Om utvikling og bevaring i sentrum – hva vet vi, hvor er
de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny
kunnskap har vi behov for?
Seminar i Forum for byutvikling og bytransport, 10. mars 2021, på web
Aud Tennøy
PhD By- og regionplanlegging
Prosjektleder Forum for byutvikling og bytransport
Forskningsleder Byutvikling og bytransport, TØI

Forum for byutvikling og bytransport
 Formål:
 Å avdekke viktige kunnskapsbehov i planlegging, byutvikling og bytransport
 Å legge til rette for at disse kan dekkes gjennom forskning
 Å formidle eksisterende kunnskap om relevante tema

 Minst fire arbeidsseminarer per år, planlagt før sommeren i 2021:
 Utvikling og bevaring i sentrum
 Fremgangsmåter i nasjonal transportplanlegging - til hinder for å redusere klimagassutslipp?
 Gravplassen i den tette multikulturelle byen

 Resultater legges tilgjengelig for alle på forumets hjemmesider
 Finansieres av medlemmer via kontingent
 Styringsgruppe 2021:
 Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bodø kommune, Oslo kommune
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toi.no/bybyforum
Side 3

Medlemmer per mars 2021
Kommuner
 Arendal
 Asker
 Bergen
 Bodø
 Kristiansand
 Nordre Follo
 Oslo
 Porsgrunn
 Rana
 Sandefjord
 Skien
 Tromsø
 Trondheim
 Tønsberg
 Ålesund

Fylkeskommuner, statsforvaltere,
direktorater
 Agder fylkeskommune
 Innlandet fylkeskommune
 Møre og Romsdal fylkeskommune
 Nordland fylkeskommune
 Trøndelag fylkeskommune
 Vestfold og Telemark fylkeskommune
 Vestland fylkeskommune
 Viken fylkeskommune
 Statsforvalteren i Agder
 Jernbanedirektoratet
 Miljødirektoratet
 Statens vegvesen
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Private firma
 Rexir Utvikling AS

Mange ulike tema i forumets seminarer
Planlagt vårsemester 2021
 Fremgangsmåter og tenkning i
(nasjonal) transportplanlegging –
til hinder for bærekraftig utvikling?
 Gravplassen i den tette
multikulturelle byen

Tema i 2020
 Folkehelse i byutvikling og
bytransport
 Smarte byer
 Om å legge bærekraftmålene til
grunn
 Arealstruktur, reiseatferd og
trafikkmengder i byer av ulik
størrelse
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Diskutere nå: Utvikling og bevaring i bysentrum
 Utvikling og bevaring i bysentrum – konflikter eller sammenfallende
interesser, hvordan jobber vi med avklaringer og forutsigbarhet?
 Hvilke uenigheter og usikkerheter opplever i når vi jobber med slike planer og
prosjekter?
 Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte i vårt arbeid og hvordan må denne
kunnskapen ‘være’?

Side 6

Viktige mål for byutviklingen
 Attraktive byer – effektive, gode steder å bo og drive næring i
Foto: Marianne Gjørv

 Levende byer – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’
 Rettferdige og inkluderende byer – tilgjengelighet
 Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til grønt
 Redusere nedbygging av LNF - begrense arealforbruk
 Nullvekstmålet – ikke vekst i biltrafikken
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Løsning for å nå alle målene
 Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og
ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
 Styrke sentrum
 Forbedre kollektivtilbudet
 Legge til rette for sykling og gåing
 Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Utvikling og bevaring i bysentrum
Utvikling i og ved sentrum viktig for
sentrum og byen
Sentrum ofte det mest komplekse
området i en by - mange ‘konflikter’ blant annet mellom utvikling og
bevaring
Eldre bebyggelse og miljøer er blant
sentrums fremste kvaliteter – og har
verdi i seg selv
Det er viktig å lykkes med både
utvikling og bevaring
Tønsberg. Foto: Kjersti Visnes Øksenholt
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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
Skal undersøke:
 Hvordan egenskaper ved sentrum og byen påvirker hvor mye sentrum brukes og hvor
godt innbyggerne liker å være der
 Samarbeid mellom ulike aktører
 Handel og service i sentrum
 Sentrumsplanprosesser
Utvikling og bevaring viktig tema – jeg gleder meg!
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Agenda
 9.00 – 9.15: Velkommen! v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum, TØI
 9.15 – 9.40: Utvikling og bevaring i bysentrum - konflikter eller sammenfallende interesser? Hvor har
forskningsfokus ligget, og hvor trenger vi mer kunnskap? v/Grete Swensen, NIKU
 9.40 – 10.00: Hvordan har vi jobbet med avklaringer og forutsigbarhet knyttet til bevaring og sentrumsutvikling i
Vestfoldbyene? Hvilke uenigheter og usikkerheter har vi opplevd? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte? v/
Kathrine Eikrem, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 10.00 – 10.20: Hvordan har vi jobbet med avklaringer og forutsigbarhet knyttet til bevaring og sentrumsutvikling i
Oslo? Hvilke uenigheter og usikkerheter har vi opplevd? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte? v/ Torben
Skytte, Oslo kommune
 10.20 – 10.30: Pause
 10.30 – 11.15: Gruppediskusjoner: Hva slags konflikter og muligheter har vi opplevd knyttet til dette? Hva er
viktige uenigheter og usikkerheter? Hva er de viktigste kunnskapshullene?
 11.15 - 11.50: Plenum: 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 også 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: KORT – Hvordan jobber vi med utvikling og bevaring i sentrum hos oss?
 PP2: Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene i slike prosesser og slik
utvikling?
 PP3: Hva slags (ny) kunnskap kan være (mest) til nytte i vårt arbeid med dette, og
hvordan må denne kunnskapen ‘være’?
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Plenum
KORT: Hvordan jobber vi med utvikling og bevaring i sentrum hos
oss?
Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene i slike prosesser
og slik utvikling?
Hva slags (ny) kunnskap kan være (mest) til nytte i vårt arbeid med
dette, og hvordan må denne kunnskapen ‘være’?
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Takk for i dag!
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