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Agenda
Kl. 09.00-10.00 Presentasjon av forskningsprosjektet CITYCENTRE 
v/Prosjektleder Aud Tennøy og PhD-stipendiat Oddrun Helen Hagen

 Velkommen!
 Presentasjonsrunde
 Om prosjektet, motivasjon og fremdrift
 Om konkrete oppgaver i prosjektet 
 Om samarbeidet med partnerne – forventningsavklaringer
 Kort om noen av undersøkelsene i prosjektet (spørreundersøkelse, og ´fotostemme`)
 Spørsmål og diskusjon

Kl. 10.00-10:15 Pause
Kl. 10.15-12.30 Kommunene presenterer sin by, slik at vi alle får et innblikk i hva som 
skjer i de fire byene. 

 Rekkefølge: Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg (30 minutter hver)
 Det blir en pause underveis (ca. kl. 11.15-11.30)

Kl. 12.30-13.00 Avsluttende diskusjoner, videre arbeid, hva er det neste som skjer?
Kort oppsummering v/ Aud Tennøy
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Samarbeidspartnere i prosjektet
 TØI: Transportøkonomis institutt
 NIKU: Norsk institutt for kulturminneforskning

 Agder FK, Arendal kommune, Arendal by AS
 Viken FK, Kongsberg kommune, Kongsberg næringsforum AS
 Innlandet FK, Lillehammer kommune, Lillehammer sentrum AS
 Vestfold og Telemark FK, Tønsberg kommune, Tønsberg sentrumsutvikling AS

 Internasjonal vitenskapelig rådgivende gruppe:
 Dr. John Stone, University of Melbourne
 Førsteamanuensis Dr. Enza Lissandrello, University of Aaalborg
 Professor Per Gunnar Røe, UiO
 Førsteamanuensis Dr. Erling Dokk Holm, NMBU
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Mål

Å bidra til at små og mellomstore byer planlegger og utvikler sine byer og 
sentrum på måter som gir mer attraktive og levende sentrum 
At plan- og beslutningsprosesser knyttet til sentrumsutvikling blir mer effektive, 

både med tanke på tidsbruk og måloppnåelse
Å gi innspill til endringer i Plan- og bygningsloven slik at den kan fungere 

bedre i slike prosesser 

Et ‘attraktivt sentrum’ er her definert som et sentrum innbyggerne setter pris 
på og bruker ofte, og som oppfattes som et godt sted å bo og å drive ulike 
typer næringsvirksomhet (måles i spørreundersøkelser)
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Hva vi skal gjøre
Hvordan den fysiske utviklingen byer og sentrum påvirker sentrums attraktivitet
Hvordan påvirker arealstrukturen i byen og regionen sentrums attraktivitet? 
Hvordan påvirker kvaliteter ved selve sentrum sentrums attraktivitet? 
Hvordan samarbeid mellom aktører påvirker sentrums attraktivitet
Hvordan påvirker samarbeidet mellom ulike typer aktører sentrums attraktivitet? 
Hvordan kan nye forretningsmodeller, e-handel, mv. påvirke sentrum attraktivitet? 
Hvordan planprosesser, pbl, mv. påvirker mulighetene for økt sentrumsattraktivitet
Hvordan gjennomfører byene sine sentrumsplanprosesser, og hvordan påvirker dette 

mulighetene for å få utviklet attraktive sentrum? Hva er styrker og svakheter ved PBL i 
disse prosessene? 

Gitt funn – hva bør byene gjøre annerledes?
Hvordan bør byene og sentrum utvikles?
Hvordan kan planprosessene gjennomføres mer effektivt, både med tanke på 

måloppnåelse og ressursbruk? 
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Mange ulike metoder

Spørreundersøkelser til innbyggere, virksomheter, mv.
 Intervjuer med relevante aktører
Workshops, arbeidsseminar
Analyser av register- og kartdata
Registreringer i gater og områder 
Fotodokumentasjon
Dokumentstudier
Mv. 
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Leveranser

Vitenskapelige artikler og konferansepapers
Populærvitenskapelige artikler
TØI-rapport (‘syntese’)
Presentasjoner i ulike fora
Nye verktøy for undersøkelse og dokumentasjon av sentrum(sutvikling)
 ‘Veileder’ for effektiv og målrettet sentrumsplanlegging 
 ‘Veileder’ for måling av effekter av endringer i sentrumsområder
 Innspill til forbedring av pbl
Sluttkonferanse
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Budsjett og fremdrift

Budsjett, total ramme: 11,5 mill
 NFR: 9,2 mill
 In kind og cash fra partnere: 2,3 mill

Varighet: Mai 2020 – april 2024
 Rolig oppstart høsten 2020 – besøke byene, lese oss opp, diskutere case, mv.
 Full rulle fra vår 2021 – spørreundersøkelser, bestemme case, starte casestudier, mv. 
 Vår 2021: Bestemme videre fremdrift mer i detalj
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WP2 Arealstruktur
 Forskningsspørsmål:

 Hvordan arealstrukturen i byen og regionen påvirker 
sentrums attraktivitet?

