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Forum for byutvikling og bytransport

▪Formål:
▪ Å avdekke kunnskapsbehov i byer av ulike størrelser

▪ Å legge til rette for at disse kunnskapsbehovene kan dekkes gjennom forskning

▪ Å formidle eksisterende kunnskap om relevante tema

▪Fire arbeidsseminarer per år

▪Resultater legges tilgjengelig for alle på forumets hjemmesider

▪Finansieres av medlemmer via kontingent

▪Styringsgruppe 2020:
▪ Agder fylkeskommune

▪ Vestfold og Telemark fylkeskommune

▪ Bodø kommune

▪ Oslo kommune
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Medlemmer per september 2020

Kommuner

▪Asker 

▪Bergen

▪Bodø

▪Oslo

▪Porsgrunn

▪Rana

▪Sandefjord

▪Skien

▪ Tromsø

▪ Trondheim

▪ Tønsberg

▪Ålesund
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Fylkeskommuner, fylkesmenn og direktorater

▪Agder fylkeskommune

▪ Innlandet fylkeskommune

▪Møre og Romsdal fylkeskommune

▪Nordland fylkeskommune

▪ Trøndelag fylkeskommune

▪Vestfold og Telemark fylkeskommune

▪Viken fylkeskommune

▪ Fylkesmannen i Agder

▪ Jernbanedirektoratet

▪Miljødirektoratet
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Neste ByBy-forum, onsdag 21. oktober

▪Hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber og kan jobbe med 

bærekraftmålene i planlegging og utvikling av byer og bytransportsystemer

▪ Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning

▪ Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune

▪ Gyrid Mangersnes, Asker kommune
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Mål – hvordan er ‘smart’ relevant? 

▪Attraktive byer – gode steder å bo og drive næring i

▪Levende byer - folk i gatene, liv, gøy, sosialt, ‘urbanitet’

▪Rettferdige og inkluderende byer – tilgjengelighet

▪Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, møteplasser

▪Redusert biltrafikk – nullvekst, klimavennlig, mm.
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Smarte byer - hva er greia egentlig?

▪Teknologiutvikling? Digitalisering? Nye måter å jobbe på? Smartere folk? 

▪Bruke teknologi for å gjøre livene, byene og verden bedre –så enkelt?

▪Hva er det vi skal gjøre annerledes – i planlegging og utvikling av byer og 
bytransportsystemer – dersom vi jobber i eller for smarte byer? Som vi ikke 
gjør uansett? Hva gjør at noe er ‘smart’?

▪ I dette – hva er vi usikre på eller uenige om? 

▪For eksempel 
▪ Hvordan bidrar ‘smart’ til å nå de definerte målene?

▪ Hvem tjener og hvem taper på ‘smart’? 

▪ Hvem blir inkludert og ekskludert i smarte byer? 
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Agenda for dagen

▪ 9.00 – 9.20: Velkommen! Kort innledning om temaet og seminaret v/ Aud Tennøy, leder av 
Forum for byutvikling og bytransport, TØI

▪ 9.20 – 9.40: Hva gjør smarte byer (som de ikke ville gjort uansett)? Hva er viktige usikkerheter 
og kunnskapsbehov i arbeidet?  v/ Malin Kock Hansen, DOGA, prosjektleder for ‘Nasjonalt 
veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn’

▪ 9.40 – 10.00: Hvordan jobber Bodø med smart by i planlegging og utvikling av byen? Hva er 
viktige usikkerheter og kunnskapsbehov i arbeidet? v/ Seksjonsleder Byutvikling, Plan, 
Mats Marthinussen

▪ 10.00 – 10.20: Hvordan jobber Trondheim med smart by i planlegging og utvikling av byen? 
Hva er viktige usikkerheter og kunnskapsbehov i arbeidet? v/ Smartbysjef Øyvind Tanum

▪ 10.20 – 10.30: Pause

▪ 10.30 – 11.15: Gruppediskusjoner

▪ 11.15 - 11.50: Presentasjon fra gruppene, diskusjon i plenum

▪ 11.50 – 12.00: Avsluttende kommentarer, takk for i dag!
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Gruppediskusjoner

▪Vi har satt opp tre spørsmål til gruppediskusjonene, og vi legger opp til at 

gruppene skal diskutere og komme med innspill på tre spørsmål, som gruppen 

etterpå skal legge frem veldig kort (5 minutt på hver gruppe) i plenum. 

▪Vi ber dere organisere svar/innspill på tre PPer – som sendes til Aud (og som 

vi bruker i oppsummeringen som legges på hjemmesidene)

▪FØRST: Bestem hvem som skal skrive PPene! Og presentere det i plenum.

▪ PP1: Hva innebærer det for planlegging og utvikling av byer og bytransport å jobbe i eller 

for smarte byer (som vi ikke gjør uansett)? 

▪ PP2: Hva er de største usikkerhetene og uenighetene?

▪ PP3: Hva trengs det mer kunnskap om?
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Plenum

Hva innebærer det for planlegging og utvikling av byer og bytransport å jobbe i 

eller for smarte byer (som vi ikke gjør uansett)? 

Hva er viktige enigheter, usikkerheter og kunnskapsbehov?

Er det noe forskningen kan bidra med? 
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Neste ByBy-forum 21. oktober kl. 9-12:
Hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber og kan 

jobbe med bærekraftmålene i planlegging og utvikling av 

byer og bytransportsystemer

Hva er usikkerheter, uenigheter og kunnskapsbehov?

Med: Nordlandsforskning, Møre og Romsdal FK og Asker
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Takk for i dag!
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