i 

sentrumsområder, som plantema? 

 

 

 

 

 

      Oppsummering 
Hvordan vi gjør det videre vet vi ikke, men vi ønsker å sortere og se nærmere på prosjektene. Vurderer en 

ekspertpool som kan se på dette og gi støtte videre, kanskje se på spesielle behov. For eksempel ønskes nye 

byanalysemodeller som kan vurdere ulike parametre samtidig, og fagfolk på håntering av overflatevann og 

klimatilpasning osv. Andre som er viktige å ha med? Kom med innspill!  Om vi trenger denne gruppen her eller 

om vi klarere å plassere disse prosjektene i andre sammenhenger får vi se på. Ønsker å hjelpe til å gjøre disse 

prosjektene som dere allerede er i gang med bredere og bedre. Ellen ønsker en kontaktperson pr by som kan 

være en bedre bymiljøkontakt.     

 

 

Veien videre: 

• finne en sortering av prosjektene,- til  nettverkene, subnettverkene/EcoBox, andre løsninger 

• kartlegge hva prosjektene trenger for å videreutvikles og bli realisert  (flest mulig innen 3 år, 

budsjettmidler?) 

• etablere en ekspertpool, av fagfolk og folk fra næringslivet som skal bistå pilotprosjektene i 

utviklingsarbeidet  

• etablere møteplasser for læring, utveksling av erfaringer og inspirasjon  (f. eks 2 x i året og Plass i FB 

etablerte møter/samlinger. Studieturer.)   

 

 

 

 

Gry Backe/ Sylvia Helene Skaar/ 

Ellen Husaas 

16.februar 2012 

 



 

 

VEDLEGG 

Bedre bymiljø, Prosjekteksempler fra byene 

 

Oslo 
v / David Veron Brasfield 

Bohemian index; Richard Florida, 2002. Se sammenhengen mellom den ressurssterke byen, konsentrasjonen 
av høy teknologiske bedrifter og den kreative masse.En hypotese om at tilstedeværelse av bohemer i et 
område, skaper et miljø som tiltrekker seg andre talenter som genererer innovativ og teknologibasert næring. 
Tenker at det bør være en sammenheng mellom Bohemfaktor og en smart city tankegang.  

 

Eksempel på lokalt inititativ 

Gamle byen skatepark ble bygget i perioden 2006 – 2008, med støtte fra bl.a Sparebankstiftelsen. Veldig 
populært sted med mye aktivitet. Populært hos barn. Brukes blant annet til musikkarrangementer under broen 
i forbindelse med Øyafestivalen. Område er mye i bruk også til andre arrangementer eks musikkarrangementer 
under broen. Dette er et lokalmiljøtiltak initiert og basert på lokale krefter der det meste er bygd på dugnad. 
Spørsmålet er om et slikt prosjekt kan kobles opp mot for eksempel Smart City konsept? Suksesskriterie kan 
være at det er lokale krefter som står bak. Provoserer noen at det er tagging knyttet til området. 

Tenker at Bohemfaktor skaper attraktivitet for bymiljø. Hvordan tilrettelegge for Bohemfaktor? 

Hvordan få det offentlige til å planlegge med Bohem-faktor? 

  

Bilfri Fjordby 

Bilfritt boligområde – bedre bymiljøprosjekt? Det er en intensjon at mest mulig av Fjordbyen i Oslo skal være 
bilfri.  Inspirert av Freiburg og bydelen Vauban, kan man tenke seg parkeringsfrie soner, at man parkerer i 
utkanten av kvarteret. Tall fra indre by fra folke- og boligtellingen i 2001 viser at 65 % av husholdningene er 
bilfrie. Kommunen ønsker å koble dette til handlingsplan mot støy som tar opp i seg det å utvikle og  
videreutvikle stilleområder. Første trinn videre er å kartlegge muligheten for å få til bilfrie områder og hvordan 
holde dem bilfrie i framtiden. Kan brukes til å bygge videre på i forhold til bilfrie områder. For å komme dit må 
det skapes forutsigbarhet for tomteeiere som viser at det er lønnsomt og gjennomførbart å etablere større 
områder som er bilfrie. 

 

Majobo 

Er i dialog med ”Mat og jord der du bor” for å støtte det prosjektet (Gaia). Dyrking i parker, byrom, takhager 
med mer.  