 Oppgaver
 Analyse av registerdata i de fire casebyene på by/regionnivå

(eksisterende datasett fra SSB, VoF med mer)
 Arealstruktur – hva er lokalisert hvor (inkludert handel)
 Sentralitetsindikator (andel bosatte/sysselsatte lokalisert hvor, 

gjennomsnittlig avstand mellom bolig/arbeidsplass og sentrum)
 Demografi (hvem bor hvor....)
 Pendlingsmønster

 Spørreundersøkelsene med beboere og virksomheter gir 
grunnlag for å måle attraktivitet i hver by
 Undersøke om høye andeler bosatte og sysselsatte i og ved 

sentrum samvarierer med høy attraktivitet i hvert case og på 
tvers av case
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Befolkning, sentrum og handel/service i Arendal

https://kart.ssb.no/
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WP3 Sentrumskvaliteter 
 Forskningsspørsmål

 Hvordan kvaliteter ved selve sentrum påvirker sentrums attraktivitet? 
 Oppgaver

 Metodeutvikling for systematisk registrering av sentrumskvaliteter og testing i de fire 
byene
Bygge videre på registerdata fra WP2 - mer detaljert bruk

 Egne registreringer og kartlegginger i sentrum, herunder undersøke måten man 
bruker sentrum på – tellinger, footfall eller lignende.

 Evt. bruk av lokale datasett (byregnskap, typer forretninger, tellinger, trær, kvalitet i 
uterom, sykkel, parkering, med mer)

 Evt. bruk av eksisterende undersøkelser, registreringer med mer 
(konsulentrapporter etc.)

 Sammenligne sentrumskvaliteter (registreringer) med målt attraktivitet for 
innbyggerne og virksomheter (spørreundersøkelser)
 Diskutere det å bo og boligbygging i og ved sentrum - hvordan dette bidrar til 

attraktivitet
 Andre mulige undersøkelser: Intervjuer, Photovoice, PP-GIS
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Arendal. Foto: Marianne Gjørv

Nøkkelkvaliteter ved et bysentrum som
påvirker særlig dets attraktivitet. 
• Aktiviteter og tilbud, 
• Karakteristika ved det bygde miljø
• Tilgjengeligheten med ulike transportmidler
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WP3 Sentrumskvaliteter 

Piloter - fysiske endringer og hvordan disse 
påvirker sentrums attraktivitet 
Totalt 3 piloter i 3 byer

 Permanente eller midlertidige tiltak
 Gjennomføres av kommunene
 Én kulturminnerelatert pilot
 Andre eksempler er parkeringsendringer, 

fotgjengerprioriteringer, sentral lekeplass med mer
Vi gjør før- og etterundersøkelser for å måle 

effekter og konsekvenser for sentrums attraktivitet
Holde funn opp mot spørreundersøkelsene 
Valg av piloter i samarbeid med kommunene
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Tønsberg. Foto: Kjersti Visnes Øksenholt
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WP4: Aktørsamarbeid for sentrumsutvikling

Forskningsspørsmål
 Hvordan påvirker samarbeidet mellom ulike typer aktører sentrums attraktivitet? 
 Hvordan kan samarbeidet forbedres på måter som bidrar til å øke sentrums attraktivitet? 

Oppgaver
 Kartlegge samarbeid mellom relevante aktører (kommuner, handelsaktører, gårdeiere, 

utbyggere, ??), og hvordan samarbeidet er organisert
 Undersøke aktørenes oppfatninger av utfordringer og muligheter knyttet til samarbeidet i

tre case-byer, og hvordan ulike praksiser påvirker sentrums attraktivitet (intervjuer, 
dokumentstudier, case-studie av f.eks. utbyggingsprosjekt???)
Workshops i de tre case-byene, med de relevante aktørene, for diskusjoner om hvordan 

samarbeid kan forbedres på måter som bidrar til å styrke sentrums attraktivitet
Diskutere 

 Hvilke typer aktørsamarbeid er det viktigst å undersøke? 
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WP5: Sentrumshandel – dagens og fremtidens 
utfordringer, og hvordan de kan møtes
 Forskningsspørsmål

 Hva er de viktigste utfordringer knyttet til å drive handel i sentrum i dagens situasjon? 
 Hvordan kan nye forretningsmodeller, e-handel, mv. påvirke sentrumshandelen og sentrums attraktivitet?
 Hvordan kan kommunene bidra til å redusere negative effekter og legge til rette for at handelen kan lykkes? 

 Oppgaver
 Undersøke trender i utvikling av handelen og forventede endringer (netthandel, nye forretningsmodeller, mv.), 

og hvilke utfordringer og muligheter dette kan medføre (dokumentstudier, intervjuer) 
 Undersøke hvordan handels- og servicevirksomheter i tre casebyer forventer å måtte tilpasse seg endringene, 

hvordan de tror det vil påvirke lokaliseringspreferanser, krav til lokaler, mv. – og hvorvidt dette samsvarer med 
oppfatningene til relevante lokale myndigheter (intervjuer)
 Hva tenker de store kjedene (og kjøpesentereierne) om dette? Hvorfor velger de/ ikke sentrum? Hva skal til for 

at de skal gjøre det? (intervjuer)
 Oppsummere funn fra de ulike byene, sammenligne funnene, peke på viktige utfordringer og løsningsforslag
 Presentere og diskutere funne med relevante aktører i de tre casebyene, med fokus på å finne løsninger som 

kan bidra til å styrke sentrums attraktivitet (for handels- og servicevirksomheter)
 Diskutere

 Hva er viktigst å fokusere på her?
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WP6: Planprosesser for sentrumsutvikling
 Forskningsspørsmål

 Hvordan gjennomfører byene sine sentrumsplanprosesser, og hvordan påvirker dette mulighetene for å 
få utviklet attraktive sentrum (‘strategiske planer’)? Hvordan påvirker målsettinger, kunnskap og makt 
dette? Hva er viktige barrierer? Hva er styrker og svakheter ved pbl i disse prosessene? 
 Hvordan kan byene gjennomføre mer effektive planprosesser, både med tanke på måloppnåelse og 

ressursbruk? Hvordan kan pbl bli et bedre verktøy?
 Oppgaver:

