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Tusen år med by  
– hva nå?

26. og 27. mai 2011
Støperiet på Kaldnes
tønsberg



09.30 

10.00 

10.15 

10.35 

10.50

11.15 

11.30

12.15

13.30

14.15

registrering, kaffe

velkommen til tønsberg, 
en fremtidens by
Åpning ved Petter Berg, 
ordfører i Tønsberg 

regionale rammer for  
byutvikling i vestfold
Erling Lae, fylkesmann i Vestfold 

Bildet av middelalderbyen tønsberg, 
vertsby for dagens utviklingsbehov
Bård Haug, Tønsberg utvikling KF 

tønsberg middelalderby som  
premissleverandør for byutviklingen
Terje Gansum, leder for Kulturarv  
i Vestfold fylkeskommune

Pause

Byens liv: Suksesskriterier for  
å skape et attraktivt sentrum
Peter Butenschøn, sivilarkitekt og  
professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo 

lunsj i grønne omgivelser  
ved sjøfronten på Kaldnes

Bilen eller mennesket som premiss  
for byutvikling? Må trafikk i by  
oppleves negativt?
Einar Lillebye, sivilarkitekt  
og professor II ved seksjon for  
By- og regionplanlegging, UMB 

Pause 

14.30

15.30

19.30

Paneldebatt om utvikling  
i byområdet tønsberg  
med debattleder Lars Ueland Kobro, 
Telemarksforskning 

To grupper med lokale politikere 
fra henholdsvis posisjon og oppo-
sisjon er blitt utfordret til å besvare 
spørsmålet: Hvordan ønsker vi at 
Tønsberg skal se ut om 30 år? Svarene 
er utarbeidet på workshop med 
faglig bistand fra Peter Butenschøn, 
og blir vist på film som innledning 
til paneldebatten.  

I panelet sitter sentrale utviklings- 
aktører fra det offentlige og det private: 
•  Petter Berg (H), ordfører i Tønsberg
•  Per Martin Aamodt (AP), 
 ordførerkandidat i Tønsberg, 
•  Roar Jonstang (H), ordfører på Nøtterøy, 
•  Margrete Tviberg, 
 seksjonssjef  v/ Riksantikvaren
•  Rita Regbo, by og arealplansjef 
  v/ Tønsberg kommune
•  Steinar Krüger, daglig leder i Micasa AS  
•  Asbjørn F. Abrahamsen, daglig leder 
 i AC Nor Gruppen ASA
• Ole Johan Olsen, 
 Ole Johan Olsen Invest AS

Byvandring – Middelalderfestivalen 
og nIKu inviterer oss på faglig,  
kulturell og sanselig byvandring 
gjennom middelalderbyens gater. 
Lett servering på Slottsfjellet 

Middag på  
Quality hotell
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Tusen år med by  
– hva nå?



vi vil ha en pulserende og dynamisk by med urbane kvaliteter, som er 

bærekraftig, attraktiv, tilgjengelig og næringsvennlig. den fremtidige byen skal 

utvikles med utgangspunkt i en mer enn 1000 år gammel sosial og kulturell 

arv, hvor historiske minner setter rammer for nåtidens byutvikling.

bli med på konferansen som setter søkelys på dilemmaer og muligheter 

i fremtidig stedsutvikling!

09.00 

09.05

09.45

10.25  

10.40 

11.20 

velkommen til dag 2

Har historiske røtter noen verdi  
for tønsberg i framtiden?
Margrethe Tviberg, seksjonssjef for 
Plan- og bygningslovsseksjonen, 
Riksantikvaren
 
Skaper et åpent kulturtilbud attrak-
tivitet, gjør det byen mer tilgjengelig? 
Lars Ueland Kobro, Forsker ved Tele-
marksforskning

Pause  

Byutvikling i lys av økt 
interurban konkurranse
Lise Nordenborg Myhre, førsteamanu-
ensis ved Universitetet i Stavanger 

Presentasjon av konkrete eksempler 
på fortetting i Bergen med fokus på 
kvalitet. Hva er kvalitet? Hvordan 
sikrer vi både by- og bokvalitet på 
begrensede arealer?
Etat for plan og geodata,  
Bergen kommune 

12.00 

12.30

13.00 

14.00

Hvor står vi, hvor går vi 
og hvem skal bestemme? 
Ordfører Petter Berg og ordfører-
kandidat aamodt summerer opp

vi forlater Støperiet og vandrer  
til festivalområdet ved Slottsfjellet 
hvor det blir servert lunsj og  
arrangementet fortsetter

Middelalderlunsj i festivalteltet  
på tallak (ved Slottsfjellet) 
Vert: Terje Floberg – prosjektleder  
for middelalderfestivalen

festivalområdet på tallak er åpent 

Offisiell åpning av 
Middelalderfestivalen 
med opptog gjennom byen  
Starter på Tollbodplassen

PrOGram FredaG 27. mai 2011



Torsdag 26. og fredag 27. mai 2011

Støperiet på Kaldnes, Tønsberg

Send e-post til: elsej@vkf.no 
Mrk.: Stedsutviklingskonferanse i Tønsberg

Send navn, fakturaadresse og valg av alternativ og evt. tillegg 
for overnatting og/eller middag til elsej@vfk.no innen 10. april

Det er viktig at påmeldingsfristen blir overholdt 
mht. bestilling av hotellrom

AlternAtiv 1
Deltakelse 26. og 27. mai
inkl. 2 lunsjer, kaffe, frukt:  kr 900,-

AlternAtiv 2
Dagpakke, deltakelse én dag uten overnatting (husk oppgi dato)
inkl. 1 lunsj, kaffe, frukt:  kr 500,-

I tillegg må det spesifiseres om du ønsker: 

Overnatting
Quality Hotell Tønsberg, enkeltrom kr 1155,- 
/ dobbeltrom kr 1355,-
Overnatting må betales av den enkelte deltaker direkte til hotellet

Middag
Tre retters middag 26.05 på Quality hotell Tønsberg: kr 430,- 
(drikke ikke inkl.)

Faktura blir sendt ut etter påmelding

Linda Lomeland  tlf. 941 74 334
Per Caspersen tlf.  950 71 542
Bård Haug  tlf.  932 10 440

STøPerIeT: 
http://maps.google.no/maps?hl=no&tab=wl 

QuaLITy HOTeLL TønSBerg: 
http://maps.google.no/maps?hl=no&tab=wl

tid:

Sted:

PåMelding:

vAlg/PriSer:

BetAling:

KOntAKtPerSOner:

PrAKtiSK infOrMASjOn

Layout: G
rafisk Form

 as

D
e

S
Ig

n
: g

r
a

F
IS

K
 F

O
r

M
 •

 F
O

TO
: H

a
Lva

r
D

 S
K

ja
u

F
F

TønSBerg  
KOMMune


