
  

”Stedsutvikling” Gardermoen 17.11.2011, Britt Åse Høyesveen 

Vinner av Statens Bymiljøpris 2011  
 



”Statens bymiljøpris 2011 

  Tema 2011:UTEROM OG MØTEPLASSER 

   Torg, gater, plasser og parker er allmenninger og 

byens infrastruktur for menneskelig aktivitet. De er 

møtesteder som gir mulighet for handel, lek, fysisk 

utfoldelse og menneskelig samhandling der en kan 

treffe venner og bli kjent med ukjente.  

 

”I Ringebu fant juryen:  

En tydelig og fremtidsrettet strategi for uterom og 

møteplasser, et sted hvor det har vært mange om å 

trekke lasset og hvor resultatene holder høy kvalitet.” 



Jeg - Britt Åse Høyesveen 

• POLITIKER: To perioder 

tidligere: kommunestyret, 

formannskap og Utvalg for miljø, 

utmark og landbruk. Er nå 

kommunestyrerepresentant.   

• PRIVAT: Kjøpte et hus i 

Jernbanegata med næring i 1.og 

3.etg i 2001. Starta Torghandelen 

med Randi Brandstadmoen i 2002. 

• JOBB: Leder i Fellestjenesten, noe 

utviklingsoppgaver, søknad om 

Bymiljøprisen og prosjektarbeid. 

 



    Ringebu sentrum  
          -en landsby i Gudbrandsdalen 



Våre suksessfaktorer: 

• Kvartalsstruktur –  

Rommet mellom husene 
 

• Gamle ”små” trehus  
 

• Spesialbutikker i de små 

husene 
 

• Dugnad og brei delaktighet 

i sentrumsutvikling og arr. 
 

• Turistdestinasjoner 
 

• Varierte møteplasser og 

aktiviteter 



 

Kvartalsstruktur 
 

Gågata 

 

Parken 

 

Lekeplass 

 

E6 

 

Skysstasjon 



Gamle ”små” trehus 

• Hus i Sveitser- og Jugendstil      

  Bra vedlikeholdt/restaurert 

• Jernbanegata/gågata bebygd 

  ca.1900-1940 og øvre del av   

  sentrum har hus fra ca.1870 

 

  Dette gir rom mellom husene! 



Spesialbutikker i småhusene! 

• ”Annis pølsemakeri”: lokale 

kjøttprodukt og gourmetdisk 

• ”Skobutikk LaPierre”:  

       -eiere designer sko selv 

• Baker Hansen m/”konditorihylle” 

• ”Fru frøken”:  -egenvalgte  

   leverandører av klær for damer 

• ”Kremmertorget: -unikt utvalg 

• ”Rob Optik”: - importerer 

brilleinnfatninger selv! 

• ”Stallen smykker&kjeramikk” 

    - to sølvsmeder 

• ”Felles glede”– gave-klær-galleri 

 



Samarbeid i sentrumsutviklingen 

• Butikkdrivere og banker i 
sentrum 

• Næringsforening 

• Private inkl. huseiere 

• Ringebu kommune 

• Regionrådet 

• Oppland Fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Oppland 

• Jernbaneverket 

• Statens vegvesen 

• NSB Eiendom 

• Lag og Foreninger 

         og mange andre…..  

  

Vær med på en trivselsdugnad i Ringebu — 
kjøp deg en brostein! 

 
 

 

BROSTEIN I 
GÅGATA  

 
”VÅLEBRU – ditt trivelige uterom” 

 

 
 

 

 

 

Marit S.Berget foran pallen 

med brostein –bildet tatt under 

”Brosteinfrokosten” 27.09.03 



Turistdestinasjon - Kvitfjell 

• 1000 høystandardhytter + 

leiligheter + andre 

• 2 hoteller, 2 skikafeer, pizzeria, 

flere afterski på begge fjellsider, 

matbutikk m.m  

• World Cup utfor og super-G for 

menn 



Turistdestinasjon-Venabygdsfjellet 

 500 høystandardhytter + lavstandardhytter 

 2 matbutikker, 2 hotell, flere gjestesetrer, campingplass, 2 
kafeer m.m,  

 Start for Trollski-maraton løpet hvert år.  

 

Totalt har Ringebu over 4000 hytter! 

 



Møteplass: Skysstasjon 

•Ferdig i 1999  
 
•Oppussa stasjonsbygning 
m/turistinformasjon og 
venterom. 
 
•Uteområde med 
beplantning og sittebenker 
og parkeringsplass 
forskjønna 
 
•Kro/kafeteria med koselig 
sitteplass ute =>  
Målgruppe:”Gutta på hjul” 
 
•Kostnad: 8 mill.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

• Vålebru 100 år i 1999 og 

lekeplassen i sentrum ble 

planlagt – 4.klasse ved en 

skole tegnet og modellerte 

Kostnad: 1,1mill 

 

•Nettverksbygging for  

    ”nye” Ringebuinger 

•Utelekeplass for åpen   

     barnehage 

• Hjemmeværende 

• ”Drop in sted” for  

     handlende 

• Gjester som stopper 

Møteplass: Lekeplassen 



Møteplass: Inntunet Lindstad 

Koselig inntun mellom to  

spesialbutikker med bakgård til  

”Stallen smykker og keramikk”  

og fronten til ”Felles glede”.  

