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Prioriterte punkter som vil bli omhandlet i denne 
presentasjonen

• Målsetting og mer om forståelse relatert til strategisk byledelse

• Helheten i programmet (Oppsummert)

• Hvor befinner oss i dag?

• Hva står for tur i arbeidet?

• Hva kommer deretter og hvilke er de forventede resultater?



Oslo-området
6 regionbyer i 

hovedstads-
regionen

• Skal ta høy vekst og få en 
sterkere rolle i regionen

• Skal utvikles konsentrert og 
med utgangspunkt i sine 

konkurransefortrinn 
• Jernbanen skal være et 

bærende element
• Arbeidsplassintensive 

virksomheter nær 
kollektivknutepunkt



Skape en felles plattform for strategisk byledelse.

Fremme tettere samarbeid, dels mellom byene og dels 

mellom administrasjon og politikere.

Gi nye metoder, verktøy og arenaer for rådslaging, 

samhandling og styring

Mål for programmet



Felles utfordringer for regionbyer utpekt av 
regional plan for areal og transport

Byene skal utvikle seg som regionbyer i hovedstadsregionen
De ligger tett mot Oslo 
Sterk vekst i forholdsvis unge byer
Urbanisering og hensyn til særpreg, skala, tetthet, bystruktur og 
avgrensing.
Behov for å tenke nytt og fremtidsrettet om attraktivitet, 
næringsutvikling og det grønne skiftet. 
Utfordrende å tenke langsiktig og konsekvent i møte med utbyggere 
og statlige etater.



Mulige felles problemstillinger 
Hva vil det si å være regionby - til forskjell fra storby og et større tettsted – i et klart 
fremtidsperspektiv, f. eks 2050?

Hvordan kan byene i kraft av sin rolle som regionhovedsteder gi mer innhold til det grønne 
skiftet, og hvordan kan nullvekstmålet gjøres mer forpliktende?

Hva skal til for å forsterke samarbeidet om en flerkjernet byutvikling i hovedstadsregionen?

Hvordan kan regionbyene ta større ansvar for næringsutvikling og innovasjon i Akershus og 
på Østlandet/Viken?

Hvordan møte Oslo og store etater på en mer forutseende og samkjørt måte i større 
prosesser? 



Mer om forståelse relatert til strategisk byledelse



Hva krever strategisk byledelse? 

Strategisk byledelse er samspillet mellom politisk og administrativ ledelse 
som sikrer gode beslutninger, langsiktighet og forutsigbarhet i utviklingen av 
byer, basert på kunnskap om samfunnsutvikling, byens styrker og identitet.



Strategisk byledelse må være:

• Visjonær
• Integrert, helhetstenkning
• Prioritere, selektere og gjennomføre
• Prosessuell med aktørenes deltakelse
• Langsiktig

Mer om forståelse relatert til strategisk byledelse

(Faludi 1989, Albrechts 2006) Sitat fra foredrag om strategisk byledelse av Gro Sandkjær Hansen



En europeisk 
hovedstadsregion 

som er bærekraftig,
arealeffektiv, 

konkurransedyktig
og attraktiv

Osloregionen skal være en 
konkurransedyktig og bærekraftig 

region i Europa

Utbyggingsmønsteret skal være 
arealeffektivt basert på prinsipper 
om flerkjernetutvikling og bevaring 

av overordnet grønnstruktur

Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete 
regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. 

Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport

Felles visjonMål
Veikart for strategisk byledelse i hovedstadsregionen
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Nasjonale og regionale 
aktører relevante for 
hovedstadsregion

Hovedstadsregionen

Hovedstaden

Asker

Sandvika

Lillestrøm

Jessheim

Ski

Ås

Aktører Kort sikt Middels sikt Lang sikt

Arbeidsprosesser, analyser og strategiske valg

Program strategisk byledelse
Bykvalitet Tilhørighet / identitet             Mobilitet                 Andre fagtemaer

