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Bedre bymiljø 
OPPFØLGING   
Storsamlingen 23.-24. april 2012 
 
 



Oppfølging av bymiljø-pilotene 
 

• Hva er Bedre bymiljø og hva vil vi oppnå med satsingen? 
 

• Presentasjon av innmeldte prosjekter.  
 samt Oppsummering fra gruppearbeid fra Workshopen 

 
• Fordeling i nettverkene  
   
• Foreløpig oppsummering 

 
• Innspill fra nettverkene 
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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 
 
  
 

 
 

 
  



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. Redusere klimagassutslipp og ivareta 
klimaendringene  

 
• 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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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 
• bidra til direkte eller indirekte til å redusere klimagassutslipp 
• 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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Prosjekter fra byene 
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Areal og transport 
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Energi i bygg  
 inkl. områdeutvikling 
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Klimatilpasning 
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Forbruk og avfall 
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Foreløpig oppsummering 
• 5 av 13 byer :  
 Mer detaljerte prosjektopplysninger –16 prosjekter 

 
• 16 prosjekter søker om 2.950.000,- 
 Noe kan gå fra Bedre bymiljø, noe fra nettverkene 
 
• Prosjekter 
 Bla. mulighetsstudier, støtte for å omforme 

pågående prosesser og prosjekter, kompetanse 
utenfra 
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• Gå gjennom og vurdere prosjektene 
• Plassere prosjektene i nettverkene 
• Ta imot flere innspill 
• Komme i gang ! Innmeldte prosjekter ”først i køen” 

 
• Prosjektmidler MD – såkornmidler  
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Ønske 
• Prosjekter  

• Realiseres / bygges innen 2014 
• Utvikling av nye metoder 
• Mulighetsstudier bidra til bærekraftig byutvikling 
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Finansiering 
 

• Flere av prosjektene er allerede ( del)finansiert  
 ofte flere aktører 
 
• Andre prosjekter mangler finansiering 

 
• Byene kan søke FNO, Sparebankforeningen 

• Bidrag til trivselsfremmende tiltak i byer;  
 bl. a. byromsprosjekter 
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• 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)   
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Oppsummering, veien videre: 



 
 
 
 



Program kl 1000 - 1200 
Agenda:  

• Hva er bedre bymiljø og hva vil vi oppnå med satsingen? 
 

• Presentasjon av innmeldte prosjekter 
 
• Fordeling i nettverkene &Hvordan drar vi pilotene videre? 
  1. Prioritering og utvelgelse. Prinsipper 
  2. Kartlegge framdrift, hva prosjektene trenger for å komme videre.  
  3. Hvem ivaretar den faglige utviklingen/ oppfølgingen i nettverkene?  
   - Arbeidsform og kapasitet 
 

• Bedre bymiljø`s plass i programmet 
 1. Møter, nettverkssamlinger, storsamlinger osv 
 2. Studieturer 
 3. Tilskudd. By / el prosjekt? 

 
• Etablere utvidet kunnskapspool. Hvordan? 

• Hvilken  (tilleggs) kompetanse trenger byene 
• Anskaffelser / utlysning ? 
• Aktuelt; byanalyser og overflatevann  
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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 
 
• Bedre bymiljø`s plass på agendaen på de ulike møter og samlinger 

gjennom året.  
  

• Hva kan vi regne med av budsjettmidler for satsingen 
 

• Næringslivets involvering. Forslag til satsinger 
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Samarbeid med andre 

• Andre satsinger / programmer / prosjekter  
 
• RA / SVV: Våre gater og plasser. Synergi mellom kultuthistorisk bymiljøer, gater og 

plasser. 2012- oversikt over mulige prosjekter. 15.mars frist for å melde inn prosjekter via 
fylkeskommunen.  

• SVV: Gåstrategi ( Kr.s) 
• DN: Nærmiljøsatsingen 

 
• Annet  
 - MAJOBA ?(mat og jord der du bor) 
 - Kampanjer 
 - Spesielle ønsker  
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HVA SIER BYENE  
• REFERAT FRA GRUPPEARBEID I 

WORKSHOPÈN 
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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 relevante forbildeprosjekter) 
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GRUPPEARBEID 
A. Masterplan. Kommuneplan og sentrumsplaner. Prosess og samarbeid ( Stavanger og Skien) 
 

B. Områdeutviklingsprosjekter ( Kristiansand, 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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Oppsummering gruppearbeid 
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• Gruppe A. Masterplan  
• Stavanger, Porsgrunn og Skien drøftet sine overordnede planer. Selv om 

byene er av ulik størrelse fant de noen fellestrekk. Særlig viktig: 
• politisk forankring  
• 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 ser hvilke prosjekter som kommer 
opp. Gruppen pekte på nettverksamlinger som nyttig.  

•   
•   



 
• Gruppe C.  Byrom og forbindelser.  
 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.     
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•   
• 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? 
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