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Statens pris for…? 

Historikk: 
Attraktiv Stad 2012 – 2014 
Bymiljøprisen  …… – 2014 
Statens pris for attraktiv by 2015 – .......  

Målsetting : 
Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by-
og stedsutvikling skal belønne planlegging og 
gjennomføring av bærekraftig by- og 
stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre 
dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal 
tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Jury oppnevnt av KMD: 
Erling Dokk-Holm (juryleder) 
Peter Butenschøn 
Mike Fuller-Gee, Arendal kommune
Heidi Ramsvik, Nordland fylkeskommune
Ulrika Staugaard, Statsbygg
Elisabeth Sjo Pedersen, Grønn 

Sekretariat: 
Kompetansesenter for distriktsutvikling 



Arbeidsmetodikk 

Nominasjoner 2016

Facebook 
Ca 400 nominasjoner 
82 tettsteder/byer 

• Befaring 3 byer 9. – 11. mai 
• Annonsering av vinner 1. juni 
• Utdeling av pris 13. juni av statsråd 

Jan Tore Sanner 

Kriterier 
• Prosesser 
• Planer  
• Resultater 
• Forbildefunksjon 



Prosesser

• Gode prosesser inkluderer mange aktører
• Kommunens ansvar som aktiv igangsetter er tydelig
• Kommunens samspill med andre offentlig, private og ideelle aktører



Planer 

• At planene fokuserer på funksjonsmangfold og tetthet i sentrum og rundt 
kollektivknutepunkter

• At planene følger opp statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og 
transportpolitikk.



Resultater 

• Planer som ligger til grunn for utvikling 
er realisert med et resultat der sentrum 
som fungerer som et reelt bysentrum 
med et mangfold av funksjoner og gir en 
klar identitet.

• Møteplasser
• Kulturhistorisk fokus tilstede i 

byutviklingen
• Det som bygges bør ha en interessant 

arkitektonisk kvalitet
• Kvalitetene på byrom må være høy og 

innby til aktivitet og bruk

• Bærekraftbegrepet må fylles med 
substans.
– De blå og grønne strukturene må være 

solide, planlegge for økt nedbør og 
ekstremvær

– Tilgang til turområder
– Tilrettelegge for økt gange og sykling
– Universell utforming i fokus
– Tilrettelegge for økt kollektivbruk
– Begrense privatbilbruk
– Sosial bærekraft i bolig- og 

byutviklingsprosjekter, og gjennom 
åpenhet for ulike sosiale lag og ulike 
aldersgrupper

– Økonomisk bærekraft ivaretas gjennom 
mangfoldige funksjoner



Forbildefunksjoner 

• Forbildefunksjonen er viktig, det er en pris og den skal ha en slik pedagogisk 
effekt. Prisvinner bør ha svart godt på en aktuell, viktig problemstilling for by-
Norge. 

• Det bør vise at det brytes nytt land, at det er gjort mer enn forventet, at det har 
vært faglig nyskapende/nytenkende.

• Vi er opptatt av at et sted/by er attraktivt i ordets mest banale form: vil folk være 
her?



ASKER
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BODØ
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