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BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM – EN IDEHÅNDBOK

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK 
I BYER OG TETTSTEDER

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for invitasjonen om å presentere KMD sin nye idehåndbok om Byrom og byromsnettverk! Så nå skal jeg gi dere en innføring i hva idehåndboka handler om – og hvordan den kan brukes som et verktøy i planlegging.  
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Hverdagens byrom 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Men først vil jeg starte med å si noen ord om hverdagens byrom
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Dagens tema 

– Bakgrunn  
– Internasjonalt fokus og nasjonalt fokus   

– Idehåndboka- for hvem
– Hvorfor en idehåndbok om byrom 
– Hva er byrom og byromsnettverk
– Idehåndboka – kort gjennomgang

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg er veldig glad for å komme etter Kines foredrag  - for på mange måter har arbeidet med byromstruktur paralleller med hvordan vi nå ønsker at kommunene skal utvikle byromsnettverk. Inkluderer også de harde plassene, gatene og forbindelser for gående og syklende
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Bakgrunn – idehåndboka
1. Bærekraftig utvikling av byer og tettsteder

• sosialt, miljømessig og økonomisk

2. Kvalitet i utearealer 
• fra det enkelte byrom til infrastrukturen 

av byrom og forbindelser 

3. Levbare byer og tettsteder 
• "Livable cities" – steder med høy livskvalitet
• Økt fokus på sosial bærekraft 
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INTERNASJONALT ARBEID

FN Bærekraftsmål
• Mål 11. Gjøre byer og bosettinger 

inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

• 11.7 Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende 
og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for 
kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne 

FN Ny urban agenda (okt 2016)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Truffet en tidsånd – arbeid med byromsnettverk-dette forankres i FN bærekraftsmål- 
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JPI Urban Europe 

• The connected city -bedre sammenhenger 
i bl.a bystrukturen

• Accessibility - tilgang til byrom eller public space

• Wellbeing  - everyday life & livable cities
– høy livskvalitet og hverdagslivsperspektiv 

" HOW TO MAKE PEOPLE HAPPY"
Byplankontoret i Paris

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byplanleggere i paris snakker nå om " How to make people happy"
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- Bærekraftig arealbruk og transportsystem 
Fortetting i knutepunkt, Nullvekstmål

- Byer og tettsteder der det er godt å leve og bo
Kvalitet i bygde omgivelser, Klimatilpasning

- Planlegging som verktøy for samfunnsutviklingen 
Kommunen som samfunnsutvikler

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter fra februar i år.I disse kapitlene (overskriftene) forankrer arbeidet med å jobbe med byrom i form av nettverk – og det er vist til Idehåndboka som et verktøy s 91 
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Vi trenger nå 

• Hverdagsperspektiv og mennesker som 
utgangspunkt for planlegging og utvikling

• Fra sektoransvar til tverrfaglig helhetsløsninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
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Bedre hverdagsomgivelser

• Byromsnettverk kan bidra til å øke stedets 
attraktivitet, koble byen / tettstedet bedre 
sammen og bedre folks livskvalitet

– Byrommene skal ha god kvalitet, ligge innen 
gangavstand, være lett tilgjengelige med gode 
gang og sykkelforbindelser

– Alle bør ha tilgang til ulike typer byrom med 
forskjellig karakter. De bør være tilrettelagt for ulike 
formål og aktiviteter innbyggerne og samfunnet har 
behov for 
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Idehåndboka – for hvem
• Inspirasjon og ideer for kommunen

politikere, planleggere, folkehelse, barn og unge 

• Ideer for næringslivet, utbyggere, 
konsulenter og  innbyggere 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Planleggere og arkitekter i kun 2 av3 kommuner- kompetanseheving i kommunen  - verktøykasse. - Bygge på lokale forutsetninger og ambisjoner
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Bakteppe – Norge

- Norge urbaniseres 
- Fortetting i knutepunkter 
- Sosialt bærekraftige steder
- Urbane kvaliteter 
- Stedsutvikling – med identitet og kvalitet
- NTP- kollektiv, sykkel og gange