 Undersøke nylige eller pågående plan- og beslutningsprosesser i tre casebyer (dokumentstudier, 
intervjuer, deltagende observasjon (?))
 Diskutere funnene i workshops med relevante aktører fra case-byene, for å undersøke muligheter for 

forbedringer
 Analyser av hver case for seg, komparative analyser, vit. artikkel
 Utvikle and guide eller ‘veileder’ for sentrumsplanlegging, i nært samarbeid med prosjektpartnerne, som 

skal sikre at den blir relevant, nyttig og brukbar
 Diskutere

 Hvilke prosesser bør vi undersøke (case)?
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WP7: Syntese – attraktive og levende bysentre

Forskningsspørsmål
 Hvordan kan lokale myndigheter i små og mellomstore byer mer effektivt planlegge og 

utvikle byene og sentrum på måter som  resulterer i mer attraktive og levende sentrum? 
Oppgaver

 Analysere resultater på tvers av byer og arbeidspakker, og hente ut mer robust og 
generell kunnskap om hvordan arealstruktur, sentrumskvaliteter og ulike typer 
aktørsamarbeid påvirker sentrums attraktivitet, og hvordan denne kunnskapen kan 
brukes i sentrumsplanprosesser 
 Analysere hvordan planprosessene kan optimaliseres for å øke planeness

måloppnåelsespotensial
 Grundig og kritisk diskusjon av funn og anbefalinger, med partnerene og med den 

vitenskapelige ekspertgruppen, for å sikre relevans og vitenskapelig kvalitet
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WP8: Formidling

Vitenskapelige artikler og konferansepapers
Populærvitenskapelige artikler
TØI-rapport (‘syntese’)
Presentasjoner i ulike fora
Nye verktøy for undersøkelse og dokumentasjon av sentrum(sutvikling)
 ‘Veileder’ for effektiv og målrettet sentrumsplanlegging 
 ‘Veileder’ for måling av effekter av endringer i sentrumsområder
 Innspill til forbedring av pbl
Sluttkonferanse
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Oppsummert - ulike undersøkelser i de fire byene
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WP2: Land use 
structure

WP5: New business 
models, retail structures 

and technology
WP6: City centre planning 

processes

City level land use 
structure

City centre 
characteristics

Survey 
inhabitants

Survey retail 
and service 
industries

Pilots: 
Before- and 
after studies

Surveys 
actors

Interviews and 
workshops actors Interviews and workshops

Document studies, 
participatory observations 

and interviews
City 1 V V V V V V V V
City 2 V V V V V V V V
City 3 V V V V V V V V
City 4 V V V V V V V V

WP4: Actor collaborationWP3: City centre qualities


Matrise

				CITYCENTRE - Matrise undersøkelser

						WP2: Land use structure		WP3: City centre qualities								WP4: Actor collaboration				WP5: New business models, retail structures and technology		WP6: City centre planning processes

						City level land use structure		City centre characteristics		Survey inhabitants		Survey retail and service industries		Pilots: Before- and after studies		Surveys actors		Interviews and workshops actors		Interviews and workshops		Document studies, participatory observations and interviews

				City 1		V		V		V		V				V		V		V		V

				City 2		V		V		V		V		V		V				V		V

				City 3		V		V		V		V		V		V		V				V

				City 4		V		V		V		V		V		V		V		V

																4 byer? Litt uklart i teksten		3 byer



























Innspill piloter og prosjekter

				Pågående eller planlagte sentrumsplanprosesser eller andre planprosesser som påvirker sentrumsutviklingen i casebyene		Påtenkte, diskuterte eller planlagte endringer i sentrum		Sentrale dokumenter

				LILLEHAMMER

		Lillehammer		-       Gatebruksplan		-       Mulighetsstudie Stortorget		-       Byplanen med vedlegg (https://www.lillehammer.kommune.no/kommunedelplan-lillehammer-by-byplanen.6140048-448626.html)

				-       Reguleringsplan for parkering i fjell		-       Parkering i fjell		-       Kunnskapsgrunnlaget – Gatebruksplan 

				-       Mulighetsstudie Stortorget		-       Terrassen-utbyggingen 		-       Gåstrategi (https://www.lillehammer.kommune.no/forslag-til-gaastrategi-for-lillehammer.6138160-447170.html)

				-       Transformasjonsområde: Områdeprogram for Kirkegata/Skysstasjon/Lurhaugen-Mesnadalen 		-       Prøveprosjekt med omlegging av buss-ruter – bruk av jernbanegata		-       Mulighetsstudie terrassen (https://www.lillehammer.kommune.no/terrassen-fremtidig-bruk-og-opparbeiding.6138156-447170.html) 

				-       Brannstasjonstomta (brannstasjonen skal flytte ut av sentrum og det vurderes hva som skal skje med tomta)		-       Bybuss-terminal i kirkegata (et prosjekt som det skal lages mulighetsstudie på som del av gatebruksplanarbeidet) 		-       Byromsanalysen (se vedlegg under Byplanen) 

				 -  Byplan for Lillehammer / Kommunedelplan for Lillehammer sentrum. Ny byplan ble vedtatt for en uke siden. Det foreligger imidlertid innsigelser til handel på to deler av byplanen i utkanten av sentrum som trolig sendes departementet for endelig løsning. 		-       Transformasjonsområde: Områdeprogram for Kirkegata/Skysstasjon/Lurhaugen-Mesnadalen – prosjekt for alternative bygge og boområder (Byøkologisk område)  		-       Mulighetsstudiet Lilletorget – Strandtorget (https://www.lillehammer.kommune.no/mulighetsstudie-strandtorget-lilletorget.6160084-447170.html) 

				 - Avlastet E6

		-       Mesnakvartalet (pågående utbygging) 		-       Strategidokument «Byutvikling 2044 – Lillehammer 10 minutters byen» 

