
 
 
 
 

INVITASJON  

STUDIETUR TIL 3 EUROPEISKE 

STORBYREGIONER, 20.-25.10.2019 

 

 

 
Osloregionen inviterer til studietur om regionalt samarbeid i storbyregioner i Europa 
20.-25. oktober 2019. Studieturen tar utgangspunkt i resultater fra SPIMA-prosjektet 
(Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas) som ble ferdigstilt i 
2018. Formålet med SPIMA-prosjektet er (hentet fra sluttrapportens kapittel 2.2.): 
 

The key goal of the SPIMA project is to identify policy approaches that can 
help to develop more effective spatial planning policy that allows the key 
challenges in metropolitan development to be addressed. To do so, the project 
assesses the links between strategic planning and spatial development 
processes in the metropolitan areas (MAs). 

 
En av leveransene fra prosjektet er «Guidelines for implementing metropolitan 
planning approach», se figur under. SPIMA-prosjektet var delfinansiert av EUs 
ESPON-program1. I prosjektet deltok 10 storbyregioner i Europa. Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune deltok i prosjektet fra norsk side. Oslo kommune var 
koordinator for prosjektet.  
 
Osloregionen inviterer til studietur til tre av byene/byregionene som deltok i 
prosjektet, Zürich, Lyon og Torino. Disse byene har vist gode resultater på områder 
som Osloregionen vil ha nytte av å lære mer om. Deltakere på studieturen vil primært 
være representanter fra faggruppe for Areal, Transport og Klima. Representanter fra 
andre faggrupper i Osloregionen er også velkommen til å delta. 
 
Denne studiereisen gir en helt unik mulighet til å fordype seg, med støtte fra en 
grundig, internasjonal sammenlikningsstudie, i tre europeiske storbyregioners 
samarbeider i tre forskjellige land, om strategisk planlegging. Konseptet er basert på 
direkte kontakt og dialog med aktører i hver storby og deres omland, samt god 

                                            
1
 https://www.espon.eu/metropolitan-

areas?fbclid=IwAR1n34TcRva6K0vGDmJ7EQE8hvThtwYo0_jg6w9idGjfEmlaJ-KwGPyrlRo 
 

https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/SPIMAFinalReportAnnex-I-GuidelinesFinal2018.pdf
https://www.espon.eu/metropolitan-areas?fbclid=IwAR1n34TcRva6K0vGDmJ7EQE8hvThtwYo0_jg6w9idGjfEmlaJ-KwGPyrlRo
https://www.espon.eu/metropolitan-areas?fbclid=IwAR1n34TcRva6K0vGDmJ7EQE8hvThtwYo0_jg6w9idGjfEmlaJ-KwGPyrlRo


Invitasjon studietur europeiske storbyregioner, oktober 2019 
 
 
 

 

anledning til å drøfte og fordøye kunnskapen og innsikten med de andre deltakerne 
fra Osloregionen. Det forutsettes utarbeidet en samlet sluttrapport fra studiereisen fra 
gruppen, noe som vil bidra til både forsterket samarbeid i Osloregionen og en 
tilbakemelding til vertsbyene. 

 
 
Faglig innhold  
Det er tre hovedgrunner til å arrangere studietur til de tre storbyregionene Zürich, 
Lyon og Torino. For det første, disse byene (og deres respektive regioner) var 
deltakere i SPIMA-prosjektet sammen med Oslo og Akershus. Vi har derfor en felles 
interesse i tema regionalt samarbeid på areal- og transportplanlegging (ATP). For det 
andre, disse byene har likheter med Oslo og Osloregionen, som størrelse og 
lokalisering, noe som gjør erfaringsdeling om regionalt samarbeid på ATP-området 
svært relevant og interessant. Disse ulike byene har ulike kvaliteter som det vil være 
nyttig å lære mer om. Til sist gjør reiseavstandene mellom disse byene det slik at en 
rundreise blir gjennomførbar.  
 
