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Inviterte aktører:  
Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø 

Departementer:  MD (SD, KRD og OED)  

Fagkoordinatorene: Energi i bygg, Areal og transport, Forbruk og avfall og Klimatilpasning 

Andre: KS, Ecobox, RA, DN og SVV 

Workshop 6.februar 2012  

LITTERATURHUSET I OSLO 

 

 



Program 
•   

• Kl 10.00 – 10.30 Kaffe og Croissant /  

 Dagens agenda, Bedre bymiljø  i FB     

 - 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 

• Kl13.30 – 13.45 Presentasjon RA: ” Våre nasjonale gater og plasser” 

• Kl 13.45 – 14.00  Pause med forfriskninger 

• Kl 14.00 – 14.45 Gruppediskusjoner  

•   - utviklingspotensialer i prosjektene , fellestrekk mm . 

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

•   

• Kl 14.45 - 15.15 Hva trenger byene av oppfølging,- innspill i plenum 

• Kl 15.15 – 15.30 Avslutning, skisser veien videre 

07.02.2012 framtidensbyer.no 3 



Hva vil vi oppnå med satsingen? 

 

• Få realisert et antall bærekraftige bymiljø-piloter. 

Prøve ut nye måter og metoder for å løse små og 

store utfordringer i byene   

 

• Bidra til et knippe med gode eksempler som skal 

være referanseprosjekter i Framtidens byer ( bygde)  

 

• Samlet  skal prosjektene bidra til å fortelle historien 

om hva som er gode prosjekter i en Framtidens by 
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Hva er Bedre bymiljø?  

5 kriterier 
  

 

1. Sunn by 

2. Levende by 

3. Gå- , sykkel og kollektivby 

4. Byrom- og møteplassbyen 

5. Blå-grønn by 

 
  

 

 

 

 



Overordnede mål 

  

• Byen skal være for alle og bidra til høy livskvalitet 

for innbyggerne.  

 

• Byene skal utvikles med utgangspunkt i sin 

egenkarakter og utnytte sine fortrinn  

 

• Byene skal ha høy kvalitet i tilbud og utforming og 

være universelt utformet 

 

• Byene skal være bærekraftige og utvikles slik at 

det er enkelt å leve klimavennlig 
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1. Sunn by 
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• Ren jord, luft og vann 

• Støy  - stillhet   

• Helse. Bevegelse 

• Trygg by 



2. Levende by 
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• Den tette attraktive byen å bo i og vokse opp i 

• Den gode byen oppholde seg i og bevege seg i og besøke   

• Den pulserende byen for handel og kultur.  

• God sammensetning av ulike typer arbeidsplasser og næringsvirksomhet 

• Byutvikling fra historisk by til ny by.   

• Opplevelsen av dynamikk, kompleksitet og det uforutsigbare  



 

 

3. Gå-, sykkel og kollektivbyen  
 
• Effektive og attraktive  gater, ruter og stier for gående og syklister.  

• Effektiv og attraktivt kollektivtilbud 

• Effektiv og attraktiv reisekjede for gang-sykkel-kollektiv brukere 

• Grønne arbeidsreiser 

• Trygg skolevei   

• 10-15-min byen 



4. Byrom og møteplassbyen 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mangfold av byrom og møteplasser for aktivitet, lek, handel og kultur. 

• Sosial bærekraft  

• Sikre sammenhengende strukturer 

• Høy kvalitet i urbane fellesrom / byens mellomrom  

• Arkitektures bidrag til gode byrom, utforming og innhold i 1.etg 

• Kultur og næringsliv  skaper liv og innhold i gater og plasser 

• Sammenhengen mellom handel og byform 



5. Blå-grønn by 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rekreasjon 

• Naturopplevelser,  

• Lek, aktivitet og ro.  

• Biologisk mangfold,- rike biotoper  

• Grønne strenger binder sammen  

• Resipient for vann, klimatilpasning 

• Grønne tak  

• Parsellhager og dyrking i by 



Hvor og når  
 

 

- Ved utvikling av alle deler av byen 

• sentrum 

• bydelsentra 

• bydeler  

• knutepunkter 

 

- Ved byomforming, fortetting og transformasjon 

 

- Ved planlegging av større og mindre byområder  

 



Prosess 

• Alle eksisterende og nye prosjekter i programmet 

skal fokusere på bedre bymiljø  

 

• Ulike prosjekter, sett i en helhet, kan skape 

synergier som kan utnyttes 

 

• Sette igang nye innovative og framtidsrettede 

prosjekter og piloter .  
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mål 

 

• 1-2 stk Bedre bymiljøprosjekter hver by  
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Hvilke prosjekter ønsker vi oss: 
eksempler 