 

 

Bærum 
v/ Ellef Ruud og Terje Hansen 

Det er 112.000 innbyggere i Bærum der Sandvika er definert som byen i kommunen(og regionsenter). Bærum 
kommune pekte på flere prosjekter som kan være egnet som bedre bymiljøprosjekter:  
 
Utvikling av Sandvika sentrum - Sandvika sentrum øst skal reguleres og planprogrammet er på høring. I den 
forbindelse er en rekke mindre prosjekter i gang som kan være aktuelle:  
Fra gågate til shared space; et prøveprosjekt der biler skal slippes inn i gågaten, rive P-hus ved Helgerudgården 
for å gjenåpne et gateløp, samt oppgradere flere torg og plasser. En bakgård er tatt i bruk som kulturarena- og 
møteplass (prøveprosjekt 2011) og skal fortsette. Elvepromenade og havn- bygget gjestebrygge og promenade 



 

på Kadettangen. Skal fortsette oppover elva, i første omgang i et samarbeid med ”Båter i sjøen” om 
flytebrygger. Sykkel – tilrettelegging for bedre framkommelighet og sykkelparkering. El-bil-lading. 
Utnytte stasjonsområde/kollektivknutepunktet for revitalisering av sentrum, med å rette flere kollektivtilbud 
mot Sandvika, og ikke bare mot Oslo. 
 
Hamangsletta – etablering av ny og framtidsrettet bydel gjennom transformasjon. Hovedsaken er at E16 legges 
i tunell og dette frigjør store arealer og åpner for utbygging av området(Hamangsletta/Industriveien). Det er et 
stort utbyggingspotensiale i området, som ligger tett opp til kollektivknutepunktet Sandvika stasjon(tog/buss). 
Spesielle utfordringer som ble nevnt: Det er mange grunneiere i området med svært ulike virksomheter som 
det er viktig å ha/få god dialog med, og som må samles for å få til en felles prosess. Elven ligger der som et 
viktig element og grunnlag for å skape en blågrønn by. Samtidig er området lavtliggende og vil bli oversvømt 
ved en 200 års flom. Det ønskes boliger og et variert næringsliv.  
 
Senterstruktur  
Identifisert ca 20 lokale sentra i kommunen. Det er i dag ingen klar strategi for hvordan de skal utvikles. Stor 

befolkningsøkning er forventet. Hvordan sentrene kan ta imot økt fortetting kartlegges. Stort press på 

kommunen fra blant annet handel for utbygging, og fra mange hold om økt boligbygging.  

Satt i gang et prosjekt for en mer planmessig kontroll av sentrene og utvikling av de lokale sentra for å redusere 

transportbehovet. Parallelt går et prosjekt sammen med Asker og Akershus fylkeskommune om å utvikle en 

handelsmodell for å bedre kunne dimensjonere omfang av handel. Tenker, så langt, det er ønskelig med en 

hierarkisk inndeling av sentrene i tre-fire nivåer. Jobber også med å organisere den romlige inndelingen av 

kommunens tjenester med sentrene, i dag er det ikke god nok sammenheng.  

For øvrig; Formannskapet besluttet i møte 15.febr. at Bærum ønsker å bli deltaker i Future Build ( m bl.a Oslo og 

Drammen). 

 

 

Fredrikstad 
v/ Marianne Aune 

Kommunedelplan for Fredrikstad vedtatt juni 2011, basert på en byomformingsstrategi går ut på å knytte 

byens tre tyngdepunkt sammen; Gamlebyen, FMV transformasjonsområde, sentrum ved Grønli med ny 

jernbanestasjon. Elva binder de tre sammen både med hensyn til transport og som et byrom.  

Mange prosjekter i gang; Fredrikstad by mangler bilfrie områder: Stortorget  ønskes endret fra bilparkering til 

et levende torg. Ser på mulighet for shared space. Kommunen ønsker seg en metode for å få med seg 

næringsliv/kommunen/innbyggerne til å se på hvilke muligheter som ligger i utvikling av tilbudene i tilknytning 

til Stortorget. Dampskipsbrygga ønskes utviklet fra et trafikkareal til byrom. 