						-       Storgata 81 (vernet bygning som brant. Pågående reguleringsprosess for ny bebyggelse. Aktuelt ift. Bruk og vern. Ligger i NB! Område)

						-       Eventuelle andre prosjekter som følge av gatebruksplanarbeidet 













				TØNSBERG

		Tønsberg		Aktuelle kommunale prosjekter:		Hvordan få til gode transportløsninger i en liten bykjerne? 		·       Byplan 

				-        Kanalen som byrom (startes opp nå)		 - Omlegging av Nedre langgate til «kollektivgate» (oppstart av regulering skjer sannsynligvis i 2020). 		·       Kulturhistorisk DIVE-analyse for bysentrum (kan sendes på forespørsel – tung fil og kan ikke legges ved her)  

				-        Gjennomføring av Byromsstrategi (plan for gjennomføring av Byplan med innhold/visjon for 15 byrom i Tønsberg - Farmannstorget, Kinoplassen og Rådhusgaten har ferdige detaljplaner som ikke er gjennomført enda.) 		 - Trasévalg for fremtidens kollektivåre gjennom sentrum (Møllegaten vs. Tollbodgaten) 		·       Handlingsprogram for sentrum

				-        Overvannshåndtering i sentrum med ny gatebelegging (første gate er ferdig, neste gate ut er Rådhusgaten)		Gjennomføringsmodeller for å skape en mer attraktiv by		·       Byromsstrategi …og bruk av kompenserende tiltak (vedlagt eksempel). Kommunen bruker kompenserende tiltak for å finansiere oppgradering av byrom i sentrum iht byromsstrategi. Det vil si at dersom man ikke kan dekke inn felles areal til lek på egen tomt, kan man iht en fast utregningsmodell bidra til å opparbeide et byrom (med lek) i nærområdet.

				-        Søppelsug for håndtering av avfall		 - Handlingsprogram for sentrum (OPS – skaper areanaer for diskusjon og gjennomføring av synlige strakstiltak)		·       Veileder universell utforming

				-        Fjernvarme i sentrum 		 - Gjennomføringen av Stoltenbergparken (Private er igangsetter og initiativtaker – ender opp som spleiselag og samarbeidsprosjekt) 		·       Reguleringsplaner under arbeid i bysentrum (klikk på planomross i kart)

				-        Farmandsstorget skal oppgraderes		 - Gjennomføring av byromssrategien (ved hjelp av kompenserende tiltak) er eksempler på metoder vi tester ut om dagen. Hva skjer med demokratiet, medvirkning og det politiske oppi dette?		·       Byregnskapet (vedlagt) gjennomført av tidligere Vestfold fylkeskommune som del av kunnskapsgrunnlaget til Regional plan for bærekraftig utvikling som gjelder for Vestfoldkommunene.

				-        Regulering av «vikingodden» langs Kanalen		Kanalen som byrom

				-        Flere reguleringsprosesser i gang på sentrale kvartaler i sentrum, som f.eks. og «Storgata 20 med sjøfartsplassen»		Hvor og hvordan bør byen og sentrum vokse? 
Utviklingstakt og retning er sentrale spørsmål i neste revisjon av kommuneplan/byplan og tema i forestående arealtrategi som skal utarbeides paralellt med samfunnsdelen i 2020/21

				-        Ny svømmehall/folkebad		Byutvikling i pandemiens tidsalder

				Offentlig-private samarbeid:		Parkeringsrestriksjoner og byutvikling i små/mellomstore byer. Storbysannhet kontra småbysannheter?

				- Handlingsprogram for sentrum – pågår (og vever seg inn i mange av de andre nevnte prosjektene i listen)		Verktøyene vi bruker til byanalyse i norske byer 

				-        Oppgradering av Stoltenbergparken



				Samferdselsprosjekter

				- Bypakke Tønsbergregionen (ansvarlig: Statens vegvesen)

				- Gatebruksplan for Tønsberg sentrum (vedtatt)

				- Kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv (pågår) med kraftige diskusjoner/omkamp(?) rundt valg av busstrasé gjennom og ny gateterminal sentrum

				- Intercity-utbygging (ansvarlig: Bane NOR) med valg av stasjonsplassering (prosess har pågått, men er nå utsatt)



https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/Grunnlagsdokumenter/Tønsberg/Reguleringsplaner%20under%20arbeid%20i%20bysentrumhttps://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fkommunedelplan-lillehammer-by-byplanen.6140048-448626.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209176283&sdata=hVx84AjIewsm0jgoxBcHMH1%2BSbvV3bCyrfX65x4cKV0%3D&reserved=0https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fforslag-til-gaastrategi-for-lillehammer.6138160-447170.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209186241&sdata=m3xkOLu5IpcBBAP%2F00P5zJONIFr5B0VRx%2Bln4Z1lL5w%3D&reserved=0https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fterrassen-fremtidig-bruk-og-opparbeiding.6138156-447170.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209186241&sdata=3it0FyEw3%2FvwLsW%2FiUwuYxkuHPr24eIcQYB003wB8RA%3D&reserved=0https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fmulighetsstudie-strandtorget-lilletorget.6160084-447170.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209196195&sdata=dOSiJhzMjTpYzV%2FLV3J17IUleUS7rrSiVf85JPSvRxQ%3D&reserved=0https://bypakketonsbergregionen.no/https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/https://bypakketonsbergregionen.no/delprosjekter/tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/interkommunal-kommundelplan-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/kommuneplan-og-byplan/byplanen-temakart.4814.aspxhttps://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/i4d551339-0478-40dc-8f54-1050c0b4d094/veileder-universell-utforming-tonsberg-historiske-by.pdf

