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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:

▪ Sentrumsregnskap: Erfaringer og kunnskapsbehov

▪ Arealdataverktøy for regional transportmodell: Status, erfaringer og utviklingsbehov? 

▪Presentasjoner og oppsummering av diskusjonene legges tilgjengelig for alle på 

forumets hjemmesider

▪ Forumet finansieres av medlemmer via kontingent

▪Styringsgruppe 2022:

▪ Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bodø kommune, Oslo kommune
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Medlemmer

Kommuner

▪ Arendal

▪ Bergen

▪ Bodø

▪ Fredrikstad

▪ Haugesund

▪ Kristiansand

▪ Nordre Follo

▪ Oslo

▪ Porsgrunn

▪ Rana

▪ Sandefjord

▪ Skien

▪ Tromsø

▪ Trondheim

▪ Tønsberg

▪ Ålesund
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Fylkeskommuner

▪ Agder 

▪ Innlandet

▪ Møre og Romsdal

▪ Trøndelag

▪ Vestfold og Telemark

▪ Vestland

Statsforvaltere

▪ Statsforvalteren i Agder

▪ Statsforvalteren i Innlandet

▪ Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Direktorater

▪ Jernbanedirektoratet

▪ Statens vegvesen

Private firma

▪ OBOS

▪ Rexir Utvikling AS
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Arealdataverktøy for regional transportmodell: 

Hva er status, erfaringer og utviklingsbehov?

▪Arealdataverktøyet (ADV) skal gjøre de regionale transportmodellene bedre i 

stand til å vurdere effekter av ulike arealutviklingsstrategier på trafikkmengder 

▪Det skal også være et nyttig verktøy for kommunene og andre i overordnet 

arealplanlegging

▪Hva er status, erfaringer og utviklingsbehov for ADV?

▪Hvordan kan det bidra til at viktige mål for byene kan nås?
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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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Agenda

▪ 9.00-9.15: Velkommen. Ved Aud Tennøy, TØI, prosjektleder Forum for byutvikling og bytransport

▪ 9.15-9.35: Presentasjon av arealdataverktøyet (ADV), hva som er hensikten med det og viktige utviklingsbehov. 
Ved Tore Leite i Kommunal- og distriktsdepartementet 

▪ 9.35-9.55: Erfaringer med og forventninger til ADV, og hva som er viktige utviklingsbehov. Ved Elise Brændaas fra 
Porsgrunn kommune

▪ 9.55-10.15: Erfaringer med og forventninger til ADV, og hva som er viktige utviklingsbehov Ved May-Berit 
Eidsaune fra Statens vegvesen

▪ 10:15-10:30: Pause

▪ 10.30-11.15: Gruppediskusjoner: Hvilken nytte kan ADV ha for oss? Hva er de viktigste usikkerhetene og 
uenighetene knyttet til dette? Hva kan være viktige utviklingsbehov og kunnskapsbehov?

▪ 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: 10.30–11.15

▪Spørsmål: 

▪ Hvilken nytte kan ADV ha for oss? 

▪ Hva er de viktigste usikkerhetene og uenighetene knyttet til dette? 

▪ Hva kan være viktige utviklingsbehov og kunnskapsbehov?

▪Oppsummer i PP – send til ate@toi.no

▪Gruppene presenterer 5 min. hver i plenum, diskusjon (11.15 – 11.50)

▪SMART: Bestem først hvem som skriver PPene!
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