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Med utgangspunkt i foreløpig oppdragsbeskrivelse for 
prosjektet «Bilfritt byliv» startet prosjektet opp sitt arbeid 4. 
april. 

Forhold som blir avgjørende:
• vår evne til å tenke innovasjon og kreativt
• vår evne til å tenke pragmatisk og «smart»
• vår evne til å skape begeistring, mulighetsorientering og 

vilje til samhandling. 

Presenter
Presentation Notes
Prosjektet skal følge opp Bylivsundersøkelsen 2014, der virkemidler for økt byliv drøftes. Vi skal trekke på kompetanse fra andre byer, og samle erfaring gjennom prøveprosjekter og gjennomføring av nye prosjekter 



Nytenkning/ Erfaring lignende 
prosjekter

- Stor utfordring

Investeringsomfang MNOK
- Stor utfordring, usikkerhet ift
nivå og rammer

Varighet/ Fremdrift

- Stor utfordring, stram 
tidsplan, parallellitet, lang 

varighet

Omfangsdefinisjon

- Stor utfordring

Løsningsmessig kompleksitet 
og antall grensesnitt

- Stor utfordring

Organisatorisk kompleksitet

- Stor utfordring, flere etater 
og ressurser fra mange nivåer

Interessenter

- Stor utfordring, meget 
komplekst interessentbilde



Prosjektets  3 hovedområder:
1. Byliv 

«Mulighetsorientering som skaper begeistring» 
kultur- næring- frivillighet- toleranse og mangfold 

2. Mobilitet/logistikk 
«Pragmatiske og «smarte» løsninger som gir tilslutning» 
fokus på virkningsfulle løsninger kontra problemer….  

3. Estetikk 
«Gir byen identitet og særpreg» 
- utvikle flere innovative og særpregede møteplasser - dialogtorget – kulturtorget  -
mattorget – musikktorget – vintertorget 

Presenter
Presentation Notes
Planlegge og gjennomføre tiltak for:Trafikk, sykkel, gange, kollektiv, varedistribusjon, næringstrafikk, utrykning og sikkerhet 



Arbeidsform
Tre personer er ansatt og har hatt fokus på 

• etablere samarbeidsformer med de mest involverte etatene (EKG)
• dialog med interessenter
• faktainnsamling
• å utrede prøvestenging av Fridtjof Nansens plass
• skrive styringsdokument 
• utarbeide kommunikasjonsstrategi
• bylivsseminar



Utkast til styringsdokument 
– gjennomgang av noen punkter

• Konkretisering av «bilfritt»
• Tre strategiske hovedgrep
• Mål
• Risikoanalyse



Det bilfrie området 
– utgangspunkt Ring 1



Det bilfrie området 
– noen tilpasninger

• Det må være tilgang til viktige 
terminaler og knutepunkt (gatene 
som er viktig for å sikre dette er 
definert som riksveger)

• Sikre tilgang til p-hus rett på 
innsiden av Ring 1



Hva betyr «bilfritt»
• Bil = Motorvogn (MC er inkludert)
• Færrest mulig privatbiler, men byen skal fungere.

Unntak:
- Kollektivtransport, drosje, TT
- Varetransport, næringsaktivitet, servicetransport, anleggsmaskiner
- Utrykningskjøretøy
- Helse/omsorg
- Offentlig tjeneste, transport til viktige samfunnsinstitusjoner
- Beboere i sentrum som allerede har p-plass utenom gategrunn



Faseinndeling – et strategiske grep, tre faser
• Gateparkering fjernes (ca. 700 plasser)
• Alle p-hus er tilgjengelig og få begrensninger på bruk av bil
• Plassene tilbys til alternativt bruk – leiefritak/lav leie frem til 2019 - bare 

fantasien setter grenser for hva som kan gjøres
• Gjennomkjøring hindres og henvises til bruk av Ring 1

• Evaluering av effekt fase 1
• Flere gater gjøres om til gågater
• Praktisk sykkeltilrettelegging  
• «shared space» innføres der hvor dette er hensiktsmessig

• Evaluering av fase 2
• Opprettholde tilgang til p-hus i randsonen
• Strengere vurdering av unntak, forbud mot kjøring for privatbiler
• Fysisk ombygging av plasser og gater

1. Tiltak som reduserer trafikken og som 
skaper rom for aktiviteter (2017)

2. Utvidelse av gågatenettet (2018)

3. Sentrum uten privatbiler (2019)



Mål
Prosjektets målsetting er «å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1 i løpet av 
bystyreperioden» (mandat, 30. juni 2016)

Målsettinger

• Byliv
• Mobilitet/tilgjengelighet
• Miljø
• Holdninger

Evaluering: 

Før, under og etter. 



Risikoanalyse – de mest kritiske punkt:
• Oppgavens kompleksitet undervurderes og det mangler ressurser til tilleggsarbeider
• Politisk beslutningsprosess tar lengre tid enn forutsatt
• Etatens anledning/vilje til å prioritere prosjektet
• Tiltak gir utilsiktede konsekvenser og det blir behov for å reversere beslutninger
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