Innspill Lillehammer

		Lillehammer

		Pågående eller planlagte sentrumsplanprosesser eller andre planprosesser som påvirker sentrumsutviklingen i casebyene		Fremdrift

		-       Gatebruksplan

		-       Reguleringsplan for parkering i fjell

		-       Mulighetsstudie Stortorget

		-       Transformasjonsområde: Områdeprogram for Kirkegata/Skysstasjon/Lurhaugen-Mesnadalen 

		-       Brannstasjonstomta (brannstasjonen skal flytte ut av sentrum og det vurderes hva som skal skje med tomta)

		• Avlastet E6
Nye veier planlegger ny E6 gjennom lillehammer, inne i fjellet på motsatt side av byen. I den forbindelse er Nye veier pålagt å gjøre tiltak på avlastet veg – dagens E6. Det er nå et forprosjekt ute på høring og reguleringsplanen for Avlastet E6 forventes vedtatt i løpet av 2021. løsningene for Avlastet E6 griper inn i utviklingen av bydelene og sentrum og forbindelsene mellom dem for alle trafikantgrupper. 



		• Byplan for Lillehammer / Kommunedelplan for Lillehammer sentrum
Ny byplan ble vedtatt for en uke siden. Det foreligger imidlertid innsigelser til handel på to deler av byplanen i utkanten av sentrum som trolig sendes departementet for endelig løsning. 



		Påtenkte, diskuterte eller planlagte endringer i sentrum

		  - Mulighetsstudie Stortorget

		-       Parkering i fjell

		 - Terrassen-utbyggingen (et nytt parkanlegg midt i byen langs Mesnaelva)

		-       Prøveprosjekt med omlegging av buss-ruter – bruk av jernbanegata

		-       Bybuss-terminal i kirkegata (et prosjekt som det skal lages mulighetsstudie på som del av gatebruksplanarbeidet) 

		-       Transformasjonsområde: Områdeprogram for Kirkegata/Skysstasjon/Lurhaugen-Mesnadalen – prosjekt for alternative bygge og boområder (Byøkologisk område)  

		-       Mesnakvartalet (pågående utbygging) 

		-       Storgata 81 (vernet bygning som brant. Pågående reguleringsprosess for ny bebyggelse. Aktuelt ift. Bruk og vern. Ligger i NB! Område)

		-       Eventuelle andre prosjekter som følge av gatebruksplanarbeidet 

		• Ombygging av deler av Storgata til sykkelgate med biltrafikk



		Sentrale dokumenter på alle plannivå som vi kan ha nytte av å lese før vi går i gang (følg link, øvrige ligger vedlagt)

		-       Byplanen med vedlegg (https://www.lillehammer.kommune.no/kommunedelplan-lillehammer-by-byplanen.6140048-448626.html)		 Vedtatt av kommunestyret den 26. mars 2020. Det er innsigelse til den delen av planen som omhandler store handelsformater. Resten av planen er rettskraftig. 

		-       Kunnskapsgrunnlaget – Gatebruksplan 

		-       Gåstrategi (https://www.lillehammer.kommune.no/forslag-til-gaastrategi-for-lillehammer.6138160-447170.html)

		-       Mulighetsstudie terrassen (https://www.lillehammer.kommune.no/terrassen-fremtidig-bruk-og-opparbeiding.6138156-447170.html) 

		-       Byromsanalysen (se vedlegg under Byplanen) 

		-       Mulighetsstudiet Lilletorget – Strandtorget (https://www.lillehammer.kommune.no/mulighetsstudie-strandtorget-lilletorget.6160084-447170.html) 

		-       Strategidokument «Byutvikling 2044 – Lillehammer 10 minutters byen» 



https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fforslag-til-gaastrategi-for-lillehammer.6138160-447170.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209186241&sdata=m3xkOLu5IpcBBAP%2F00P5zJONIFr5B0VRx%2Bln4Z1lL5w%3D&reserved=0https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fterrassen-fremtidig-bruk-og-opparbeiding.6138156-447170.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209186241&sdata=3it0FyEw3%2FvwLsW%2FiUwuYxkuHPr24eIcQYB003wB8RA%3D&reserved=0https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fmulighetsstudie-strandtorget-lilletorget.6160084-447170.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209196195&sdata=dOSiJhzMjTpYzV%2FLV3J17IUleUS7rrSiVf85JPSvRxQ%3D&reserved=0https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillehammer.kommune.no%2Fkommunedelplan-lillehammer-by-byplanen.6140048-448626.html&data=02%7C01%7CAud.Tennoy%40toi.no%7C995c6c496f4e4353b9b208d7d255d5b2%7Ce55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d%7C1%7C0%7C637209139209176283&sdata=hVx84AjIewsm0jgoxBcHMH1%2BSbvV3bCyrfX65x4cKV0%3D&reserved=0

Innspill Tønsberg

		TØNSBERG

		 Pågående eller planlagte sentrumsplanprosesser eller andre planprosesser som påvirker sentrumsutviklingen

		Tønsberg kommune og Tønsberglivet har i flere år jobbet målrettet med  omdømme –  og med å bygge opp om Tønsbergregionens attraktivitet etter de tre B’ene: Bo Besøk og Bedrift. By- og sentrumsutviklingen spiller her en nøkkelfaktor. Et godt sentrum med byliv, restauranter, caféer, sitteplasser, et variert og godt tilbud av butikker, grønne parker, sykkelstier, hyggelige sentrumsgater, verneverdig trehusbebyggelse kombinert med moderne arkitektur er alt med på å skape det stedet man forbinder med Tønsberg. Et godt og velfungerende sentrum har stor tiltrekningskraft. Vi jobber i fellesskap for å utvikle et godt sentrum, og her er noen av prosjektene som inngår i dette:



		Aktuelle kommunale prosjekter:

		-        Kanalen som byrom (startes opp nå)

		-        Gjennomføring av Byromsstrategi (plan for gjennomføring av Byplan med innhold/visjon for 15 byrom i Tønsberg - Farmannstorget, Kinoplassen og Rådhusgaten har ferdige detaljplaner som ikke er gjennomført enda.) 