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HVORFOR: Norge urbaniseres – 81% av befolkningen for i byer og tettstederI Norges 426 kommuner er det 990 tettsteder.  104 byer. Byene vokser, og vi ønsker fortetting i knutepunkterØnsker at dette skal gjøres bærekraftig og på en måte som bidrar til steder det er godt å bo, og spennende å besøke og steder som er attraktive for næringslivet. Vi ser også at både de store og de mindre stedene ønsker mer urbane kvaliteter – Det er attraktivt å bosette sed på steder der det meste er innen gangavstand – og som har en gode urbane kvaliteter som møteplasser, kafeer, joggeløyper, parker og nærrekreasjonsområder. Gjerne også gode kultur og tjenestetilbud NTP – all trafikkvekst skal tas med sykkel og gange
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BYROM- Utfordringer
• Underskudd på gode byrom
• Uklart ansvar for byrom 
• Brudd og barrierer i bystrukturen
• Kjedelige steder 
• Lite byliv/ folkeliv
• Flom og vannskader

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange steder har underskudd på gode byrom utover torg i sentrum Byrommene  har mange arealformål som bebyggelse og anlegg, samferdselsareal og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og  sjø og vassdrag. -Planlegges og forvaltes av ulike etater og sektorer.- De kan være eid av private, kommunen el staten- For gående og syklende er det ofte brudd og barrierer i bystrukturen- En del byrom kan ha lite folkeliv – ikke planlagt i samarbeid med de som skal bruke byrommene el de ligger på feil sted- Perioder er mange gater og plasser utsatt for flom– ikke bygget for å drenere eller forsinke vannetFå byer/ tettsteder har en strategi for alle byrommene sine 
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Mål: 

• Arealplanlegging som ivaretar byrom og 
byromsnettverk i kommunen

- langsiktige strategier
- alle tiltak trekker i samme retning  

• Koble den fysiske strukturen bedre sammen  
med den sosiale strukturen / folk på hvert sted

- medvirkning
- demokratisk utvikling
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Om Idehåndboka 

• Styrke kompetansen – være et praktisk verktøy

• Oppslagsverk – systematisk utvikling av byrom og 
byromsnettverk over tid

• "Hverdagseksempler"

• Generelle råd – for by og land

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilder og eksempler er " hverdagslige " – ikke de dyreste og mest spektakulære, men slik at kommunene kan tenke at dette kan vi også få til! Fokus på hverdagsperspektivet – bilder i regn og overskyet – og med hverdagsmennesker..
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Aktuell både for By og Land

• Fjordlandsbyen Sandane 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor er dette relevant i by tettsted med mye plass Gloppen SørengaAttraktivt å bo og leve – tiltrekkes nye innbyggere Rurake grøntområder – uten tilretteleggingSemi- urbane plassene Bidra til møteplasser 
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Innhold - Idehåndboka
1. Byrom og byromsnettverk
2. Fem kriterier
3. Byromstrategi
4. Idebank
5. Ressurssider 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Idehåndboka er delt inn i 5 kapitler2. 3. 4. 5. Målet er overordnede prinsipper som kan være et utgangspunkt for å utvikle hvert \stedmen gode råd Kommunene er forskjellige i størrelse og har ulike grader av ambisjoner og ressurser Målet er å gi planleggere, folkehelsekoordinatorer i kommunen et enkelt dokument som bidrar til kunnskapsheving på dette feltet –Praktisk idehåndbok – må tilpasses lokale forhold Eksempler på prosjekter og verktøy som kan brukes som insiprasjon  
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BYROM OG BYROMSNETTVERK
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Hva er byrom og byromsnettverk

Byrom er gater, plasser, parker, løkker, blågrønne 
rekreasjonsområder 

Byromsnettverk er infrastrukturen av 
gater, plasser, parker,  blågrønne områder og 
gang- og sykkelforbindelser
- kobles til hverdagens målpunkter og attraksjoner

" PUBLIC SPACE"

