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Forum for byutvikling og bytransport

▪ Formål:

▪ Å avdekke viktige kunnskapsbehov i byer av ulike størrelser 

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

▪ Å formidle eksisterende kunnskap om relevante tema

▪ Fire arbeidsseminarer per år, i 2020 om:
▪ Folkehelse i byutvikling og bytransport

▪ Smarte byer

▪ Om å legge bærekraftmålene til grunn

▪ Bystruktur, reiseatferd og trafikkmengder

▪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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toi.no/bybyforum
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Medlemmer per desember 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



Side

Nå planlegges programmet for 2021

▪Kom gjerne (og snart) med innspill til tema til Aud: ate@toi.no

▪Vi diskuterer blant annet temaer som:
▪ Sentrumsutvikling og bevaring – kan det bli vinn- vinn?

▪ Hvordan legge til rette for bærekraftig tilgjengelighet ved områdeutvikling?

▪ Veikapasitet – økt og redusert – hvilke tilpasninger, effekter og konsekvenser gir det?

▪ Areal i byvekstavtaler – bidrar det til nullvekstmålet? 

▪ Pilotforsøk og -undersøkelser – hvordan gjennomføre og dokumentere på gode måter?

▪ Hva er god tettstedsutvikling på små steder, og hvordan få det til? 

▪ Covid 19-restriksjoner – hva slags innvirkning får det på fremtidig byutvikling og 
reisemønstre? Blir det slutt på ‘rushtid’? 

▪ Gravstedsplanlegging for ulike kulturer – hvordan løse det godt? 

▪ ’Samskaping’ eller Co-creation – what’s new?

▪ Hvordan påvirker kvaliteter ved turer til/fra holdeplass og bytter opplevelsen av 
kollektivreisen?

▪ Hva skulle du gjerne visst mer om?
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Diskutere i dag

▪Hvordan bruker vi kunnskap om sammenhenger mellom bystruktur, 

arealutvikling og lokalisering – og reiseatferd og trafikkmengder - i planlegging 

og utvikling av byene? 

▪Hvilke uenigheter og usikkerheter opplever i når vi bruker slik kunnskap i plan-

og beslutningsprosesser? 

▪Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte i vårt arbeid og hvordan må denne 

kunnskapen ‘være’? 
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Agenda

▪ 9.00 – 9.15: Velkommen! v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum, TØI

▪ 9.15 – 9.40: Hva vet vi om sammenhenger mellom bystruktur, lokalisering, reiseatferd og trafikkmengder 
i byer av ulik størrelse, hvilke kunnskapshull ser vi fra forskersiden? v/Aud Tennøy, TØI

▪ 9.40 – 10.00: Hvordan bruker vi slik kunnskap? Hvilke uenigheter og usikkerheter opplever vi når vi 
bruker slik kunnskap i plan- og beslutningsprosesser? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte i vårt 
arbeid og hvordan må denne kunnskapen ‘være’? v/ Hanna Fossen-Thaugland, klimarådgiver, 
Tønsberg kommune

▪ 10.00 – 10.20: Hvordan bruker vi slik kunnskap? Hvilke uenigheter og usikkerheter opplever i når vi 
bruker slik kunnskap i plan- og beslutningsprosesser? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte i vårt 
arbeid og hvordan må denne kunnskapen ‘være’? v/ Hans Olav Myskja, rådgiver, Fylkesmannen i 
Agder

▪ 10.20 – 10.30: Pause

▪ 10.30 – 11.15: Gruppediskusjoner – hvordan bruker vi slik kunnskap i planlegging og utvikling av byer og 
bytransportsystemer? Hva er viktige enigheter, usikkerheter? Hva slags ny kunnskap kan være til nytte?

▪ 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

▪Gruppene skal diskutere og komme med svar på tre spørsmål, som gruppen 

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

▪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: Hvordan bruker vi kunnskap om sammenhenger mellom bystruktur, arealutvikling 

og lokalisering – og reiseatferd og trafikkmengder - i planlegging og utvikling av byene? 

▪ PP2: Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene vi opplever når vi bruker slik 

kunnskap i plan- og beslutningsprosesser? 

▪ PP3: Hva slags (ny) kunnskap kan være (mest) til nytte i vårt arbeid og hvordan må 

denne kunnskapen ‘være’? 
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Plenum

Hvordan bruker vi kunnskap om sammenhenger mellom bystruktur, 

arealutvikling og lokalisering – og reiseatferd og trafikkmengder - i planlegging 

og utvikling av byene? 

Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene vi opplever når vi bruker slik 

kunnskap i plan- og beslutningsprosesser? 

Hva slags (ny) kunnskap kan være (mest) til nytte i vårt arbeid og hvordan må 

denne kunnskapen ‘være’? 
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Takk for i dag!
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