
 
 

FRAMTIDENS BYER 
Felles nettverksamling 15.-16. april 2013.  

Bedre bymiljø  
DAG 1 – 15.APRIL  

09.00 – 10.00 Registrering 
FELLESDEL  
1000-1005 

Intro v/ Framtidens byer, Miljøverndepartementet v/ Øyvind Aarvig, 
Prosjektleder, Framtidens byer 
 

1005-1040 Nasjonal transportplan.  
Samferdselsdepartementet v/ Statssekretær Geir Pollestad 
 

1040 - 1100 Velkommen til nettverksamling v/ Berit Skarholt. Avdelingsdirektør for  
Seksjon for byutvikling, Planavdelingen Miljøverndepartementet 
 

1100 – 1130 Sandnes kommune. Velkommen v/ Ordfører Stanley Wirak 
 

1130-1215 Klimakommunikasjon v/ Per Espen Stoknes, psykolog /førstelektor BI 
 

1215-1300 LUNCH 
NETTVERK 
Bedre bymiljø 
Klimatilpasning 

BLÅGRØNN BYUTVIKLING 
-Robuste byer, bærekraftig byutvikling, Breeam Community og  
 Urbane økoystemtjenester 

1300-1320 Intro til hva som skjer på nettverksamlingen  
v/  Gry Backe og Ellen Husaas  

1320-1350 Hvordan skape robuste byer i Europa? 
Hvordan arbeider europeiske byer med dette? Byers erfaringer fra 
arbeidet ”How to make Cities resilient”, en kampanje i regi av UNISDR 
v/ Mariana Osihn, UNISDR Regional Office for Europa 
 

1350-1420 Urbane Økosystemtjenester.  
Hva ligger i begrepet? Kan det bidra til nye muligheter og perspektiver 
i byplanleggingen. v/ Tove Dyblie,  Oslo kommune, Bymiljøetaten  
 

1420-1435 PAUSE 
1435-1515 Bærekraftig byutvikling. 

Hva skal til for å utvikle bærekraftige, robuste og grønne norske byer i 
en framtid med klimaendringer og økt utbyggingspress ? Finnes det 
gode prosjekter å lære av? Hvordan ser denne byen ut?  
Om  Breeam community.  
v/ Katrine Strøm, Cowi  og President i Norske Landskapsarkitekters forening  
 

1515-1730 Befaring i Sandnes sentrum 
1930 Felles middag på Vitenfabrikken 

 



 
 

ALTERNATIV 1 
Nettverk 
Forbruk og avfall ansv. 
Bedre bymiljø 
ATP 
0830-1030 

Samarbeid med nettverket Forbruk og avfall 
Workshop om Green nudging som metode og tenkemåte.  
Kort innledning om grunnlaget for Nudging ( grønne dytt) og gjennomgang 
av veilederen. Hoveddel er praktisk arbeid med å bruke veilederen på 
relevante prosjekter.  
Veiledning ved Benedicte Brinchmann-Eie i GreeNudge og Erik Høyness 
 

ALTERNATIV 2 
Bedre bymiljø 
0830-1415 

BEDRE BYMILJØ – Byrom og møteplasser. 
-Lek, parker, ruter, urbant jordbruk, kulturminner og lysplaner   
 

0830-0900 Hvordan planlegge for Lek i by.  
Byer landet over satser på barnefamilier i konkurransen om de beste hodene 
(les. foreldrene). Men dagens småbarnsforeldre er en kresen generasjon, så 
hva ønsker de seg egentlig av byromskvaliteter og uterom? Hva sier 
forskningen og hvilke gode konkrete eksempler finnes?  
 v/ Guro Voss Gabrielsen, seniorrådgiver MD.  
 

0900-0945 Grønnstruktur  og urbant friluftsliv.   
Grønne rom med kvalitet; Green Space Award.    
Stavanger kommune er iflg statistiske opplysninger Norges tettest befolkede  
by.  Stavanger er også den kommunen i landet som har flest km T-merkede  
turløyper og flest merkede rundturer for vandring i byen og nærmiljøet;  
52 hverdagsturer. Hvordan var veien fram til realisering av dagens urbane  
grønnstruktur?  
GSA er et kvalitetssystem for å bedømme standard på parker og 
grøntområder. Stikkord; struktur, funksjonalitet og opplevelser, 
forvaltning og organisasjon. Kriteriene for bedømmelse kan også brukes av 
byene for utvikling av gode parker og grøntområder.  
v/ Torgeir Esig Sørensens. Park- og veisjef i Stavanger kommune  
 

0945-1015 Sosiale møteplasser som utgangspunkt for bærekraftig stedsutvikling 
Abels Hage i Trikkesløyfa på John Colletts plass, Oslo. 
Eksempel på innovasjon i grønne byrom, placescaping – fra plen til oase; 
temporært anlegg, sosialt entreprenørskap, deltakelse fra lokalmiljøet, 
menneskelig “connection with nature” ved urban dyrking og integrering av 
lokale kulturhistoriske aspekter. 
v/ Agnes Lyche Melvær, Landskapsarkitektstudent 
   

1015-1030 PAUSE 
 

  
 
 
 
 

  
  

FRAMTIDENS BYER. Felles nettverksamling 15.-16. april 2013.  

Bedre bymiljø  
DAG 2 – 16.APRIL 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1030-1115 Våre gater og plasser.  
Kulturminner og kulturmiljøer  som ressurs i utviklingen av gater, plasser og 
bymiljø. Hvilke verktøy som finnes ; Kulturminnesøk, NB!registeret og 
Askeladden. Eksempler på prosjekter som har brukt verktøyene 
v/ Ingun Bruskeland Amundsen,  Riksantikvaren 
 

1115-1145 Belysningsplaner i by.  
Hvordan komme i gang med gode lysplaner som bidrar til trygghet, kvalitet i 
det offentlige rom, som understreker stedets identitet og som er 
energivennlige?  Hva er ideene bak lysplanlegging, hvordan hente riktig 
kompetanse for å lage gode planer.  Noen ord om produkter , digitale 
styringsmuligheter, drift og vedlikehold. Hva sparer byene av utgifter?  
v/ Halvor Gudim,  Lyskultur 
 

1145-1200 PAUSE m rundstykker 
 

1200-1315 Strategidiskusjon. Bedre bymiljø. 2013 – 2014.  
- Bedre bymiljø ”nettverket ”. Status 2013.  
- Forslag til tema framover. Behov;   
- Innspill til tema for seminarer, nettverksmøter ol fram til 2014 
- Avslutning av FB programmet og veien videre  

 
1315-1415 VARM LUNCH 

 
1415 Vel hjem 

- Nettverksamlingen avsluttes slik at man rekker østgående tog kl 14.39   
 


