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Målsettinger, byer og byregioner:
Nullvekst i personbiltrafikken – redusert transportbehov –

lavere bilandeler – grønnere reiser – klimavennlig…

Attraktive – byene blir bedre steder å bo og drive næring i –
effektive, trivelige, trygge, rene, korte avstander…

 Levende - folk i gatene, liv, ting skjer, ‘urbanitet’ – styrke 
sentrum…

 Folkehelse – aktiv transport, redusert forurensing og støy ….

Rettferdige og inkluderende byer og transportsystemer
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ATTRAKTIV & 
KLIMAVENNLIG 
BYUTVIKLING

IKKE ATTRAKTIV
IKKE KLIMAVENNLIG
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Vi jobber mest med:

Byene – det fysiske
Areal- og transportutvikling for klimavennlige, attraktive og levende byer
Sentrumsutvikling
Effektive og miljøvennlige bytransportsystemer
Rettferdige, inkluderende og folkehelsefremmende byer og bytransportsystemer
Universell utforming

Prosesser, systemet og praksiser
Plan- og beslutningsprosesser for areal- og transportutvikling
Kvalitet på plananalyser, planpraksis
Statlige virkemidler
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FORUM FOR BYUTVIKLING 
OG BYTRANSPORT

Medlemmer i Forum for byutvikling og bytransport
bidrar til å definere forskningsagendaen og øker 
mulighetene for at det blir gjennomført forskning 
som de har behov for: 

• Avdekke kunnskapsbehov i byer av ulike 
størrelser

• Legge til rette for at kunnskapsbehovene 
dekkes gjennom forskning

• Formidle eksisterende kunnskap om relevante 
tema

https://www.toi.no/bybyforum/

Prosjektleder: Kjersti Visnes Øksenholt

Kollektivforum skal være en viktig møteplass for alle 
som jobber med kollektivtransport og en viktig 
kontakt mellom forvaltning og forskning/konsulenter. 

• Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom 
forskning og praksis

• 26 medlemmer (blant annet fylkeskommuner, 
kollektivtransportselskaper, SVV)

• Årskonferanse, studietur, arbeidsseminarer

http://kollektivforum.no/

Prosjektleder: Maja Karoline Rynning

https://www.toi.no/bybyforum/
http://kollektivforum.no/
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