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byrommene = offentlige uterom / Public space 	Alle offentlige uterom som er tilrettelagt for menneskelig aktivitet innenfor byggesonen. 	Byromenettverk –Nettverk – definert av et system som samhandler – og som har vidt forskjellig formål og karakter.- Slik bidrar et nettverk til bedre samspill mellom og sammenkobling mellom byrom, veier og grønnstruktur, bygninger og landskap - og mennesker. Valgt å kalle det byrom – fokusere på urbane kvaliteter I landlige omgivelser – kan en bruke offentlige uterom eller offentlig uteromstruktur
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Ti-minuttersbyen / nærhetsbyen 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ti-minuttersbyen – alt du trenger i dagliglivet kan nås i en gangavstand på 10 minByromsnettverket skal bidra til Bedre sammenkobling av stedene g/s Tilgang på ulike byrom innen gangavstand  - Utformet med kvalitet og tilgang til bynaturBrukbare for folk – gode medvirkningsprosesser Byromshierarki - større sentrale byrom - mellomstore byrom på områdenivå- mindre byrom eller målpunkter
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Byromsnettverk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byromshierarki - større sentrale byrom - mellomstore byrom på områdenivå- mindre byrom eller målpunkter
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan jobbe systematisk med å etablere byromenettverk?
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FOLK
1.Brukbarhet

INFRASTRUKTUR
2. Nærhet
3. Sammenheng

UTFORMING
4. Kvalitet
5. Bynatur

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Målet har vært Sammenstilling av komplekse sammenhenger Forenkle disse 
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FOLK

BRUKBARHET
1. Hverdagens byrom og byromsnettverk
2. Byrom med spesielle formål og fleksible 

byrom
3. Byrom for barn og unge
4. Byrom for alle
5. Byrom for alle årstider
6. Byrom for værhardt klima
7. Byrom som kan brukes hele døgnet
8. Byrom og folkeliv
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INFRASTRUKTUR

NÆRHET 
1. Avstand påvirker bruk
2. Nærhetsbyen – ti-minuttersbyen
3. Barrierer og kjedelige omgivelser
4. Tilgang på forskjellige byrom

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bruk av parkerJo kortere avstand til park – jo lenger opphold og jo oftere brukes den66 % av parkaktivitetene er fra moderat til høy aktivitet ( jogging, ballspill, sykling ol)  - beboere som har mindre enn 300 m til park bruker 43 % den daglig – og 75-80% bruker den ukentlig- beboere som har fem km til park el mer bruker 2 % den daglig – og 15-20 % den ukentlig ( dvs svært sjelden)
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INFRASTRUKTUR

SAMMENKOBLING 

1. Byrom for mobilitet og bedre sammenhenger
2. Avstander og tilgjengelighet er avgjørende for bruk
3. Å få lyst til å gå eller sykle
4. Mobilitetsplan og reisevaner
5. Gode råd for byrom og mobilitet
6. Belysning 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
1, mange av hverdagens opplevelser i byrom skjer gjennom reiserReiser er ofte sammensatte. Å tilrettelegge for trygge og inkluderende byrom med god mobilitet, der mennesker kan møtes og se hverandre - skaper et godt utgangspunkt for bylivGjelder lokalt på et sted, mellom bydeler, tettsteder, grender, grøntområder, 2. bilbaserte steder. Mange steder trans\formerer man veiene om til gater med bedre tilgjengelighet for myke trafikanterMobilitet starter med reisen hjemme Å få lyst til å sykle og gå – variasjon, opplevelser, kvalitet
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UTFORMING

KVALITET
1. Stedskvaliteter i byromsnettverket
2. Kvalitet i byrom
3. Byrom og kulturarven som ressurs
4. Nye prosjekter skal gi en merverdi til byrom
5. Byrom og stedsreparasjon
6. Kunst i byrom 
7. Drift og vedlikehold

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byrom med kulturarven som ressurs.- en blå trpd 
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UTFORMING

BYNATUR

1. Blågrønne byrom
2. Trær i gater og plasser
3. Fornyelse av grønne byrom 
4. Byrom og urban dyrking
5. Gravplassen som byrom
6. Byrom for urbant friluftsliv
7. Klimatilpasning og fornyelse av byrom 
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UTFORMING / BYNATUR
Klimatilpasning 