1. Prosjekter som ivaretar  overflatevannet  i byens gater, plasser og parker. 

2. Levende gater og plasser. Sammensatte sentrumsprosjekter inkl handel, anbeidsplasser 

og kultur 

3. Gåbyen  - 15 minuttersbyen 

4. Universell utforming,-  egne ruter 

5. Temporære byrom  

6. Grønne tak / takhager 

7. Parsellhager / dyrking i by 

8. Renovering av boligområder passivhusstandard, overflatevann 

9. Lys – utebelysning  

10. Det 4. byrom  - sambruk av 1 etg i lokaler  privat og offentlig 

11. Gjenbruksprosjekter 

12. Landskap; biologisk rensing av forurenset vann, luft , jord med mer (gjenbruk av 

avfallsdeponier, fyllplasser osv) 

13. Andre gode prosjekter 
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Samarbeid med andre 

• Andre satsinger / programmer / prosjekter  

• RA / SVV: våre gater og plasser 

• SVV: Gåstrategi 

• DN: Nærmiljøsatsingen 

 

• Annet  

 - MAJOBA (mat og jord der du bor) 

 - Kampanjer 

 - Spesielle ønsker  
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Bedre bymiljø: Kvalitetskriterier for pilotprosjekter.  

NB: FORELØPIG 

Framtidens byer skal være motor for utvikling av klimanøytrale byområder 

 og arkitektur.  Prosjektene skal oppfylle ett el flere av kriteriene:   

 

• høy kvalitet 

• være tilpasset dagens og framtidens klima  

• bidra til en god byutvikling 

• være ambisiøse og framtidsrettede, ligge godt i forkant av dagens praksis, dvs å 

teste ut framtidens praksis. Læring og overføringsverdi.  

• utvikle ny kunnskap om metodeutvikling, prosess og samarbeidsformer som gir nye 

resultater og konkrete byggeprosjekter.  

• være bærekraftige og oppfylle et eller flere mål innen innenfor   

• Sunn by 

• Levende by 

• Gå- sykkel- og kollektivby 

• Byrom- og møteplassbyen 

• Blågrønn by 

• …………… 
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Forslag til hvordan prosjektene kan 

utvikles videre 
  

• Prosjektene tas inn i de 4 eksisterende nettverkene i den grad det er mulig 

 

• Beslektede prosjekter i subnettverk ( f.eks jmf. områdeutvikling/ Ecobox 

eller mellom byer) 

 

• Prosjekter utenom kan få egen oppfølging fra MD 

  

• Hva kan vi regne med av budsjettmidler for satsingen 

 

• Næringslivets involvering. Forslag til satsinger 

 

• Bedre bymiljø`s plass på agendaen på de ulike møter og samlinger 

gjennom året. 

 

• Egne temamøter med inviterte forelesere som bidrar til kompetanseløft  

 
 

 

07.02.2012 framtidensbyer.no 18 



GRUPPEARBEID 

A. Masterplan. Kommuneplan og sentrumsplaner. Prosess og samarbeid ( Stavanger og Skien) 

 

B. Områdeutviklingsprosjekter (Sandnes, Kristiansand, Bærum, Fredrikstad, ) 

 

C. Byrom og forbindelser ( Bærum, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Trondheim og Tromsø) 

 

D. Gåstrategi og sykkelby ( Sarpsborg, Kristiansand, Trondheim) 

 

E. Vann, klima, byprosjekter ( Porsgrunn, Fredrikstad, Sarpsborg) 

 

F. Kollektivtransport og knutepunkt (Fredrikstad,  Sandnes,  Sarpsborg,) 

  

G. Energi – lys og bygninger ( Porsgrunn, Sarpsborg, Skien ) 

 

H.  ANNET; Samarbeid m næringslivet, kunst, dyrking/mat, forsøpling  (Trondheim, Skien , Stavanger )  
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Spørsmål i gruppearbeidene 

• Hva trenger byene av kompetanse for å videreutvikle 

prosjektene? 

 

• Forslag til samarbeidsformer? ( eks mellom byer) 

 

• Forslag til organisering? ( hva kan tas inn i  eks.  

nettverk?  Hvordan kan se ut) 

 

• Hva kan FB bidra med; midler, møter og seminarer 

(vise relevnante forbildeprosjekter) 
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Oppsummering 

 Veien videre: 

• finne en sortering av prosjektene 

 

• kartlegge hva prosjektene trenger for å videreutvikles og bli 

realisert  (flest mulig innen 3 år) 

 

• etablere en ekspertpool, av fagfolk som skal bistå pilotprosjektene 

i utviklingsarbeidet  

 

• etablere møteplasser for læring, utveksling av erfaringer og 

inspirasjon  (f. eks 2 x i året) 

 

”…veien blir til mens man går…” 
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