Mandag og tirsdag 10.-11. oktober, 2005

Sted:

Gjøvik, Quality Hotel Grand,
Jernbanegata 5, 2121 Gjøvik
Tlf.: 611 40 000

Påmeldingsfrist:

Innen mandag 19. september, 2005

Påmelding til:

Oppland fylkeskommune
v/ Morten Alfredsen, Servicesenteret
Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Tlf.: 612 89 000
Fax 612 89 495
E-post: morten.alfredsen@oppland.org
Vennligst angi deltakelse på festmiddag.

Pris:

Det er ingen konferanseavgift.
Hotellpris (enkeltrom) med frokost kr. 735,Festmiddag kr 300,-

Fakturering:

Overnatting betales direkte til hotellet.
Evt. sending av faktura må avtales med hotellet på forhånd.
Faktura for festmiddagen vil bli sendt på egen faktura.

Spørsmål kan
rettes til:

Oppland fylkeskommune
v/Tore Hjerkinn og Kristin Loe Kjelstad
Tlf.: 612 89 000
E-post: tore.hjerkinn@oppland.org
kristin.loe-kjelstad@oppland.org

Regional kursserie

Tid:
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Praktisk informasjon

Steds- og byutvikling med kvalitet
i Oppland og Hedmark

– estetikk, miljø og stedets historie
som grunnlag for planlegging
10.-11. oktober 2005
på Quality Hotel Grand, Gjøvik

Eller andre i seminarkomiteen.
Seminarkomité:

Tore Hjerkinn og Kristin Loe Kjelstad, Oppland fylkeskommune
Wilhelm Murray, Hedmark fylkeskommune
Svein Hoelseth, Roy Fossum og Nils Hesthagen, Gjøvik kommune
John Bjørn Koksvik, Riksantikvaren
Inge Willumsen og Michael Klinski, Husbanken
Jon Låte, Norsk Form

Seminaret er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Oppland og Hedmark,
Gjøvik kommune, Husbanken, Riksantikvaren og Norsk Form

Steds- og byutvikling med kvalitet
i Oppland og Hedmark
– estetikk, miljø og stedets historie som grunnlag for planlegging
Regionalt seminar 10.-11. oktober i Gjøvik
Fylkeskommunene Oppland og Hedmark, Gjøvik kommune,
Husbanken, Riksantikvaren og Norsk Form har gleden av
å invitere til seminar i «steds- og byutvikling med kvalitet»
på Gjøvik 10. og 11. oktober 2005.
Hvordan kan vi videreutvikle våre byer og tettsteder med
utgangspunkt i kvalitet og historie? Hvordan nå resultater
gjennom planlegging, samarbeid og partnerskap?

Sted – plan – byggeprosjekt: Hvordan skal vi gå fram for
å få gode omgivelser? Hvordan få gode bomiljøer og
unngå «frimerkeplanlegging»? Kan stedsutvikling gi grunnlag for nye holdninger, næringsutvikling og aktiviteter?
Dette er noen av de utfordringer mange av oss møter
hver dag. Seminaret søker å belyse disse og beslektede
spørsmålsstillinger gjennom foredrag, eksempler,
erfaringsutveksling og befaring.

Målgruppen for konferansen er politikere og ansatte i
kommunale etater som teknisk etat, plan- og bygningsetaten, kulturetaten, landbruksetaten og næringsetaten,
det lokale næringsliv, organisasjoner og andre med
interesse for by- og stedsutvikling. Seminaret er særlig
relevant for politikere i de faste utvalgene for plan- og
byggesaker i kommunene.

Konferansen er lagt til Gjøvik, en by med aktuelle
utfordringer innen byutvikling, og det vil bli innlagt
befaring i Gjøvik sentrum med fokus på boligområder,
grøntområder og handlegater. Seminaret går over to
dager og foregår på Quality Hotel Grand, og for dem
som vil overnatte reserverer vi rom på hotellet.

PROGRAM MANDAG. 10.10.05

PROGRAM TIRSDAG 11.10.05

Ordstyrer: Wilhelm Murray, seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune

Ordstyrer: Assisterende fylkesrådmann Liv Røe, Oppland fylkeskommune

08.00 Registrering, musikk, litteratur, utstilling etc.

13.30

Økt 1: Utfordringer – visjoner og realiteter
09.00 Åpning
Hensikt med konferansen. Ved fylkesordfører i
Oppland, Audun Tron og ordfører i Gjøvik kommune
09.10 Stedsforming basert på estetikk, byggeskikk
og stedets historie – hvor vil vi?
Ved John Bjørn Koksvik, Riksantikvaren
09.40 Lucky i byen
et fantasi-reflektert innlegg om Mjøsbyene.
Ved tankevekker H.C. Medlien, Lucky Næroset

