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I 2015 ble «Statens pris for attraktiv stad» slått sammen 

med «Bymiljøprisen» til ny pris: 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

som står bak prisen, og Distriktssenteret er sekretariat. 



Juryen ble oppnevnt av KMD i 2015, og skal virke i 4 år. 

1. Erling Dokk Holm: førsteamanuensis ved 
Høyskolen i Kristiania. Bosatt i Oslo. Juryleder. 

2. Peter Butenschøn: arkitekt og rådgiver i 
arkitektur og byplanlegging. Bosatt i Oslo. 

3. Elisabeth Sjo Jespersen: tidligere daglig 
leder i Grønn By Stavanger. Bosatt i Hafrsfjord, 
Stavanger. 

4. Heidi Ramsvik: rådgiver i stedsutvikling i 
Nordland fylkeskommune. Bosatt i Bodø. 

5. Ulrika Staugaard: ansatt i Statsbygg. Bosatt 
i Akershus. 

6. Michael Fuller-Gee, sjefsarkitekt og 
byplanlegger i Arendal kommune. Bosatt i 
Arendal. 



Nominasjoner: NB! behov for 
Fylkeskommunes engasjement
• 396 i 2017

• 384 i 2016, 

• 346 i 2015, 

• 500 i 2014, 

• 750 i 2013. 

• Små, mellomstore og store byer kan få prisen. 

• Vinnerstedet får en premie på Kr 250.000, diplom og en 
plakett som kan settes opp på stedet. 



Prisvinnere:

• 2012: Ulsteinvik

• 2013: Norheimsund

• 2014: Kongsberg

• 2015: Trondheim – St Olavs Sykehus integrert i byen

• 2016: Bodø – sentrum og Smart City (flyplass )

• 2017: Fredrikstad – gratis ferje og sentrumsutvikling

• 2018: Kristiansand - skifte i bypolitikk 



Prisvinnere:

• 2012: Ulsteinvik (Eid)

• 2013: Norheimsund

• 2014: Kongsberg   (Mandal)

• 2015: Trondheim – St Olavs Sykehus integrert i byen

• 2016: Bodø – sentrum og Smart City (flyplass )

• 2017: Fredrikstad – gratis ferje, sentrumsutvikling 
(Arendal)

• 2018: Kristiansand - skifte i bypolitikk 



Kriterier for juryen sitt arbeid med 
bærekraftig by- og stedsutvikling

•Prosesser, 

•Planer, 

•Resultater

•Forbildefunksjoner 



• Styrt og bevisst utvikling av handel i 
Kongsberg

- Det har vært bred politisk enighet om ikke å tillate 
etablering av handelsareal som årelater sentrum.

• Boligutvikling som grep for å styrke sentrum.

- Sentrumsplanen (2010) legger til rette for 2000 nye 
boenheter i sentrum.

• Sykkelbyen. 9,9 % av den totale transporten i 
Kongsberg - langt over landsgjennomsnittet. Innen 
2023 er det i sykkelplanen lagt opp til at Kongsberg 
skal ha en sykkelandel på 15 %.

• Kulturlivet er aktiv bidragsyter. Jazzfestival mm
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St Olavs - Transport: 11 500 personer 
innom HVER DAG ( ca 3,5  million pr. år)



St Olavs - Transport: 11 500 personer 
innom HVER DAG ( ca 3,5  million pr. år)
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Sykehuset Østfold

Politistasjon osv…
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Sykehuset Østfold



1.etasje gjennomgående har lagt til rette for studenter, privat 
næringsdrift  og offentlige publikumsfunksjoner
NB! Universitet er lokalisert på 4 etjasje. «Kombibygg»



1.etasje gjennomgående har lagt til rette for studenter, privat 
næringsdrift  og offentlige publikumsfunksjoner
NB! Universitet er lokalisert på 4 etjasje. 



“Aktiviteten på St. Olavs sykehuset 
har økt med ca 35% siden 
ferdigstillelsen i 2010.”

(- uten økning i bemanning) 



Attraktiv by pris 2018 - Kristiansand



2014



«Byen har gjennomført et 
markant skifte i sin bypolitikk». 

