
Praktisk informasjon

tid:  Tysdag 23. og onsdag 24. september 2008

sted: Quality Hotel Ulstein, Sjogata 10, 6065 Ulsteinvik

transport: Hurtigbåt fra Ålesund til Hareid og korresponderande 
 buss fra Hareid til Ulsteinvik.

Påmelding: www.mrfylke.no/aktkal.aspx?m=21324&amid=2004679 
 Påmelding er bindande.
 
spørsmål om  Kjellaug Finnøy på e-post kjellaug.finnoy@fmmr.no
påmelding kan  eller Silje Nerhus på e-post silje.nerhus@mrfylke.no
rettast til:     

Prisar:  
alternativ 1)  Heilpensjon frå 22.09–24.09 
 (inkl 2 middagar, 2 lunsj, 2 overnattingar m/frukost)  kr 2 850 

alternativ 2)  Heilpensjon frå 23.09–24.09 
 (inkl 1 middag, 2 lunsj, 1 overnatting m/frukost)  kr  1 950 

alternativ 3)  Dagpakkar for ikkjebuande 23.09–24.09  kr  950 

alternativ 4)  Festmiddag for ikkjebuande  kr  345
  
Betaling:  Faktura blir sendt ut etter påmelding 

kontaktperson:  Arne-Dag Gjærde 
 Tlf +47 712 58 043

Layout: G
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«Den innovative staden»

tettstaDkonferansen 2008

23.–24. september  
Ulsteinvik

Samarbeidsparter: Husbanken, Riksantikvaren, Norsk Form, Miljøverndepartementet,  
Kommunal- og regionaldepartementet, Statens Vegvesen, Møre og Romsdal Fylke og  
Ulstein Kommune



Den innovative staden

Konferansen vil setje foKus på
 God stad og byutvikling får ein når kommunen og næringslivet samarbeider. 

 Og kommunen må ta leiartrøya. Korleis skape engasjement og drivkraft? 
 Vi blir alle forma av stedet vi veks opp på. Stoltheit og identitet er avgjerande for kor vi busett  

 oss i vaksen alder. Korleis presenterar vi byen eller staden for dei som veks opp eller har 
 ønskje om å flytte hit 

 Har Richard Florida sine 3 T’er –teknologi, toleranse og talent-  og tyding for norske byar 
 og tettstader? 

 Kan by og stedsutvikling også påverke næringslivet til å samarbeide betre om innovasjon og  
 utvikling? Korleis skape synergiar, og kan kultur og historie vere viktige drivkrefter i dette? 

 Ulstein kommune har hatt ressursgruppe av leiande personar frå næringslivet til å gi innspill 
 til kommunen sin stedsutvikling. Kva erfaringar har dei gjort? 

Kort om ulstein og tettstadprogrammet 
Ulstein kommune var med i Miljøverndepartementets pilotprogram: Miljøvennlige og attraktive 
tettstader (2000-2005). Etter fleire år med utvikling av samarbeidet med næringslivet, stadanalyse, 
revisjon av arealplaner, engasjement av ungdommen, konflikt med statlig sektororgan, 
begynner brikkene å falle på plass. Hotell og kulturhus i sentrum er på plass etter tidenes 
byttehandel. Trivselsgata, byen si myldregate, er i ferd med å ta form, prega av design, lokalt 
produsert, og nyvinningar. Eigen lysdesignplan sikrar estetisk kvalitet og tryggleik også i 
mørketida. Universell utforming er lagt til grunn for all opparbeiding i sentrum. Ulstein skal 
konkurrere om arbeidskraft med sentrale delar av landet. Kommunen legg eit godt grunnlag 
for å stå godt i dette
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registrering – kaffe

åpningsforedrag
Kulturinnslag fra ulstein  

møre og romsdal som attraktivt fylke. Åpningsforedrag  
Fylkesvaraordfører Svein Roseth 

«nye» ulsteinvik med kulturhus, ny sjøfront og gode urbane rom 
Hvorfor er dette viktig for lokal internasjonalt retta industri  
Adm.dir. Ingrid Ulstein/eiendomsselskapet Ulsmo 

lunsj 

Kommunen i by- og stedsutviKling 
– proaKtiv eller vente og håpe og KansKje se
vejle kommune med krav og visjoner både for bysentrum og omland
Siv.ark Bodil Øllgaard, Vejle kommune

europan- bruk av arkitektkonkurranser som virkemiddel i byutvikling 
– hvordan og erfaringer 
Marianne Rye Beck, Norsk Form og Europan Norge, 
Johanne Aasnes Sørum fra Hamar kommune

inkluderende prosesser og kunst i sentrum – eidfjord underveis
 Lisbeth Bygstad/samfunnsutvikler

Kaffe og kake

innovativt samarbeid – hvordan få det til
hvordan få handelssnæringa til å samarbeide og være nyskapende? 
Kjell Pedersen Daglig leder i Norsk sentrumsforening

industriell innovasjon – ei drivkraft i utvikling av lokalsamfunnet 
Avdelingssjef for design: Tore Ulstein

hvordan skape byutvikling ut fra lokale forutsetninger 
Aksel Sømme/CUBUS arkitekter

befaring kulturaksen i sentrum og besøk i designavdeling 
ulstein verft X-bow under bygging – prisbelønt design
Aksel Sømme/CUBUS arkitekter – Tore Ulstein/Ulstein verft

festmiddag med kulturinnslag

parallellsesjon. 1: universell 
utforming i uterom og stedsmiljø
universell utforming i urbant miljø,
kva er det «offentlige rom»?
Oddvar Rørtveit, Husbanken

pilotkommune på univesell utforming
 – utfordringer og erfaringer
Marit Kjelling, Porsgrunn Kommune

universell utforming og tilpasset  
design i offentlige rom
Sigmund Asmervik, professor ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap

parallellsesjon. 2: lysdesign
–hvordan siKre helhet og Kvalitet
lys i det offentlige rom – stedsutvikling,
estetikk og energisparing 
Petter Kristiansen, rådgiver utendørsbelysning
og daglig leder Veilyskompetanse AS

lysplaner i kommuner – hvordan og hvorfor 
Lysdesigner Kristin Bredal/Zenisk

lysplan innarbeidet i kommuneplanen
og i praktisk bruk  
Teknisk sjef Arne Hagen, Tingvoll kommune
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åpning
Kulturinnslag: en lysnende horisont
Sandnes som del av Europeisk kulturby, tenker nyskaping – og gjør det!

sandnes som del av europeisk kulturby, tenker nyskaping – og gjør det! 
Også med lys-.  Avd.sjef. Odd Arne Vagle

lunsj

gang og sykkelstrategi i møre og romsdal – en viktig del av stedsutviklingen
både for bolyst, helse og turister? Rådgiver Ivar Ole Mittet, Møre og Romsdal fylke

nasjonal turistveg – transport og kunst. bruk av kunst for å øke attraktiviteten 
Hva kan man lære av dette i arbeidet med stedsutvikling? Morten Løvseth, Moe og 
Løvseth Arkitekter AS og Arkitekturrådet for Nasjonale Turistveger

Kaffe og kake

hvordan virker det fysiske miljøet på oss 
Arkitekturpsykolog Oddbjørn Skjæveland

avslutning
oppsummering – dette tar vi med hjem og setter igang! 
Tettstadkoordinator Arne-Dag Gjærde

vel hjem