 

Mulighetsstudie ved FMV, kommunen er likeverdig part med to grunneiere. Mål om å lage et pilotprosjekt 
innen områdeutvikling. Se på rommene med utviklingspotensial langs elva og mot ny jernbanestasjon. Langs 
aksen som knytter FMV, sentrum og ny jernbanestasjon sammen, ligger  

Floa området. Etablering av småbåthavn og byrom i dette området blir viktig i tillegg til å etablere en akse 
mellom FMV og jernbanen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Et annet prosjekt er åpning av Veumbekken. Det er lagd et mulighetsstudium i 3 varianter. Området Holmen 

blir stadig utsatt for oversvømmelse og kommunen ønsker å gjøre noe med det. Samtidig ønsker kommunen å 

se på hvilke muligheter som finnes ved å knytte byen opp mot naturområdene i nord. 

Kommunen ønsker å videreutvikle og styrke elvemetroen slik at det blir flere avganger og  kortere overfartstid. 

Ferjene i dag har for få avganger og tar for lang tid. Aktivitetsbyen gamle Fredrikstad, har store naturressurser 

som ønskes utviklet som et tilbud til befolkningen og se på fortettingspotensiale. 

 

 

Sarpsborg 
v/ Simonett Lange- Halvorsen 

Opprusting av Gågata. Sarpsborg har byjubileum i 2016, og er da 100 år. Norges første gågate ble anlagt i 
Sarpsborg. Den trenger en oppgradering. Det er gjennomført et forprosjekt der danske landskapsarkitekter har 
utviklet et konsept der ideer om skog, fjell og vann dvs. at grønt, stein og blått innføres som elementer i gågata. 
Grønnstrukturene i Sarpsborg er i liten grad koblet sammen, og gågata kan bidra til å koble disse sammen. Det 
er utviklet prinsipper for å ensrette gater med gjennomgangstrafikk som er problemområde, der det er sett på 
muligheter for å beplante og ha åpne vannsystemer i kryssene. I prosjektet fokuser videre på energieffektiv 
belysning, heve gatenivået for å unngå ramper inn i butikker og bruke vannet aktivt som element i byen. Det vil 
i det videre arbeidet med prosjektet bli lagt stor vekt på detaljering for å gjøre prosjektet mer bærekraftig ved å 
ivareta klima og miljø, eksempelvis ivareta overflatevannet som en ressurs.  

 

Pellygata-  grønn sykkel- og kollektivgate. I dag er dette en kjørevei. Prosjektet er foreløpig på idèstadiet og 
ønskes videreutviklet. Et mindre prosjekt, med grønn park kan utvikles i området.  Prosjektet inngår som en del 
av et større områdeløft i denne delen av byen. Kan bli et Kick off for et større områdeløft for sentrum øst som 
trenger en grønn gate.  

 

 

Skien 
v/ Mette Gundersen  

I sentrumskjernen er det en fragmentert eierstruktur, vanskelig å nå alle. Må spille på lag med disse for å få til 
boligutvikling. Prøve å profesjonalisere gjenbruk av bygårder.  

 

Handlingsprogram for Skien sentrum. Skien kommune er i gang med et handlingsprogram for Skien sentrum 
der hovedmålet er en levende by med mer liv i sentrum. Handlingsprogrammet skal være en overbygging som 
kobler kommunedelplan for sentrum, kulturplan og næringsplanen sammen. Hovedutfordringen er at det bor få 
i Skien sentrum (dvs sentrumskjernen, Klosterøya og Skien brygge) og det bør bygges flere boliger. 70 gårdeiere 
må spille på lag med drivere og kommunen for å få til boligutvikling og byfornyelse i sentrum. Må se på 
muligheter for å få til energivennlige boliger istørre kvartaler og hele murbyen under ett. 

Kjøpesenter utenfor byen har tre millioner besøkende. Kommet for å bli. Tenker at handel i sentrum baseres på 
et annet konsept. For å komme videre i arbeidet med en levende by med mer liv i sentrum, skal det kartlegges 
blant annet hvordan situasjonen er i sentrum, hvor folk oppholder seg, hvor utleie- og eier boligene finnes, 
hvor mange som bor i sentrum, hvor mye detaljhandel som finnes osv.  Kartleggingen skal blant annet brukes 
for å kunne måle om de tiltakene som etter hvert iverksettes har effekt. Kommunen ønsker å bruke erfaringene 
fra samarbeidet med gårdeiere i Mosaikk prosjektet ( bakgårdsprosjektet) i det store prosjektet. 

