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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 2022 – så langt

 27. april: Sentrumsregnskap: Erfaringer 
og kunnskapsbehov
 8. juni: Arealdataverktøy for regional 

transportmodell: Status, erfaringer og 
utviklingsbehov? 

 Forumet finansieres av medlemmer via 
kontingent
 Kommuner
 Fylkeskommuner
 Statsforvaltere
 Direktorater
 Private firma

Styringsgruppe 2022
 Bodø kommune, Oslo kommune, Agder 

fylkeskommune, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune
 Presentasjoner og resultater legges 

tilgjengelig for alle på forumets 
hjemmesider
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Side

Sentrumsregnskap: Erfaringer og kunnskapsbehov
(eller byregnskap, bylivsundersøkelser, bylivsbarometer...)
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Side

Sentrumsregnskap

Attraktive og levende sentrum er en viktig 
målsetting for mange norske byer
Hva kan byene gjøre for å styrke sine sentrum?
Sentrumsregnskap utarbeides for å fremskaffe en 

faktabasert, felles forståelse av situasjon og 
utvikling i et sentrumsområde
Brukes for vurderinger knyttet til attraktive og 

levende bysentrum 
Kan være et strategisk verktøy for videre utvikling 

av sentrum
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Side

Sentrumsregnskap – hva vet vi?

Erfaringer med sentrumsregnskap er lite dokumentert, men noen unntak
 Om bl.a. formålet, målgruppe og indikatorer som bør inngå (Multiconsult, 2020)
 Vurderes som en viktig del av byenes arbeid med sentrumsutvikling (Skogheim og Ruud, 

2017)
 I den internasjonale forskningslitteraturen

 Få studier som vurderer aktuelle indikatorer for å evaluere sentrumsutvikling, men noen 
studier konkluderer med at indikatorer må være pålitelige og relevante slik at man måle 
effekt over tid og tilpasset det man skal måle (Balsas, 2014; Lowe mfl. 2015) 
 Kun et fåtall studier som evaluerer effekter og konsekvenser av summen av tiltak og 

satsninger i sentrum (Balsas, 2004; Hagen og Tennøy, 2021; Keserü mfl, 2018) – mer 
fokus på enkelttiltak
 Forskning på sentrumsområder fokuserer ofte på handel
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Side

Sentrumsregnskap og sentrumsutvikling

Vi trenger mer kunnskap – både om sentrumsregnskap og sentrumsutvikling 
generelt!
Vi jobber med saken gjennom tidligere og pågående prosjekter
 I prosjektet CITYCENTRE: Planning, knowledge and collaboration for 

developing vibrant and attractive city centres skaper vi kunnskap om
 hvordan sentrumsplanprosesser kan bli mer effektive med tanke på tidsbruk og 

måloppnåelse, 
 hvordan PBL kan bli et bedre verktøy i slike prosesser,
 Og hvordan byer og sentrum kan utvikles på måter som bidrar til mer attraktive 

bysentrum, herunder hvordan fysiske egenskaper ved sentrum og byene bidrar til 
attraktive og levende sentrumsområder
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Side

Diskutere nå: Sentrumsregnskap
Hva er hensikten med og nytten av disse? 
Hva er de viktigste usikkerhetene og uenighetene når sentrumsregnskapene lages? 
Hva slags ny kunnskap har vi behov for?

Dette skal vi diskutere basert på noen presentasjoner fra arbeid med 
sentrumsregnskap
 Kristin Gustavsen fra Norsk Sentrumsutvikling deler erfaringer fra arbeidet med å utarbeide 

en veileder for hvordan byene kan utarbeide sentrumsregnskap
 Hilde Hanson fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune forteller fra arbeidet 

fylkeskommunen har gjort, sammen med kommunene, med byregnskap for sentrum i Larvik, 
Holmestrand, Horten, Sandefjord og Tønsberg
 Mari Hage Basberg og Grete Hennissen fra Trondheim kommune forteller om erfaringer 

etter seks år med rapporter om Midtbyen som omfatter både bylivsundersøkelser og en 
faktabase om bruk
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Side

Agenda
09.00-09.15 Oddrun Helen Hagen, TØI Velkommen og introduksjon
09.15-09.35 Kristin Gustavsen, Norsk Sentrumsutvikling

Hva er hensikten og nytten med en veileder for sentrumsregnskap, hva slags 
uenigheter og usikkerheter opplevde de og hva er viktigekunnskapshull?

09.35-09.55 Hilde Hanson, Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Hva er hensikten og nytten med byregnskapene i Vestfoldbyene, hva var og er 
uenigheter og usikkerheter og hva er viktige kunnskapshull?

09.55-10.15 Mari Hage Basberg og Grete Kristin Hennissen, Trondheim kommune
Hva er hensikten og nytten med bylivsundersøkelsen og midtbyregnskapet i 
Trondheim, hva var og er uenigheter og usikkerheter og hva er viktige 
kunnskapshull?

10.15-10.30 Pause
10.30-11.15 Gruppediskusjoner

Hva er hensikten og nytten med sentrumsregnskap? Hva er de viktigste 
usikkerhetene og uenighetene knyttet til dette? Hva slags ny kunnskap har vi 
behov for?

11.15-11.50 Presentasjon fra gruppene, diskusjon i plenum
11.50-12.00 Avsluttende kommentarer, takk for i dag!
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