		-        Overvannshåndtering i sentrum med ny gatebelegging (første gate er ferdig, neste gate ut er Rådhusgaten)

		-        Søppelsug for håndtering av avfall

		-        Fjernvarme i sentrum 

		-        Farmandsstorget skal oppgraderes

		-        Regulering av «vikingodden» langs Kanalen

		-        Flere reguleringsprosesser i gang på sentrale kvartaler i sentrum, som f.eks. og «Storgata 20 med sjøfartsplassen»

		-        Ny svømmehall/folkebad

		(Gjennomføringen av noen av prosjektene på denne listen er satt på vent eller går svært sakte fremover grunnet økonomi/manglende finansiering)



		Offentlig-private samarbeid:

		- Handlingsprogram for sentrum – pågår (og vever seg inn i mange av de andre nevnte prosjektene i listen)

		-        Oppgradering av Stoltenbergparken



		Samferdselsprosjekter

		- Bypakke Tønsbergregionen (ansvarlig: Statens vegvesen)

		- Gatebruksplan for Tønsberg sentrum (vedtatt)

		- Kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv (pågår) med kraftige diskusjoner/omkamp(?) rundt valg av busstrasé gjennom og ny gateterminal sentrum

		- Intercity-utbygging (ansvarlig: Bane NOR) med valg av stasjonsplassering (prosess har pågått, men er nå utsatt)



		2. Påtenkte, diskuterte eller planlagte endringer i sentrum i byene som kan være relevante piloter som vi kan undersøke i prosjektet (ombygginger av gater eller plasser, endringer i parkeringstilgang- eller regulering, større utbyggingsprosjekter, aktivering av eldre eller verneverdige bygg, mv.)

Vi har satt opp mange aktuelle prosjekter / problemstillinger. Vi bidrar gjerne i diskusjon om prioritering av hvilke innspill som bør være med som case. 

Et gjennomgangstema i innspillene våre er at mye at kunnskapsgrunnlaget og mange av virkemidlene vi har i dag opplever vi er laget for de store byene. Mens det mangler ofte virkemidler og kunnskap/erfaring for de små og mellomstore byene (særlig innenfor samferdsel, transport og knutepunktsutvikling). Og vi opplever også at «sannhetene» fra de store byene blir brukt som kunnskapsgrunnlag for valg av løsninger for oss (de små/mellomstore byene).

Storbysannhet kontra småbysannheter?


		FORSLAG TIL CASER FRA TØNSBERG:

		1. Hvordan få til gode transportløsninger i en liten bykjerne? 

		Bypakka for Tønsbergregionen foreslår store grep som har betydning for Tønsberg sentrum og dets attraktivitet. Det er spesielt to tiltak som har skapt mye debatt;



		a) Omlegging av Nedre langgate til «kollektivgate» (oppstart av regulering skjer sannsynligvis i 2020). Her har vi diskusjoner om ombyggingen vil forsterke barrieren mellom «brygga» og byen. Kommunen er opptatt av å binde byen og «brygga» bedre sammen. Det er et viktige premiss/mål i Byplanen vår. Hvordan kan man løse kollektivtrafikken og hensynet til byliv, gående og syklende på best mulig måter tilpasset Tønsberg (og andre byer av samme størrelse)?



		b) Pågående diskusjon om trasévalg for fremtidens kollektivåre gjennom sentrum (Møllegaten vs. Tollbodgaten) vil kunne være et interessant case. Hva vil det gjøre med attraktivitet til et område å få kollektivtraséen utenfor, samtidig som det er ønskelig å få gateterminalen i sentrum så tett på folks viktige målpunkt i sentrum som mulig. Hvordan vil det oppleves å ferdes her?



		Hvordan får man til gode kollektiv – og transportløsninger i en liten bykjerne? Hvordan begrense barrierevirkning og miljøbelastning? Hvordan bør man prioritere gange og sykkel kontra kollektiv? Elsyklenes rolle – hvordan endrer det måten vi tenker dette på? Likeledes er fremtidens autonome busser og annen autonom ferdsel ikke hensyntatt i fremtidens planlegging i Tønsberg (enda).



		Virkemidler for små og mellomstore byer – mange av virkemidlene er laget for de store byene.



		2. Gjennomføringsmodeller for å skape en mer attraktiv by

		Hvordan få gjennomført alle de gode planene vi har? Er det offentlig-private samarbeid som er nøkkelen? Samarbeid er i hvert fall et veldig viktig stikkord.  Identitet og felles mål er andre viktige stikkord. Vi tester ut og diskuterer hvordan vi kan få til mer gjennomføring innenfor stramme budsjetter. Hvordan gjør andre det, finnes det noen gode modeller vi ikke har prøvd? Handlingsprogram for sentrum (OPS – skaper areanaer for diskusjon og gjennomføring av synlige strakstiltak), gjennomføringen av Stoltenbergparken (Private er igangsetter og initiativtaker – ender opp som spleiselag og samarbeidsprosjekt), gjennomføring av byromssrategien (ved hjelp av kompenserende tiltak) er eksempler på metoder vi tester ut om dagen. Hva skjer med demokratiet, medvirkning og det politiske oppi dette?



