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Bakgrunn 

• Viktig å dokumentere om Framtidens byer har 
bidratt til måloppnåelse 

• Men det mangler en god og systematisk oversikt 
over prosjekter i FB 

• Behov for 
– bedre oversikt over gode og mindre gode eksempler 

på prosjekter i FB 

– et verktøy som gjør det enkelt å hente ut oversikter 
over prosjekter og status, både for hver enkelt 
kommune og samlet 

 



Mål med en prosjektdatabase 

• Søkbar og oversiktlig prosjektdatabase for 
prosjekter gjennomført i Framtidens byer 

• Prosjektoppfølging for den enkelte Framtidens by 
sine prosjekter 

• Rapportering – internt i den enkelte by og til 
Framtidens byer sentralt 

• Gi stoff til www.framtidensbyer.no sine 
artikkelsider 

• Så langt som mulig kvantifisert rapportering av 
kostnader, timeforbruk og beregnet CO2-
besparelse (jf Civitas-prosjektet) 

 

http://www.framtidensbyer.no/


Vi ønsker innspill til prosjektdatabasen 

• Hvilke elementer er det viktig å få med?  

• Hvordan sikre størst mulig brukervennlighet? 

• Hvordan håndtere ATP, som i mindre grad enn 
de andre områdene er tiltaksbasert?  

 



Tema for neste samling i  
ATP-nettverket 

Januar 2012 



Konseptvalgutredninger (KVU) i by  

• Har vært tema tidligere, i startfasen av KVU som 
instrument 

• Formålet med å ta opp temaet på nytt er å 
diskutere erfaringene så langt,  sett fra ulike 
aktørers side:  
– Sentrale myndigheter (SD) 

– De som har ledet KVU-arbeidet lokalt (Vegvesenet)  

– De som har vært med på arbeidet (kommunene, 
fylkeskommunene) 

– Andre?  

 

 

 



Mulige temaer for nettverssamling om 
KVU i by 

• Formål og retningslinjer for KVU i by  
• Oversikt over KVU-arbeidet i byene: Hvilke byer har levert, hvilke er 

på gang og hvilke planlegges?  
• 3-4 eksempler på KVU-arbeid/prosesser, for eksempel 

– Kristiansand  
– Nedre Glomma 
– Tromsø 

• Svv/region sør: evaluering av KVU-prosesser 
• Innspill fra ulike aktører (SD, Svv, kommuner): 

– Hvordan har KVU-arbeidet fungert?  
– Hva fungerer, og hva kan forbedres? 

• Konstruktive innspill til myndighetene om KVU-prosessen eller det 
metodiske verktøyet 