 

 



 

 

Mosaikk –byromsprosjekt som er i gang for å skape liv i de grå, små og glemte gårdsrommene. Siste eksempel 
er fra Skistredet 7, der det er gjenbruk av boliger, hybler, bakgårder blir framside, kunst og formidling. 

Via Mosaikk ønsker kommunen å koble gårdsrommene sammen med de to store byparkene som ligger på hver 
sin side av byen. Må tenke grønne områder for å støtte opp om ønske om boligutvikling. En mer kulturbasert 
byutvikling, formidler kvalitetene og identiteten som trengs for å komme videre. (Eks. bakgårdsvandring og cd 
med musikk til bakgårdene.) I tilknytning til Mosakk er det flere kafeer (grønne tanker, lokal mat ( Mersmak) , 
grønne tak for å dyrke egne vekster ). Mosaikk er mao ett sett med tiltak i sentrum.  

 

I tillegg ønsker Skien å lage en helhetlig lysplan for byen (en dramatikerby, levende og trygg by) og kanskje en 
ny  bypark på Hjellen.  

 

 

Porsgrunn 
v/ Kjersti Berg 

Byformanalyse  - Porsgrunn sentrum er  langstrakt og strekker seg ca  1 km langs elva, -og en utfordring er at 
alt skjer på en linje.  Byrommene langs storgata har blitt park eller torg, andre er parkeringsplasser. Samtidig 
har det skjedd en gradvis fortetting av byrommene og parkering flyttes ut i parkeringshus.  

Det skal satses på gode gangforbindelser (blant annet en viktig gangakse fra høyskolen og inn i sentrum), 

helhetlig plan for universell utforming for øvre del av sentrum og knytte kollektivakser inn i sentrum. Noen 

eksempler på hva arbeidet kan omfatte er miljøgatetiltak for Storgata/ Rådhusgaten, tilrettelegge for g/s, 

universell utforming, fjernvarme, beplantning, møteplasser og redusert parkering.  

 

Kjøpesenter ble bygget i 1989 i tilknytning til sentrum.  Byen bygger kulturhus og park på en tidligere p-plass, 
skal stå ferdig i 2013. Det har pågått et stort arbeidet for å skredsikre elvefronten og prosjektet nye muligheter 
til blant annet opprustning av strandpromenaden. 

 

Passasjeprosjekt  -  Det er 9 tverrforbindelser mellom Storgata og elva. Kommunen ønsker blant annet å 
forsterke og videreutvikle viktige siktlinjer, etablere gangforbindelser og sosiale møtesteder for handel for å få 
til opplevelse og rekreasjon.  Tverrforbindelsene har ulik karakter og er stort sett private. Det har vært 
arrangert et temporært stunt med kulturnatt og utsmykking av hver passasje med redesign som rød tråd. Målet 
er å få til en permanent opprusting. Krever samarbeid med gårdeiere. Inspirert av Mosaikk i Skien. 

    

En helhetlig plan for uu; Kommunen har deltatt i det nasjonale programmet om universell utforming og ønsker 

å trekke dette perspektivet inn i prosjektene. Etablere ting på riktig sted med korte avstander, bl.a knytte 

stasjonsområde til sentrum og høgskolen til sentrum. Lesbarhet og struktur i byen skal kommunisere intuitivt 

mot de som ikke er kjent, for at man ikke trenger skilting. 

Det skal blant annet lages en lysplan – en helhetlig plan for belysning i samme område som omfattes av planen 
for universell utforming. Arrangerte seminar for lysdesignere i 2010. Politikere ble begeistret, skal i gang på 
kulturkvartalet. 

 

Mens man venter. Skape hendelser underveis mens man venter. Fra P-plass til Piazza for en dag for å vise at 
plassene kan brukes til annet enn parkering. 

 

 

 



 

 

 

Kristiansand 
v/ Erik Sandsmark og Hilde Rau Heien 

Framtidens bydel. Det skal velges blant 4 mulige utbyggingsområder og det er definert egne kriterier for 
utvelgelse. Kriteriene omfatter blant annet alle satsingsområdene i Framtidens byer. Teknologi- løsninger som 
tilrettelegger for velferd for eldre, er ett av flere satsingsområder. Hensikten er å få fram et pilotprosjekt som 
skal være et utstillingsvindu som en klimanøytral bydel. Fagmiljøer er invitert. Får inn svar på en 
prosjektkonkurranse 1. april. Ett prosjekt / sted vil bli valgt i løpet av mai. Kommunen inviterer i februar 
utbyggere, byggebransjen og fagmiljø til en konferanse om Framtidens bydel. Hensikten med konferansen er å 
vise referanseprosjektene, få til nettverksbygging og beslutte sted og kvalitetskriterier.  

