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Webinar om bærekraftig by-
 og stedsutvikling

Hvordan kan man planlegge for en bærekraftig by- og stedsutvikling? I dette webinaret
får du innlegg fra kunnskaps- og forskningsmiljøer om viktige momenter kommuner 
 må ta hensyn til - og eksempler fra kommuner som tenker nytt rundt byutvikling!

09.00 - 09.05: Velkommen v / GeoForum

09.05 - 09.40: Handlingsrettet stedsutvikling. – Det er ikke bare å lage
en plan og vente på private aktører. Da går det sjelden slik man ønsker. Foredraget vil
belyse nyttige erfaringer Bull-Hansen tidligere har gjort seg som arkitekt i Drammen
kommune og de siste syv årene i Norske Arkitekters landsforbund hvor han har veiledet
kommuner i stedsutviklingsprosesser. Øystein Bull-Hansen, BYLIVsenteret

09.40 - 10.00: Folketråkk, en nasjonal medvirkningsplattform.
Medvirkning i planprosesser er lovpålagt, men vanskelig å gjennomføre i praksis.
Folketråkk skal hjelpe kommunen og andre aktører å forstå hvorfor, når og hvordan
man gjør medvirkningsprosesser som gir verdi og sikrer et helhetlig kunnskapsgrunnlag
i planleggingen. Ingvil Aarholt Hegna, Design og arkitektur Norge. 

10.00 - 10.10: PAUSE

10:10 - 10.30: Hva er de fysiske kjennetegnene på en smart by? Utfordringer for
eksisterende analysemetoder og bruk av forskningsresultater i dagens
planleggingspraksis. Akkelies van Nees, Høgskulen på Vestlandet.

10.30 - 10.50: Bruk av bærekraftmålene i byplanlegging. Bodø kommune vil være en
nøkkelaktør for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering av
bærekraftsmålene. Men hva betyr det å legge bærekraftsmålene til grunn for
planlegging? Noen praktiske eksempler fra Bodø, erfaringer og tanker om veien videre.
Ingvild Gabrielsen, Bodø kommune

10.50 - 11.00: PAUSE
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11.00 - 11.20: Smart Plan - bruk av Digital tvilling i kommunal planlegging. Hva kan
teknologi bety for kunnskapsformidling og beslutningsgrunnlag for
samfunnsplanlegging og bærekraft i offentlig sektor? Anne-Lise Sagen Major og Andreas
Amundsen, Ålesund kommune

11.20 - 11.40: Ny kommune – nye verktøy. Foredraget belyser hvordan det jobbes
med samfunnsutvikling i Alver kommune. Line Thuen Waage, Alver kommune

11.40 - 12.00: LUNSJ

12.00 - 12.20: Bærekraftig arealbruk – fokus på transport eller sosial
bærekraft? Tromsø kommune viser eksempler på sosial bærekraft i dette
innlegget, hvordan dette er omsatt i praksis for sentrumsutvikling og hvilke planer
de har for utvikling av lokalsentra. Tone Hammer, Tromsø kommune

12.20 - 12.40: EU, innovasjon og digitalisering innan berekraftig by- og
stadsutvikling. Digitalisering har gjort det raskt og enkelt å drøyme større, vakrare og
dyrare enn nokon gong. Aldri har det vore så lett å identifisere «key enablers» for å få
gjennomført ting - og aldri har ein «performance indicator» lege så lageleg til når ein
skal forklare kvifor ein likevel ikkje fekk til noko. Det er billegare å drøyme enn å byggje.
Det er—og må vere—eit sprik mellom FoU og praktisk implementasjon, denne
presentasjone ser nærare på dette gjennom vestnorske auge—frå Bryssel. Stein Runar
Bergheim, Asplan Viak

12.40: Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon på neste side:
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GeoForum er interesseorganisasjonen for geomatikk i Norge. Geomatikk er
samlebetegnelsen for et vidtrekkende fagområde, hvor posisjonsdata står
sentralt (kart, oppmåling, geografiske informasjonssystemer).

GeoForum er også arrangør av dette webinaret, som vi håper kan inspirere og
engasjere alle som er opptatt av by- og stedsutvikling.

Webinaret gjennomføres på Zoom - og alle påmeldte vil motta relevant
informasjon og link til selve arrangementet den 14. desember. Det vil åpnes for
spørsmål fra publikum etter hvert enkelt foredrag. Webinaret tas opp og deles
med de påmeldte i etterkant. 

Deltakeravgiften er kr 350,- for medlemmer og ansatte hos bedriftsmedlemmer
og kr 450,- for andre. Faktura for deltakeravgift sendes ut etter arrangementet er
gjennomført.

Ved spørsmål om webinaret eller bruk av Zoom, kan Sverre Røed-Bottenvann i
GeoForum kontaktes, enten på 917 02599 eller sverre@geoforum.no

Påmelding gjøres her: https://geoforum.pameldingssystem.no/webinar-om-by-og-
stedsutvikling
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