Alt i privat eie.  



Møteplass: Kommuneparken og gågata 

 Diskusjon i 2003 blant private: 

Brusteinsaksjon”– kr. 450.000 

 En plan for etappevis 

forskjønning av sentrumskjerna 

ble laget. 

  1.etappe av den ble ferdigstilt i 

2008: Kommuneparken og 

første del av gågata.  

Kostnad: over bakken 6,5 mill + 

under bakken 2,1 mill. 

 Til  2.etappe er det satt av 1 mill 

til oppstart i 2012. 



Møteplass: Kommuneparken 

Fårikålfestival, konserter, Ringebudager og åpen dag 



Stedsutvikling -møteplasser i Gågata 

Barn selger vafler   

Glass og stentøy   
Kafe med uteservering  

Bymiljøprisen.wmv
Bymiljøprisen.wmv


 

Aktivitet: Torghandel i gågata  
 Hver sommerlørdag - 10 årsjubileum 2011 

            Antikk              Smykker 

        Brukt og nytt             Ullprodukter 



Aktivitet: – På ambolten 
-ulike målgrupper  

Erfaren knivsliper 

Skikkelig smedarbeid 
Smed i gata 



Aktivitet: – Ull og tull 
-ulike målgrupper 

 

•Toving: -verksted for barn 

•Demo av spinning og karding 

med publikumsprøving 



Aktivitet: – Rosens dag 
-ulike målgrupper 

Norsk roseforening 

avd.Rosegruppa i Ringebu 

* Roselotteri 

* Rosesalg 

* Roseveiledning m.m.  



    Aktivitet: –Ungdom på 2&4 hjul 

-ulike målgrupper 

 

Enhjuls-, tohjuls- og trehjulssykkel  

Skating, rulleskøyter og 

sparkesykkel. 



Aktivitet: Småtraktormønstring 
–ulike målgrupper (ca 2 min ut i sending) 

Småtraktorer som trås og noen med motor 

Voksne småtraktorer i ”gråtass-størrelser” 

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/278873/


”Våla  – Elva i landsbyen” 
-ny type møteplass og sentrumsdimensjon i Ringebu 



 

”Våla - Elva i landsbyen Ringebu”  
 

•Våla elv-en naturdimensjon 

i sentrum 

•Fisking, bading, gangbru, 

sitteplasser, bålplass, 

botaniske opplevelser, info, 

fuglekikking  m.m 



Målt resultat og effekt samfunnsnivå 

Utsagn Snitt 

Ringebu 

Snitt 

Norge 

Utvikling av  

kommunesenteret 
4,1 3,6 

Tilbudet av kafeer, 

restauranter, uteliv 
3,7 3,7 

Folkeliv og aktivitet i 

kommunen 
3,9 3,9 

Ryddighet og renhold på 

offentlige steder 
4,1 4,0 

Kommune< 2008 2010 
Endringer 2008-

2010 
Folketall 

2008-2011: 

0511 Dovre 64153 74165 13,50 -1,1 

0512 Lesja 30517 33133 7,90 1,3 

0513 Skjåk 42064 41819 -0,59 -1,4 

0514 Lom 62560 69330 9,76 -0,2 

0515 Vågå 47207 49661 4,94 0,0 

0516 Nord-Fron 77429 76958 -0,61 0,7 

0517 Sel 87315 87265 -0,06 0,0 

0519 Sør-Fron 24918 25375 1,80 1,3 

0520 Ringebu 56211 65167 13,74 0,5 

0521 Øyer 46868 53316 12,09 3,3 

0522 Gausdal 38908 41320 5,84 0,2 

0501 Lillehammer 91182 93089 2,05 3,1 

  År: Antall torghandlere 

2007 8,0 

2008 9,5 

2009 10,3 

2010 12,8 

2011 13,0 

Utsagn Snitt 

Ringebu 

Snitt 

Norge 

Møteplasser der du kan 

treffe andre 
5,0 3,6 

Folkeliv og aktivitet i 

kommunen 
4,8 3,9 

Ryddighet og renhold på 

offentlig steder 
4,8 4,0 

Omsetningstall  og Folketall: 

Antall torghandlere pr.lørdag i snitt: 

Innbyggerundersøkelse 2010: 
 

Hytteundersøkelse 2010: 
 

Kilde: Bedre kommune, 1 er dårligst og 6 er best 

 

 Gjennomført i QM+, 1 er dårligst og 6 er best 

 

 Kilde: SSB (Statistisk sentralbyrå) 

 

 Kilde: Egenregistrering 

 



     Oppsummering 

• ”Rommet mellom husene” 

• Uformelle møteplasser 

• Nei til kjøpesenter 

• Koselige små trehus samla 

• Torghandel skoleferielørdager 

• Aktiviteter - kulturbasert, små  

         og store blir engasjert 

• Privat engasjement-organisering 

• Private pynter i gatene/blomster 

• Kafe med uteplass 

• ”Uforpliktende” sitteplasser 

• Her er flere gode muligheter for  

                 å glemme tid og sted! 

 



Gågata sommerlørdagene 
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