 

Gåstrategi -  Kristiansand er med i Nasjonal strategi for gående for 2014-2023. Målet er at det skal være 
attraktivt å gå for alle og alle skal gå mer. Gåstrategi for Kristiansand gjelder fra 2012 – 2014. 

Hensikten med prosjektet er å sikre gangavstand til daglige gjøremål og kollektive knutepunkt. Kunnskap om 
behov i befolkningen. Et viktig fokus for arbeidet er trivelige omgivelser og møteplasser. Først vil kommunen 
bl.a kartlegge behov og gangmønster, kartlegge gangnettet og se dette i sammenheng med transport systemet. 
En viktig del av arbeidet vil være samarbeid og kunnskapsdeling internt i kommunen.  

Stikkord for arbeidet:  

framkommelighet, tilrettelegging for alle, lys, brøyting, strøing, sikkerhet, lavt fartsnivå på biler , kampanjer og  
pilotprosjekter herunder kunnskapsformidling og infoside på nettet. Lage kampanjer øker oppmerksomheten 
mot gående.  

 

Eksempler.  

Grusing for å unngå gjørme. Fjerne steiner for bedre fremkommelighet. Kantklipping for å gå tørt. 

Endring av drenering for å kunne gå tørt. 

Odderhei; Opprinnelig regulert en snarvei som ikke ble bygget, opparbeidet et tråkk.  Tiltak for å få ned kjøring 
til skole. Belysning inngår i kartleggingen. 

 

 

Stavanger  
v/ Gerd Seehuus 

Tolkning av bedre bymiljø. Metode og prosess som det jobbes etter. Stavanger har høye ambisjoner som 
forplikter. Må ta ansvar og det kreves endringsprosess i hele den kommunale organisasjonen.Alle deltakere må 
være motivert for å se muligheter. Lyst, vilje og mot må til for å gjennomføre. Fire satsingsområder i midten, 
med god by å bo i og godt bymiljø med fem urbane kvaliteter på hver side. For å løfte seg kreves kompetanse. 
Må utvikle ferdighet som mangler. Må kommuniseres ut og lære og utvikle et prosjekt til noe bedre og dele 
med andre, internt og eksternt. Sortere, prioritere, plassere, handling. 

 

Kommunedelplan for sentrum. Kommunen er i gang med å lage en kommunedelplan for sentrum ( treårig 

prosjekt, nettopp startet), der Framtidens byers intensjoner legges til grunn for arbeidet. Kommunen integrerer 

satsingsområdene fra Framtidens byer i alt sitt arbeid. Arbeidet ses på som et ledd i en endringsprosess. En 

viktig del av dette er å samarbeide med andre som har annen kunnskap som trengs for at en selv kan lære, men 

også for å få kunnskap for å kunne dele med andre.  

Kommunene Stavanger, Sandes, Sola og Randaberg utarbeider en felles planstrategi med felles visjon, felles 

mål for boligbygging og høykvalitet kollektivtransport. Det skal arrangeres et felles formannskapsmøte hvor det 

foreslås at arbeidet skal tuftes på visjonene i Framtidens byer.  



 

 

2020 park  -  Det er planer om å transformere den gamle bryggeritomta på Forus. Det ønskes bolig og næring i 

området. Endringene her kan bli så store at det vil få konsekvenser for andre prosesser også, bl.a teknisk 

strukturering på plannivå.  Det søkes om å få prosjektet godkjent som et områdeprosjekt i Framtidens byer. 

 

Hillevåg næringspark –  Ren kontornæringspark. Ambisjonen er å bygge alle bygninger i passivhusstandard. 
Ellers er det to store kraftforprodusenter i området med energioverskudd. Mye lukt og skårer lavt på levekår. 
Skal kjøre energien inn i lukkede systemer for å gjenvinne. Tiltaket vil kunne gi store ringvirkninger. 

 

 

Sandnes 
v/ Hans Ivar Sømme 

Sandnes –Sund by, en bærekraftig og god by for alle.  