• I mange år la kommunen til rette for at store offentlige 
institusjoner, privat handel og boliger ble lokalisert utenfor byens 
kjerne. Juryen mener dette skapte en by der verken økonomisk, 
sosial eller miljømessig bærekraft kunne realiseres. 

• De senere år representerer en betydelig endring av denne 
politikken. Det tjener dagens kommunale ledelse til ære. I dag er 
den overordnet ambisjonen å skape en attraktiv by gjennom å 
knytte sammen den gamle sentrumskjernen med den 
utbyggingen som har kommet i etterkrigstiden. 

• Ved målrettet politisk og faglig arbeid har nå landsdels-
hovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god 
tilknytning til sjøen.









«Attraktiv by?»



Samlokalisering: hotel, svømmehall, 
idrettshall, park + 2 VGS – 800 boliger i sentrum



….reflektere over 
det som har vært 

– og det som 
ligger foran oss. 

Den norske småbyen 2030



• Folkehelse 

• Sosial ulikhet

• Arealdisponering - Klima

• Nye arbeidsplasser - barnefamilier

• Mange flere eldre

• Kompetanse, innovasjon - og ledelse

• Demokrati, medvirkning og frivillighet

• Samfunnssikkerhet 

«Attraktivitet og bolyst»: De viktigste 
utfordringene for kommunene fremover:



90% av 
befolkningsvekst i 
Arendal de siste 5 år 
er 67 år eller 
eldre…. 



90% av befolkningsvekst i Arendal de siste 5 år er 
67 år eller eldre…. 

1 130 av 1 309 personer



«Kommunenes største utfordring 
fremover er hvordan de skal klare å 
opprettholde og utvikle 
velferdstjenestene»

Gunn Marit Helgesen, KS





Vi vil bo hjemme så lenge 
som mulig.

Ikke på en institusjon.



Enebolig-
dominerer:
55% av 80år+
37% av 90år+ 



Enebolig-
dominerer:
55% av 80år+
37% av 90år+ 



50% av arbeidstiden i bilen 
- fra enebolig til enebolig





Vi MÅ bo hjemme så lenge 
som mulig.

Ikke på en institusjon.



•Behov for MANGE nye 
universell utformet boliger 

– til hvem?



• Derfor må boligbyggingen bidra til:

- at flere eldre kan leve et liv mest 
mulig uavhengig av offentlige 
tjenester. 
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15. jun. 2018 40

Batteriparken, Hammerfest-Finalist «Attraktiv by pris»: 
Omsorgsbygg og leiligheter innenfor tøffel-avstand  -
til alt. «Kombi-bygg»



15. jun. 2018 41

Omsorgssenter: 
• 60 beboere, 15 omsorgsboliger
• Dagsenter. Storstua
• Hjemmetjenesten

+ 43 privat leiligheter + P.hus for sentrum (300) + Bypark



Innbyggere over 80 år



«Et nytt sykehjem til flere hundre 
millioner hvert femte år»



13.April 2018

«Kombi-bygg»
Et møteplass for alle»



År 2030 – antall ansatte, økning spesielt i inst/hjspl
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Økning på ca 1000 nye ansatte. Klarer vi å finne disse?

Neste 10 år: Behov for justering av organisasjonen?



Batteriparken: 
Omsorgsbygg midt i byen – hvorfor?



Batteriparken: «Attraktiv arbeidsplasser»
Omsorgsbygg midt i byen – hvorfor?





Offentlige bygg og anlegg 
MÅ bidra til:
- et inkluderende byliv, 
- mer trivsel 
og 

- mindre transport.
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Arendal kommune:
Næringspolitisk handlingsplan 2017-23



Eid: 6 064 innbyggere Finalist «Attraktiv by pris»
- Vidargående skule er ein stor arbeidsplass

• Eid vidaregåande skule,

• Operahuset Nordfjord,  

• kino og 

• folkebibliotek 

- under same tak. «Kombi-bygg»







15. jun. 2018 54

«Liv – Rom –Hus», 
Arendal kultur- og rådhus (Kombi-bygg)



Ulstein Arena er det nye samlingsstedet - i sentrum













Folkehelse  & Sosial ulikhet

De viktigste ressursene er: 

• Familie og sosiale relasjoner, 

• Boligmiljø og tilgang på tjenester i nærmiljøet, 

• Rekreasjon og kultur, 

• Helse og tilgang på medisinsk behandling, 

• Sysselsetting og arbeidsvilkår, 

• Økonomiske ressurser og forbruksmuligheter, 

• Kompetanse og utdanningsmuligheter

• Sikkerhet for liv og eiendom,

• Politiske ressurser og demokratiske rettigheter





Levekårsutfordringer
Flest i sentrum 
og bydeler ved 
sentrum



De fleste 
innvandrere 
foretrekker å bo 
sentralt. 