Definisjon av en visjon og mål for hver enkelte regionby

Analyser: 
Stedsanalyser, SWOT, annet

Analyser: 
Stedsanalyser, SWOT, annet

Analyser: 
Stedsanalyser, SWOT, annet

Prioriterte strategier 
og prosjekter

Prioriterte strategier 
og prosjekter Prioriterte strategier 

og prosjekter

Regionale forhandlinger blant regionbyer og andre aktører

Gjennomføring av «lav terskel-initiativer»

Gjennomføring av synergiskapende strategier og prosjekter 

Samarbeid

Felles drøftelser

Orienteringer

Kunnskapsdeling med
faglige seminarer/workshop

Avtaler

Allianser

Forpliktelser

Avsetting av ressurser

Gjennomførings strategier
og fremdriftsplaner



Hvordan kan strategisk byledelse gjennomføres?
• Alle målsetningene i programmet kan bli oppsummert i en 

gatebruksplan for hver regionby med fokus på mobilitet.

• Gatebruksplanen skal ivareta temaet om bykvaliteter.

• Gatebruksplanen skal ivareta temaet om tilhørighet/identitet

• Alle analyserte komponenter må struktureres i en 
mobilitetsstrategi med en rekke mål og tiltak. Dette kan 
resultere i en praktisk mobilitetsveileder og en gatebruksplan 
som gir føringer til resten av videreutviklingen i regionbyen.

• Hensikten med en klimavennlig gatebruksplan for regionbyen 
er å skape bedre rammer for opphold og å bedre 
fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende 
mm. Eksempel: Trondheim. 
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-
sentrumsutvikling/gatebruksplan-for-midtbyen

• Gatebruksplanen skal vise hvordan prioriteringen av alle disse 
tiltakene for diverse brukergrupper skal gjenspeiles i bruken av 
arealene i regionbyen. Det skal velges 3-4 synergiskapende 
prosjekter som vil bli gjennomført so fort det lar seg gjøre.

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-sentrumsutvikling/gatebruksplan-for-midtbyen


Sandvika                 Ås 
Ski

Lillestrøm                       Asker
Jessheim

lav implementeringsevnelav implementeringsevne

lav implementeringsevne

høy implementeringsevne

høy implementeringsevne



Hvor befinner vi oss i dag?

Hvert tema bestemt 
av programmet: 

mobilitet, bykvalitet
og 

tilhørighet/identitet

Definisjon av 

visjonen til den 
enkelte regionby

Analyser:

Stedsanalyse

Swot- analyse

Andre



Hva står for tur i arbeidet nå?

Ferdigstille 
rapporter med 

konklusjoner for 
hvert tema

Hard prioritering 
av strategier og 

prosjekter for 
hvert tema

Drøftelser for 
samhandling og 

samarbeid mellom 
regionbyene

Behandling 
av en 

politisk sak i 
hver enkelt 
kommune

Juni 2022?



Hva kommer deretter?

Samarbeid og 
dialog med 

regionale og 
nasjonale aktører

Hard prioritering 
av strategier og 

prosjekter for 
hvert enkelt tema

Drøftelser  for 
samhandling og 

samarbeid mellom 
regionbyene

Avtale-
inngåelse 

med 
regionale 

og 
nasjonale 
aktører og 

andre

Desember 
2022?Forventede resultater: 

• Gjennomføring av synergiskapende strategier og prosjekter

fordi gjennomføringskraften står sentralt i strategisk byledelse.

• Videreutvikling av andre prosjekter skapt av synergien som de 

gjennomførte prosjekter genererer

• Et robust og dynamisk nettverk av samarbeidspartnere



Takk for oppmerksomheten!


	Program for strategisk byledelse �i hovedstadsregionen
	Prioriterte punkter som vil bli omhandlet i denne presentasjonen
	Oslo-området
	Mål for programmet
	Felles utfordringer for regionbyer utpekt av regional plan for areal og transport
	Mulige felles problemstillinger 
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Hvordan kan strategisk byledelse gjennomføres?
	Lysbildenummer 12
	Hvor befinner vi oss i dag?�
	Hva står for tur i arbeidet nå?�
	Hva kommer deretter?�
	Takk for oppmerksomheten!