		3. «Kanalen som byrom»

		Intensjonen med prosjektet «Kanalen som byrom» er å øke attraktivitet og tilgjengelighet til byens «blå åre» Kanalen, samt etablere og programmere nye rekreasjonsområder av god kvalitet langs Kanalen. Dette er et prosjekt der vi på samme tid skal jobbe med klimatilpasning, redusere klimagassutslipp, øke naturmangfoldet, folkehelse, attraktivitet og byutvikling. Vårt mål er at folk som bor, besøker og jobber i Tønsberg skal trives enda bedre med det. Igangsettes nå. Kan man i fremtidens Tønsberg bruke Kanalen som transportåre som i Fredrikstad? 



		4. Hvor og hvordan bør byen og sentrum vokse?

		Utviklingstakt og retning er sentrale spørsmål i neste revisjon av kommuneplan/byplan og tema i forestående arealtrategi som skal utarbeides paralellt med samfunnsdelen i 2020/21. I Tønsberg er vi så heldige at vi har et kompakt bysentrum med et variert innhold. Mange store og bynære transformasjonområder presser på som Stensarmen, Kaldnes Vest, Scanrope-tomta, utvikling av jernbaneområder og Statens park. Plassering av fremtidens jernbane og veisystemer er faktor X i det hele. Jernbanen og det historiske sentrum blir ofte liggende altfor langt fra hverandre. Da får man et mellomrom som de små byene ikke klarer å fylle. Knutepunktsutvikling får en annen setting/innhold i små/mellomstpre byer. Samferdsel sitter ofte med informasjon/kunnskap som handler om de større byene.



		5. Byutvikling i pandemiens tidsalder

		Snur coronasituasjonen opp ned på hvordan vi tenker på planleggingen av norske byer? Hvilke muligheter gir det? Man ser internasjonalt at Milano snur seg rundt og lager bredere fortau på bekostning av veiareal til biler. Vil kollektivtrafikken endre seg? Skyter transportteknoloigen fart også her? Hvordan kan mellomstore norske byer bruke situasjonen som et mulighetsrom til å skape positiv og varig endring.



		6. Parkeringsrestriksjoner og byutvikling i små/mellomstore byer. 

		Storbysannhet kontra småbysannheter?



		Parkering og restriksjoner: I dag benyttes kunnskap fra de store byene som grunnlag for planlegging i også mange små og mellomstore byer. 

		Det er verdt å stille spørsmål ved om dette er riktig. En hypotese er at store byer har en større kritisk masse og «bykraft» som gjør at restriktive tiltak (som f eks parkering) kan gjennomføres uten at folk flest velger bort byen som målpunkt. Kollektivtilbudet kan f. eks aldri bli så godt som i store byer. Flere er avhengig av bilen. 

		Hvor strenge kan de mindre byene være før folk velger bysentrum bort? Når kjører folk videre til nærsentret / tettsted som har gratis parkering?

		Hvor går grensene mellom miljø/bærekraft og attraktiv by/ handel? 

		Her trengs det kunnskap til politiske diskusjoner fremover. 



		7. Verktøyene vi bruker til byanalyse i norske byer 

		I tidlig fase av byutvikling finnes det noen rådende stedsanalyseverktøy, bl.a sosiokulturell analyse og DIVE-analyse, som følger en spesiell metodikk. Mulighetsstudier benyttes i økende grad, men følger ingen kjent metodikk. I tiden er nå former for samskaping som metode. Flere av disse analysene representerer et fagområde, og tar ikke for seg en bred tilnærming. 

		På 80-90 tallet ble realistisk byanalyse formet, men som også hadde mangler f eks innen sosiale forhold, «innhold», statisikk og demogafi mm.



		Det kunne være interessant i dette prosjektet å vurdere hvilke metoder og analyser som legges til grunn for utvikling av byene våre i dag. 

		– Har vi riktig verktøykasse og en metodikk som kan favne behovet for en bred tilnærming?   

		3. Sentrale dokumenter på alle plannivå

		·       Byplan 

		·       Kulturhistorisk DIVE-analyse for bysentrum (kan sendes på forespørsel – tung fil og kan ikke legges ved her)  

		·       Handlingsprogram for sentrum

		·       Byromsstrategi …og bruk av kompenserende tiltak (vedlagt eksempel). Kommunen bruker kompenserende tiltak for å finansiere oppgradering av byrom i sentrum iht byromsstrategi. Det vil si at dersom man ikke kan dekke inn felles areal til lek på egen tomt, kan man iht en fast utregningsmodell bidra til å opparbeide et byrom (med lek) i nærområdet.

		·       Veileder universell utforming

		·       Reguleringsplaner under arbeid i bysentrum (klikk på planomross i kart)

		·       Byregnskapet (vedlagt) gjennomført av tidligere Vestfold fylkeskommune som del av kunnskapsgrunnlaget til Regional plan for bærekraftig utvikling som gjelder for Vestfoldkommunene.





		4. Annet dere tenker kan være nyttig å vite om for TØI

		Selvaag har holder på med en evaluering av «Kaldnes-utbyggen» i Tønsberg utført av Rodeo arkitekter. Vi har ikke fått den enda, men er nok like rundt hjørnet. Det kan være relevant ift. boliger i byen-temaet deres. 



		Middelaldergrunn og verneverdige/sårbare sentrumskvartaler

		Store deler av Tøsnberg sentrum er underlagt strenge restriksjoner for bygging/utvikling både over og under bakken. Det e

		r middelaldergrunn, og mye verneverdig sentrumsbebyggelse. Byplan er viktigste styringsverktøy og langet for å finne handlingsrommet mellomn vekst og vern for sentrum.