14.15

Pause

14.30

OPS: Offentlig – privat samarbeid
Modell for effektiv planlegging og gjennomføring
av byforbedring – bl.a.med utgangspunkt i rollen
som initiativtaker og pådriver i Hovedstadsaksjonen.
Ved Per Jæger, Prosjektanalyse AS

15.30

16.00
11.50 Politikerkommentar
Stemmer kartet med terrenget – er de faglige
visjoner forenlige med den praktiske virkelighet
i kommunene? Ved ordfører Stein Knutsen, Vestre
Toten, og fylkesråd i Hedmark fylkeskommune

11.50

Politikerkommentar
Er politiske og faglige ambisjoner i utakt? Ved
Even Solhaug, leder for hovedutvalget for areal
og miljø Gjøvik kommune og Geir Byberg, leder
av kommuneutviklingskomiteen, Hamar kommune

12.00

Lunsj

08.30 Trudelutt og velkommen til dag 2
08.35 Hva kan vi lære av gruppenes
byvandringer i går?
Gruppene kommenterer
09.00 Ambisjoner for et godt sentrumsmiljø
Hvilke kvalitetsnivåer kan og bør vi satse på?
Eksempler fra inn- og utland. Ved rådgiver/siv.
ing. Gustav Nielsen, Civitas AS

Case Kirkenær
Statlig-kommunalt samarbeid i tettstedsutvikling
Ved Tove Krattebøl, spesialkonsulent Hedmark
fylkeskommune

10.00 Universell utforming og det offentlige rom
Stedsformingen må ta hensyn til alle.
Ved prosjektleder Jon Låte, Norsk Form

Sentrumsprosjektet i Gjøvik
Samarbeid og synliggjøring av byens kvaliteter.
Ved prosjektleder Svein Hoelseth, Gjøvik kommune

10.30 Lys i by
Kunstig belysning en kunst i seg selv.
Ved landskapsarkitekt Kaisa Persson, Feste AS

Byvandring i Gjøvik med fokus på estetisk
kvalitet, byutvikling, handel og tilgjengelighet
Gruppe 1 Boliger/boligområder
Gruppe 2 Grøntdrag og parker
Gruppe 3 Handelskjernen

11.15 Sjøfronten som attraktiv del av bybildet
Hvordan Hamar sentrum skal gjenvinne sjøfronten.
Ved Ellen Agnes Huse, leder for arealplanavdelingen, Hamar kommune

Ved virksomhetsleder Nils Hesthagen, plansjef
Roy Fossum og prosjektleder Svein Hoelseth

12.00 Lunsj

Økt 4: Veien videre
13.00

Næringsutvikling og stedsutvikling
–to sider av samme sak
Eksempler og tanker om framtida for næringsog stedsutvikling i Mjøsregionen. Ved direktør
John Retzius, NHO Hedmark og Oppland

13.45

Blomstrende handel i gågata (?)
Fra virkeligheten i Lillehammer sentrum. Ved
Trygve Belsvik, daglig leder Belsvik Match,
styrelder i Lillehammer Sentrum Drift as.

14.15

Politikerkommentar
Gjør vi de riktige tingene eller gjør vi bare
tingene riktig? Ved Even Solhaug og Geir Byberg

14.30

Kvalitetsdimensjoner og verktøy vi kan ta
med oss på veien videre. Ved sjefsarkitekt
Inge Willumsen, Husbanken

15.00

Slutt

Gruppene klargjør sine inntrykk for presentasjon
til åpning av dag 2

Økt 2: Virkemidler – erfaringer og behov
13.00 Kommuneplanen som styringsdokument
i stedsformingen
– Erfaringer fra Lillehammer. Ved overarkitekt
Marianne Borud Natvig, prosjektansvarlig for
Lillehammer byplan

Økt 3: Ambisjoner

09.45 Pause
15.00

10.10 Pause
10.30 «Den gode samtale»
Profesorale meninger om regionale utfordringer
og utviklingstrekk i Mjøsregionen. Ved professor
Tor Selstad, HiL og professor Karl Otto Ellefsen,
Rektor AHO

Markedet som styrende kraft i sentrumsog kjøpesenterutvikling
Kommentar til den aktuelle situasjon i
Mjøsregionen. Ved Odd Midtskog,
rådgiver i sentrumsplanlegging

19.00

Felles middag m/kulturinnslag
på Gamletorvet Spiseri

Programkomiteen ønsker velkommen til innholdsrike dager med temaet, «steds- og byutvikling med kvalitet»!