En rekke delmål og strategier ligger under headingen Sund by blant annet sund by og miljødesign, sunn livsstil, 
partnerskap for folkehelse. Det arbeides blant annet med å få til et fysisk og bygd miljø som fremmer helse, 
trivsel og trygghet, sosial samhandling, lett mobilitet, stolthet og identitet for alle. Noen fokusområder er 
miljøvennlig transport og uu- tilgjengelighet  for alle ( og ikke bare de funksjonshemmede) Kollektivtransport er 
et svakt punkt i regionen. Bydesign, bevisst bruk av byens særegenheter. Varemerke for byen skal ivaretas. 
Aktiviteter som fremmer kreativitet og livsglede skal fremmes. 

 

Havneparken – transformasjon av havneområdet til et sentrumsområde. Sandnes vil søke om at dette blir et  
pilotprosjekt/ områdeprosjekt i Framtidens byer. (Legges fram sak for bystyret 28.2 hvor det foreslås søknad 
om pilotprosjekt i FB som områdeprosjekt.) Dette tidligere havneområdet skal nå utvikles til et 
sentrumsområde. Arbeidet krever stor grad av samarbeid mellom kommune, utbygger, næringsliv og 
grunneiere. Ligger svært sentralt og krever godt bymiljø for å lykkes. 

 

Ruten – Området er i dag en rutebilstasjon ( gjennom 50 år) og parkeringsplass. I kommuneplanen er området 
avsatt som et grønt område. Det har vært mye negativt knyttet til området. Samlingssted for ungdom på vei 
hjem fra skolen. Etablerte dagravner etter modell for natteravner.Laget en midlertidig park som viste seg å 
skape et yrende liv. Skal nå ha en arkitektkonkurranse for området. Ambisjonen er at dette skal bli et sentralt 

byrom i Sandnes. Sandnes mener dette kan være et egnet bymiljøprosjekt. 

 

 

Trondheim 
v/ Per Arne Tefre og Kari Elisabeth Paulsen 

Midtbyen sentrum er fokusområdet for avdeling byutvikling; Vitalisering av sentrum. 

Gatebruksplan. Ett av de store prosjektene er å realisere gatebruksplanen. Flytte kjørefelt og etablere nye 
kjøremønstre for å frigjøre areal. Kollektiv og sykkelvei i Olav Trygvasson, Kongens gate, ny kollektivterminal. 
Mange involverte, vegvesen og næring m.fl. som gjør at ting tar tid. Miljøpakke gir handlingsrom for kollektiv, 
sykkel og vegnett. 

Byutviklingsstrategi – Det er i gang et større arbeid i Trondheim med å knytte sentrum sammen med elva og 

fjorden. Det etableres ny forbindelse fra sentrum og ut mot havna og Brattøra med Rockheim, nytt hotell og 

badeanlegg. I den forbindelse er det behov og planer om flere  byromsprosjekter, 5 nye byrom skal 

opparbeides. 

 

 

 



 

 

3 mulige prosjekter:   

Ravnkloa – Et mulighetsstudie for byromsopparbeiding og mulig forbindelse over kanalen. Området trenger en 
vitalisering og byromsopparbeiding på alle nivå. Det søkes etter en bedre sammenheng og kontakt mellom 
kanal og vann, utnyttelse av første etasjer. Prosjektet omfatter blant annet møblering, belysning, g/s vei 
forbindelser for å bedre sirkulasjon og forbindelse mellom områdene. Samarbeid med næringslivet om bedre 
by og utvikling av torget er et annet prosjekt. 

 

Trondheim urban campus  - Gløshaugen, ligger på en haug litt høyt for seg selv, med grønt på alle sider. 
Analyse for bedre forbindelser, mulighetsprosjekt. IQ-akse mellom Gløshaugen og Nidelven. Høgskolen i Sør 
Trøndelag flytter inn mot sentrum.  Et mulighetsstudium for å bedre forbindelsen og skape gode byrom  fra 
Gløshaugen til sentrum. Viktige samarbeidspartnere er blant annet NTNU, høyskolen i Sør Trøndelag, 
Studentskipnaden, Kunnskapsdepartementet og Statsbygg. Fokuset er å få fram betydningen av gode  byrom, 
ikke bare gode bygg.   

 

Håndtering av avfall i Midtbyen – Et mulighetsstudie for ang. forsøpling; bedre håndtering av avfall. Hensikten 
er både å avklare hvordan kommunen skal håndtere dette og hvordan få med seg næringslivet på dette. 

