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Norske arkitekters landsforbund har fått 2 millioner over årets 
statsbudsjett til å etablere et (permanent) senter for 
bærekraftig by- og tettstedutvikling. 

Vi vil arbeide for å få statlig driftsstøtte i årene fremover, men 
tenker å drive videre, om enn med et noe redusert tilbud, selv 
om vi ikke får slik støtte.



Organisering Prosjekteier
Norske arkitekters landsforbund

Prosjektledelse
Alf Waage (prosjektleder)

Øystein Bull-Hansen (faglig ansvarlig)

Strategisk råd
Kommunal- og mod.dep.

Klima- og miljødep.
Samferdselsdep.
Distriktssenteret

Doga
KS

Fylkeskommunen (1 repr)
Ressurskommune (1-2 repr)

Faglig råd
Fagpersoner/miljøer
Ressurskommunene



Status

- Responsen er svært god 
- God kommunikasjon med KS, KMD, KLD og Distriktssenteret
- Presentert for fylkesrådmennene i regi av KS
- Sendt informasjon til fylkesplansjefene
- Lager opplegg for politikeropplæring sammen med NIBR
- Arrangerte fagseminar 25 mai
- Studietur Hamburg 18,19 og 20 oktober 
- Konferanse okt-nov i Fosnavåg



Hva skal senteret tilby kommunene

• Være et informasjonssenter for alle interesserte

• Gi kommuner direkte faglig bistand i deres egne prosesser 

• Tilby strategisk rådgivning, prosessledelse og relevant 

fagkompetanse

• Være et sted hvor man møter forbilledlige kommuner

• Legge til rette for anvendt forskning 

• Arrangerer kurs, verksteder, studieturer og konferanser

• Drive oppfølging, dokumentasjon og formidling av resultater



Tilstandsrapport i kommunene

• Utviklingen går mange steder i feil retning 

• Mange kommuner har inntatt en tilbaketrukket rolle

• De små og mellomstore byene og tettstedene sliter mest

• Tidligere pilotprogrammer har bygget opp kunnskap og 

erfaring

• Nå er det på tide å spre denne kunnskapen til flere



National Geographic. Foto: Nick Cobbing









Veksten i Hønefoss





Norwegian Outlet, Vestby
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• Kommunen som aktiv utvikler
• Blikket utenfra
• Aktivt samspill mellom kommune næringsliv og 

innbyggere
• Alle må dele den samme visjonen
• Stedet må finne sin plass i regionen
• Utviklingen må styres mot sentrum
• Samlokalisering og sambruk
• Variert boligtilbud og et sentrum for alle
• Tilrettelegging for grønn mobilitet
• Langsiktig strategi og konkret gjennomføringsplan

Nyttige verktøy:

Kommunen som aktiv utvikler

Tips og verktøy:
• Strateg
• Tilrettelegger
• Medhjelper



Blikket utenfra

Tips og verktøy:
• Mulighetsstudier
• Parallelloppdrag
• Konkurranser



Aktivt samspill mellom kommune, 
næringsliv og innbyggerne

Tips og verktøy:
• Mulighetsstudier
• Parallelloppdrag
• Konkurranser
• Verksteder



Alle må dele den samme visjonen

Tips og verktøy:
• Samarbeid på tvers
• Felles studieturer
• Verksteder



Utviklingen må styres mot sentrum

Tips og verktøy:
• Fjern områder som er feil plassert i kommuneplanen
• Kommunen som strategisk eiendomsaktør
• Bevisst boligpolitikk
• Næring lokaliseres etter ABC-prinsippet











Det handler om 
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