
 
Velkommen til  

WORKSHOP mandag 6.februar 2012 

 

 
BEDRE BYMILJØ 

 
 
Kl 10.00 – 15.30 
Sted: NB; NY: LITTERATURHUSET I OSLO. Wergelandsveien 29, 0167 Oslo 
Rom: Amalie Skram salen i 2.etg 
Inviterte: Byene, fagkoordinatorer, nettverkseiere, KS, RA, DN,SVV og EcoBox mm 
 
 
Vi gleder oss til å treffe dere som er representanter for Bedre bymiljø fra Framtidens byer på 
Workshopèn 6.februar 2012! Vi ser fram til presentasjoner av aktuelle prosjekter, spørsmål 
og samtaler i dette første møtet der vi får se de første konkrete ideer og prosjekter. 
 
OPPLEGG: 

 Byene stiller med 1-2 personer 

 Hver by utarbeider A3 ark som kort presenterer  
• Hva jobber byene med i dag av bymiljøprosjekter 
• Aktuelle FB Bedre bymiljøprosjekter 

 
Byene avgjør presentasjonsform i forhold til tid og tilgjengelig materiale.  

 
Prosjekter kan være i spennet fra en ideformulering til et prosjekt på forprosjektnivå. 
Det er viktig å få fram at det ikke trenger å være ferdige prosjektideer; men 
prosjekter som kan UTVIKLES til å bli interessante piloter i Framtidens byer. Ferdige 
prosjekter av bærekraftig og innovativ karakter kan også meldes inn som 
referanseprosjekter.  

 
Vi ser for oss at et knippe av disse prosjektene av ulik tema og størrelse samlet kan 
bidra til å vise / visualisere hva en Framtidens by kan inneholde / se ut.   

 

 De foreløpige kriteriene for å være et pilotprosjekt som har blitt vist, er ikke ment å 
være en sjekkliste for å få bli pilotprosjekt; men som en orientering eller 
stikkordsliste over hva som kan være ønskelig å ivareta i større eller mindre grad i 
hvert prosjekt. Poenget er at prosjekter kan meldes inn og videreutvikles gjennom 
prosessen til å spenne større enn man i utgangspunktet hadde tenkt.  
 

 Hver by presenterer forslag til aktuelle prosjekter. Disse meldes inn en uke i forveien, 
1.februar og oversendes på e-post til undertegnede ; ehu@md.dep.no. 
Vårt ønske er 1-2 prosjekter fra hver by, men dere må gjerne foreslå flere. 

mailto:ehu@md.dep.no


 

 Hver by får MAKSIMUM 10 MIN til rådighet for presentasjonen. 
Dette innebærer ca 5 min til powerpoint-presentasjonstid, 3 min til spørsmål 
og 2 min til sceneskifte til neste presentasjon. Dette er ”Dagsrevyformat” der 
kun essensen presenteres. Dette for å få tid til et overblikk over alle aktuelle 
prosjekter på en dag. I neste runde blir det anledning til en bredere og dypere 
presentasjon. 

  
 

PROGRAM 
 

• Kl 10.00 – 10.30 Dagens agenda, Bedre bymiljø  i FB, kaffe og boller 
    - Hva er Bedre bymiljø? – hva vil vi oppnå med satsingen? 
    - Felles plattform- fra Nettverkssamlingen i Bergen 
    - Pilotprosjekter - Kriterier  

  
• Kl 10.30 -11.10 Presentasjoner fra 4 byer ( 10 min pr by)  
• Kl 11.10 -11.20 Beinstrekk 
• Kl 11.20 -12.00 Presentasjon fra 4 byer 

   
• Kl 12.00- 12.30 Lunch  

 
• Kl 12.30 – 13.00 Presentasjon fra 3 byer  
• Kl 13.00 – 13.10 Beinstrekk 
• Kl 13.10 – 13.30 Presentasjon av 2 byer 
•  

Kl 13.30 – 13.45  Pause med forfriskninger 
 

• Kl 13.45 – 14.30 Gruppediskusjoner  
    - utviklingspotensialer i prosjektene , fellestrekk mm . 

- hva trenger prosjektene for å komme videre av kompetanse,    
øk.midler, prosess  mm 

  
• 14.30- 15.15  Hva trenger byene av oppfølging,- innspill i plenum 
• 15.15 – 15.30  Avslutning, skisser veien videre 

 

VELKOMMEN! 
 
Med vennlig hilsen  
 
Ellen Husaas 
Seniorrådgiver 
  
Byutviklingsseksjonen 
Avdeling for regional planlegging 
Miljøverndepartementet 
 Myntgata 2 
PB 8013 Dep, 0030 Oslo 
Tlf: +47 - 22 24 59 35 
Mobil: +47 - 99 22 85 90 
e-post: ehu@md.dep.no 
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