		Senterstruktur og sentrum

		Hva vil vi med sentrumet vårt? Se innledning punkt 1 og vedlagte omdømmeundersøkelse. Bruker omdømmeundersøkelser til å måle om vi lykkes med arbeidet i å gjøre Tønsberg til et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke.



		Tønsberg kommune har lenge jobbet etter en såkalt «stjernestruktur», med et solid sentrum i midten, og mange små lokalsentre som dekker det daglige behov for handel og tjenester (melk, brød, lege og frisør).



		Kommunen har hatt en streng politikk til handelsdannelser utenom denne strukturen. Denne bevisste arealpolitikken er viktig å kjenne til. I ny kommune (Re + Tønsberg) skal vi vurdere den overordnede senterstrukturen på nytt og utarbeider for tiden et «lokalsenterregnskap» etter modell fra byregnskapet (vedlagt).



https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/Grunnlagsdokumenter/Tønsberg/Reguleringsplaner%20under%20arbeid%20i%20bysentrumhttps://bypakketonsbergregionen.no/https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/https://bypakketonsbergregionen.no/delprosjekter/tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/interkommunal-kommundelplan-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport/https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/kommuneplan-og-byplan/byplanen-temakart.4814.aspxhttps://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/planer-i-bysentrum/https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/i4d551339-0478-40dc-8f54-1050c0b4d094/veileder-universell-utforming-tonsberg-historiske-by.pdf
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Side

Samarbeid og organisering
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Side

Samarbeid
Befaringer og presentasjoner lokalt
Valg av case (piloter, prosesser med videre)
Diskusjoner 
Workshops (alle samarbeidspartnere inviteres til å delta)
 Temamøter – for eksempel presentasjon om byregnskap
 Intervjuer
 Tilgang på informasjon om byen, folka, data, ..... 

 Registerdata og kartdata dere sitter på og kan dele
 Relevante dokumenter (planer, analyser, utredninger) relevant for sentrumsutviklingen
 Hvem bør vi snakke med

Ett prosjektgruppemøte i året (alle samarbeidspartnere inviteres til å delta)
 Fylkeskommunene deltar også i styringsgruppemøter en gang i året
Rapportering
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Side

Rapportering om egeninnsats hvert ½ år

Samarbeidspartnernes egeninnsats er en viktig del av prosjektet og en 
forutsetning for finansiering fra NFR
Det er lagt inn totalt 1,5 mill. kroner, utgjør ca. 1667 timer, i arbeidsinnsats fra 

brukerpartnerne
Alle bidrag dere gjør rapporteres

 Deltakelse i møter, 
 Intervjuer, 
 Bidrag med å fremskaffe informasjon 
 Etc. 

Dere fyller ut timer i en mal tilsendt fra oss som vi rapporterer videre til NFR
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Side

Befaring i byene høsten 2020

Vi kommer på besøk til alle byene – så sant situasjonen tillater det
 Befaring – gjerne guidet tur med dere
 Gjennomgang av viktige lokale problemstillinger
 Foredrag om sentrumsutvikling basert på tidligere undersøkelser (egne og andres)
 Spørsmål og diskusjon

FORMÅL: BLI KJENT MED DERE OG BYEN
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Side

Nærmere om metoder
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Side

Photovoice

Hensikt: Innbyggerne visualiserer et 
attraktivitet sentrum gjennom bilder
Diskusjon om bildene i grupper
Fotoutstilling lokalt 
Gjennomføre sammen med kommunen –
kan inngå som medvirkningsopplegg i 
sentrumsprosesser

Basert på Wang og Burris 1997

23

Lorenz og Chilingerian (2011)



Side

Spørreundersøkelser til innbyggere og virksomheter 

Skal bidra til at vi kan definere hva som gjør sentrum attraktivitet – dette 
benyttes som avhengig variabel gjennom prosjektet
Planlagt gjennomført i starten (våren 2021)
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Side

Spørreundersøkelse innbyggere i regionen
 Hvor man bor og hvor man jobber
 Noen spørsmål om husstand etc.
 Konkurranseforhold – hvor drar man for ulike gjøremål - sentrum, 

nabobyen, kjøpesenter
 Hvor ofte besøker du sentrum, andre bysentra i regionen, kjøpesentre
 Formål med besøk i sentrum, andre bysentra i regionen, kjøpesentre

 Sentrums attraktivitet og bruk av sentrum
 Hvor ofte man er der
 Hva man gjør og penger brukt
 Hva man setter pris på/ikke setter pris på
 Hvordan man reiser til sentrum
 Parkering
 Hvordan opplever sentrum som gående, syklende, kjørende
 Hvordan man opplever tilbudet
 Spørsmål om planlagte/gjennomførte endringer

 Bo i og ved sentrum
 Hvordan bor du i dag? (sentrumsnær leilighet, sentrumsnært småhus)
 Hvordan ser du for deg å bo i fremtiden?
 Hvis du har flyttet fra enebolig/rekkehus de siste årene – hvem kjøpte din 

forrige bolig (barnefamilie, eldre, par
 Hva setter du pris/ikke pris på ved boliglokaliseringen (muligens avgrense 

til de som bor i/ved sentrum?)
 Spørsmål rundt forståelse av hva som er god bokvalitet

25

´Hva setter du mest pris på ved Oslo sentrum? Merk av inntil fire 
alternativer`. Hagen mfl. 2020



Side

Videre arbeid
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Side

Videre arbeid – i (relativt) nær framtid

Rolig oppstart høsten 2020:
 Lese oss opp, besøke byene, diskutere case,  sette opp hjemmeside 

Full rulle fra vår 2021
 Spørreundersøkelser, avklare case, starte casestudier, mv. 

Vår 2021: Bestemme videre fremdrift mer i detalj
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