De eier ikke bil.



Det å ha svakere økonomi og mobilitet enn 
andre føre til ekskludering fra fritids arenaer 
og aktiviteter.

Folkehelsemeldingen: God helse – felles ansvar 

Meld. St. 34 (2012–2013)
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Rullatoravstand
=300 meter

«Nærhet til alt»
Arendal kommuneplan og ATP



Jury befaringer 
innenfor 10 
minutters 
avstand. 
(uten bil/buss)



•Største del av 
befolkningsvekst skyldes:

1. Innvandrere
2. Eldre 67år +



• Mange i disse grupper ønsker å  bo 
sentralt:

- i «gangavstand til alt»



Frihet i 

hverdagen –

med 

gangavstand 

til alt 



Minimum 
avstander til 
maksimum 
aktivitier: 

«Rullator-
avstand» 
ca 300m



2 500 dør innen et år – hvert år!



CICERO



Ladesletta helse- og velferdssenter,
MED barnehage, Trondheim

Barnehage

Inngang m/ 
bydelscafe/kantine
bibliotek



Ladesletta helse- og velferdssenter
vegg i vegg med barnehage



- Barn kan gå tørrskodd mellom alle 
enhetene på Ladesletta helsebygg



Ladesletta helse- og velferdssenter,
MED barnehage, Trondheim

Barnehage

Inngang m/ 
bydelscafe/kantine
bibliotek



Barna er ikke på besøk -
dette er deres hus  - alt sammen.

• Både 
biblioteket, 
hagen, 
gymsalen 
og kafeen



«Hva skal til for å gjøre Moss by mer 
attraktiv for de unge?» 

. • Truls Alfheim Thue (17)

– Jeg ønsker meg flere møteplasser som favner 
bredere lag av de unge.

• Johannes Sommerstad (17)

– Jeg mener Moss har et behov for utbedring av 
skolene. Mange skoler i Moss er falleferdige. Det 
skaper et dårlig fysisk læringsmiljø, som igjen fører til 
negativ kultur.

• Anders Pettersen (17)

– Moss trenger flere felles møteplasser for ungdom. 
Politikerne må skape muligheter og miljø slik at 
ungdom i Moss blir oppmuntret til å yte sitt beste, 
både på det sosiale og det faglige plan.

• Eva Olsen (16)

– I Moss trenger vi bedre og billigere skolebusser. I 
tillegg bør den kollektive transporten bli mer attraktiv, 
slik at flere ungdommer ønsker å bruke det.

• Chima Kosari (27)

– Jeg tror vi trenger tilbud som gjør at ungdommen i 
Moss kan være sammen uten å måtte henge på Amfi-
sentret. Politikerne må gi oss flere arenaer vi kan 
møtes på – det holder ikke å bygge en skatepark langt 
unna sentrum. Det er ikke nok

Ungdommene vil ha:

- et mer levende 
sentrum, 
- bedre skolene,           
- møteplasser
- et bedre busstilbud.

Moss Dagblad





Stedsutvikling + folkehelse= Mer fokus på: 

1. Boliger 
2. Barnehager
3. Butikker
4. Bibliotek
5. Besteforeldre               
6. Business
7. Blomster
8. Bein, bikes
9. Buss, 
10. ++++Benker…. 

I sentrum av Den 
Norske Småbyen 

2030



Møteplasser innen «gangavstand»



15. jun. 2018 83
15. jun. 2018 83

su
ks

es
sk

ri
te

ri
er

NB! 400m er gangavstand for folk flest



FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN:

SYNERGI mellom funsksjoner og aldergrupper
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Mer fokus på «Liv – Rom –Hus»
- Ikke kun noen dager i året – ifm festivaler, Arendalsuka



Norsk byer trenger MANGE 
flere barn i sentrum!





Andre
Løsninger?