 

 

Tromsø 

v/ Kristine Tønnesen og Halvard Vevang Straume 

Bydelsløftet -  Tromsø har gjennomført et seminar/folkemøte  der fokuset var boligområdene Stakkevollan 
(3000 innb) og Kroken (7000 innb). For eksempel har Kroken idrettshall, matbutikk, ungdomsklubb, alpinanlegg, 
ligger veldig spredt uten sammenheng, finnes ikke en møteplass.  

Stakkevollan har en kompakt boligmasse, svømmehall, kirke, idrettshall, butikk, mangler møteplass. En del 
innvandrere som savner en møteplass uten å melde seg inn i en idrettsforening. Gjenbruk av varmtvann som 
mulighet. Svømmehall. Seminaret konkluderte med at det savnes møteplasser i begge bydeler, både inne (som 
ulike organisasjoner og foreninger kan bruke) og ute.  

 

Byport- Fridtjof Nansens plass -  i enden av Tromsøbrua, porten inn til sentrum. Tidligere en flott park, i dag 

kjent som brohodekrysset.  Plassen ønskes opprustet til /park/ byrom. Det er mye støy og trafikk i området, 

men samtidig er det et viktig knutepunkt med mange kvaliteter som tinghus, handel, bevaringsverdig 

bygningsmiljø og havneaktivitet og der Tromsøbrua fremstår som et monument. Når byrommet utformes, må 

det gis plass til gode trafikale løsninger for gående, syklende og kollektivtransport.  

 

 

Drammen 
v/ Frode Graff 

Sentrale elementer i bymiljøarbeidet i Drammen har vært rensing av elva og etablering av elveparken, 

sentrumsutvikling og parketablering og veipakke Drammen. Det har vært arbeidet med dette i en 15 års 

periode. Betydelige utfordringer står igjen. Ønsker å få til et samarbeid med Oslo og Bærum og FutureBuilt om 

bydelen Strømsø bydel der intensjonen er Strømsø som klimanøytral bydel. 

Nevnt ble også Buskerudsamarbeidet der 5 kommuner samarbeider om å lage en felles areal og transport plan. 

Hensikten er blant annet å fortette i kollektivknutepunktene (få til attraktive  by og knutepunktsutbygging) 

 

 



 

 

 

 

Lierstranda  - som ny bydel i Drammen? Dette er et næringsområde i dag. Lierstranda vest for Drammen ligger 

godt til rette for fjordbyutvikling med jernbane og mulighet for ny stasjon, befolkning ca 20 000 innbyggere. 

Der blir det snart ansatt en prosjektleder for å lede prosjektet. Interessant prosjekt som inneholder mange 

avklaringsbehov. Utpreget logistikkbehov i dag. 

Drammen kommer tilbake med aktuelle Bedre bymiljø- prosjekter til Framtidens byer. 

 

 

Bergen 
Bergen deltok ikke på workshop`en og kommer tilbake med aktuelle Bedre bymiljø- prosjekter til Framtidens 
byer. 

 

 

 

 

Riksantikvaren (RA) og Statens vegvesen (SV) 
v/ Ingun Bruskeland Amundsen  

Våre gater og plasser RA orienterte om samarbeidsprosjektet med Statens vegvesen: Våre gater og plasser. Det 

er inngått et samarbeid der hensikten er å få til synergi mellom kulturhistoriske bymiljøer, gater og plasser. 

Spille på det som er byens egenart, historie og tradisjon og hvordan dette kan benyttes i utviklingen av byene. I 

2012 ønskes det å få oversikt over mulige prosjekter. Kriteriene er omtrent de samme som for 

bymiljøprosjektene. 15.mars er fristen for å melde inn prosjekter og det skjer via fylkeskommunen. Byene 

oppfordres derfor til å melde inn prosjekter til fylkekommunene. Hvilke bygater og plasser trenger et løft. Spill 

inn. Når interessen er kartlagt, vil RA arbeide mer med kriterier og søkerprosesser osv. Det er foreløpig ikke satt 

noen rammer for arbeidet. 

Vi ble også minnet på NB! Registeret (kartfestet norsk byhistorie) der  240 kulturmiljøer er kartfestet. Alle 

Framtidens byer har sine områder.   

 


