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Presenter
Presentation Notes
Velkommen til seminar I Forum for byutvikling og byransportJeg heter AudSitter her sammen med Marianne



Side

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

 4-6 seminarer per år, stort spenn i tema, program 2021:
 Utvikling og bevaring i sentrum
 Fremgangsmåter i nasjonal transportplanlegging - til hinder for å redusere klimagassutslipp?
 Gravlunden i den tette multikulturelle byen
 Et historisk blikk på bilbasert byutvikling
 Bylogistikk og planlegging (18. oktober)
 Hvordan styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft i små og mellomstore byer? (november)

Presentasjoner og resultater legges tilgjengelig for alle på forumets hjemmesider
 Forumet finansieres av medlemmer via kontingent
Styringsgruppe 2021:

 Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bodø kommune, Oslo kommune
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Side 3
toi.no/bybyforum

Presenter
Presentation Notes
Legger alt ut på hjemmesidene – Pper, opptak, oppsummeringer av diskusjonene med fokus på forskningsbehov, nyttige lenker, underlagsdokumenter, mv.Hensikt: Alle – K, FK, konsulenter, andre forskningsinstitusjoner, mv. skal kunne bruke resultatene som inspirasjon til forskning, undersøkelser, etc. som byene har bruk for.
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Medlemmer 2021
Kommuner
 Arendal
 Asker 
 Bergen
 Bodø
 Fredrikstad
 Kristiansand
 Nordre Follo
 Oslo
 Porsgrunn
 Rana
 Sandefjord
 Skien
 Tromsø
 Trondheim
 Tønsberg
 Ålesund
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Fylkeskommuner
 Agder 
 Innlandet
 Møre og Romsdal
 Nordland
 Trøndelag
 Vestfold og Telemark
 Vestland
 Viken

Statsforvaltere
 Statsforvalteren i Agder
 Statsforvalteren i Innlandet

Direktorater
 Jernbanedirektoratet
 Miljødirektoratet
 Statens vegvesen

Private firma
 Rexir Utvikling AS

Presenter
Presentation Notes
Alle er velkomne til seminar. Men forumet er medlemsfinansiert, så vi er avhemgig av at mange blir medlem. Foreløpig 30 medlemmer – som finansierer dette16 kommunerDe fleste fylkeskommunene (8), mangler 2Jernbanedir, Miljødir, SVV, og FM I Agder og InnlandetOg ett privat – vi håper det blir flere!
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Diskutere nå: Et historisk blikk på bilbasert byutvikling

Et historisk blikk på bilbasert byutvikling: 
 hvilke utfordringer gir det for dagens planlegging, og 
 hvilke utfordringer skaper vi for neste generasjon by- og transportplanleggere? 

Hva er viktige uenigheter og usikkerheter knyttet til dette?

Hva slags (ny) kunnskap om dette kan være til nytte i vårt arbeid, og hvordan 
må denne kunnskapen ‘være’? 
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Presenter
Presentation Notes
Og hvorfor skal vi diskutere det?
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Sett i lys av viktige mål for byene

Nullvekstmålet – ikke vekst i personbiltrafikken i byområdene

Attraktive byer – effektive, gode steder å bo og drive næring i

 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
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Foto: Marianne Gjørv

Presenter
Presentation Notes
Hvordan folk reiser påvirker og påvirkes av alt dette
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Agenda
 9.00 – 9.10: Velkommen! v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum, TØI

 9.10 – 10.00: Foredrag ved Ulrik Eriksen

 10.00 – 10.20: Forberedt kommentar og innledning til gruppediskusjoner v/ Aud Tennøy

 10.20 – 10.30: Pause

 10.30 – 11.15: Gruppediskusjoner: 
Hvilke fordeler og utfordringer gir tidlige tiders planlegging og utvikling for oss i dag? Hvilke fordeler og utfordringer 
skaper vi selv for neste generasjon by- og transportplanleggere gjennom dagens praksis? Hva er viktige usikkerheter, 
uenigheter og kunnskapsbehov knyttet til dette? 

 11.15 - 11.50: Presentasjon fra gruppene, diskusjon i plenum

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