Tematisk fokus – noen av spørsmålene vi vil stille: 

• Hvordan foregår det regionale samarbeidet? 
– Formalisert/ uformelt? Politisk/ faglig? Hva samarbeider dere om? 
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• Byutvikling og arealbruk 
– Bakgrunn – hvordan er plansystemet? 
– Viktige virkemidler (pisk og gullrot) 
– Gode og dårlige eksempler 

• Transport og strategiske investeringer 
– Organisering og finansiering for vei og kollektiv 
– Regionalt og tverrsektorielt samarbeid om transport 

• Andre tema som regionen samarbeider om, – klima, miljø og ressurser, 
næring, sosialpolitikk 

 
Opplegg i hver by (foreløpig) 

• Orienteringer og drøftinger med aktørene  
– regionkontor, kommuner i regionen, andre aktører 

• Noen foreløpige spørsmål som oppfølging av SPIMA 
– Zürich: Sterk forståelse av skalering / omfang av storbyregionen, 

regionale analyser og samarbeidsmodeller – uten tung formalisering 
– Lyon: Sterkt forankret status, men svakheter i gjennomføring – i et 

komplisert samarbeidsterreng 
– Torino: Sterk forankring av status og geografien for samarbeidet, men 

svakheter i bredden for deltakelse og gjennomføring (så langt) 
 
Det endelige opplegget for hver by utvikles i samarbeid med vertsbyene. 
 
Mer informasjon: 
Se egen side på Osloregionens web-sider med informasjon om studietur. Denne 
siden oppdateres fortløpende. Her ligger mer informasjon, bl.a.: 

 Program 

 Underlag/beskrivelse av ønsket faglig innhold sendt besøksbyer 

 «Byark» fra SPIMA-prosjektet for hver av byene. 

 Sluttrapport SPIMA-prosjekt 
 
Frist for påmelding: 26. august 2019 
Bindende påmelding til Eva Næss Karlsen, Osloregionen, på e-post.  
Frist for påmelding: 26. august 2019 
Osloregionen vil fakturere deltakere for reise- og oppholdskostnader.  
 
Dersom dere ikke ønsker å følge hele reisen, ber vi om informasjon om hvilke deler 
av programmet dere vil kunne delta på, underforstått at dere må ordne transport 
utenom fellesopplegget på egen hånd 
 
For praktiske spørsmål om reisen, kontakt Eva på e-post eller telefon 900 63 086. 
 
For spørsmål om det faglige innholdet, kontakt Peter Austin, Oslo kommune.  
  

https://www.osloregionen.no/kalender/studietur-3-storbyregioner-i-europa/
mailto:eva.nass.karlsen@osloregionen.no
mailto:peter.austin@byr.oslo.kommune.no
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Program med reiserute (med forbehold om endringer): 
 

Dato/tid Program/reiserute Kommentar/Detaljer 

20.10., kl 19:35 Fly Oslo Gardermoen – Zürich Swiss 20 OCT OSLO-ZURICH 1935-2155 

20.10., ca kl 23.00 Innsjekking hotell Zürich Hotel Montana Zürich, Konradstrasse 39, 8005 
Zürich 

21.10. Faglig program Zürich og omegn   

21.10. Felles middag Zürich   

22.10., kl 09-12 Faglig program Zürich og omegn   

22.10., ca kl 1300 Tog Zürich – Lyon Lyria  Zurich HB-Dijon Ville  1334-1558 

TGV  Dijon Ville-Lyon Part Dieu  1620-1756 

Total reisetid 4h22min 

22.10. ca kl 1830 Innsjekking hotell Lyon Ibis Lyon Gare La Part-Dieu, 2 Place Pierre 
Renaudel, 69003 Lyon, 

22.10. Felles middag Lyon   

23.10. Faglig program Lyon og omegn   

23.10., ca kl 1600 Tog Lyon – Torino.  Lyon-Part-Dieu –Aix Les Bains Le Revard    1608-
1718 

Aix Les Bains Le Revard –Chambery Challes Les 
Eaux    1726-1737 

TGV  Chambery Challes Les Eaux    1744-2018 

Total reisetid  4h10min 

23.10. ca kl 2100 Innsjekking hotell Torino Le Petit Hotel, Via San Francesco D’Assisi 21, 
Centro Storico, 10121 Torino 

23.10. Middag /kveldssnacks Torino   

24.10. Faglig program Torino   

24.10. Felles middag Torino   

25.10. Fly Torino - Oslo via Frankfurt Lufthansa 25 OCT TORINO-FRANKFURT 1010-
1130 

Lufthansa 25 OCT FRANKFURT-OSLO 1300-1455 

 
Budsjett (med forbehold om endringer) 
 
Kostnadspost Kr  (ca) 

Flybilletter              3 150  

Togbilletter              2 250  

Hotell (gjennomsnitt ca kr 1200 per natt)              6 000  

Sum reise og overnatting            11 400  

 

Osloregionen dekker kostnader til 2 fellesmiddager og kostnader til lokal transport. 
I tillegg kommer reiseutgifter til/fra flyplass og øvrige kostnader til lunsj og middag. 
 