Framtidens gate – Deichmannsgate i Oslo 

Styrtregnsplanen fra København

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klimatilpasning – arb\gument for å bygge om og fornye gater og byrommene 
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Byromstrategi

HVORDAN JOBBE SYSTEMATISK OVER TID FOR 
Å UTVIKLE BYROMSNETTVERK 

• En visjon og mål for byromsstrategien
• En plan for byromsnettverket som viser aktuelle tiltak
• En handlingsplan som viser etappevis gjennomføring

VERKTØYKASSE 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
OVERORDNEDE OG PRAKTISKE MÅL
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Overordnede prinsipper
1. Byromstrategien  
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Overordnede prinsipper

2. Byromsnettverket

1. Brukbarhet
2. Nærhet
3. Sammenkobling
4. Kvalitet
5. Bynatur
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Overordnede prinsipper

3. Byrom

1. Smarte relasjoner mellom bygg og uterom

2. God materialbruk, god arkitektur og landskapsarkitektur

3. Vegetasjon og regnvann- en ressurs i utformingen

4. Elementer som styrker tilhørighet og identitet

5. Lokalklimaet – solveggen og beskyttelse for vind

6. Sted for opphold og bruk

7. Bevegelse – en del av byrommet 
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Registreringer 
• Det fysiske miljøet

+
• Det sosiale miljøet

=

BEHOV

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KartleggeHvor- Hva slags - Kvaliteten på - Potensielt nye  Analyse: Hva her vi – hva mangler vi – hva kan forbedres
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Plan for byromsnettverket

- Plan for byromsnettverket
- underlag for andre planer 
- kommunedelplan for byromsnettverk

- Handlingsplan
- med etappeplaner

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styringsverktøy for behandling av reguleringsplaner mmUtbyggere Aspelin og Ramm – har uttalt at de ofte etterlyser planer fra kommunen hva slags visjoner de har for utvikling av området, i forhold til felles byrom mm, men det er sjelden det underlaget finnes. Utbygger har får dårlig tid – og ikke ressurser til å settet i gang et slikt arbeid når prosessene har kommet så langt. Viktig med et underlag som kan brukes i utviklingen av prosjekter. 
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Byromstrategien i plansystemet  

Planstrategien
Samfunnsplanen
Arealplanen
Reguleringsplaner
Utbyggingsavtaler

Brukernavn
Presentasjonsnotater
PlanstrategienSamfunnsplanenArealplanenReguleringsplanerUtbyggingsavtaler
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Midlertidige tiltak 
som strategi

Larvik havn – ny på 48 timer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
"Oppskrift" på hvordan gå i gang med Midlertidige byromEks fra Larvik – havna ble bygget på 48 timer av ordføreren / gartner?Fergeterminalen flyttet – ventet på byutvikling , finanskrisen – blitt værendeNå vil ikke folk at strandsonen skal bygges ut..Tips – hvordan gå i gang – hva sier PBL – andre lure ting.. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gå kort gjennom hvordan den er bygd oppMålet er å vise eksempler fra hele landet som inspirerer andre kommuner – og som er innen rekkevidde for alle i forhold til økonomi og mulighet til å gjennomføre.Flere av eksemplene presenteres av prosjekteierene eller kommunene selv i neste bolk.
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24 Gode eksempler - prosjekter

• Byrom
• Forbindelser
• Målpunkter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
24 prosjekter – ideen kan koiperes eller tilpasses lokalområdetHar lagt inn score på kriteriene - 
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8 Gode eksempler på
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• Ordliste
• Litteraturliste
• Hvem har bidratt
• Foto og illustrasjoner

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Deltagere i ekstern ressursgruppeOslo, Skedsmo, Fredrikstad, Bergen og Fauske kommune Nordland og Akershus FylkeskommuneHelsedirektoratet, Vegdirektoratet, Miljødirektoratet, Husbanken og RiksantikvarenDoga og KSNMBU, og AHO/ Dronninga landskap og Lala Tøyen 
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Laste ned eller bestille rapporten

Regjeringen.no 
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takk for meg
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