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Erfaringer å ta med videre til «Innherredsbyen» 





ANT- GROUP 4

“It is clear that it is in cities 
the battle for sustainability 

will be won or lost”
Ms Mohammed, Deputy Secretary-

General, UN, 6. sept 2017

Steinkjer, Norway

Levanger, Norway 

Verdal, Norway 

Pori, Finland 

Innherredsbyene

Mosfellsbær, Iceland

Fljótsdalshérað, Iceland 

https://www.instagram.com/porinkansallinenkaupunkipuisto/


Felles utfordringer i de nordiske byene:  
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Hvordan kan vi skape 
bysentrum mer for 

mennesker og mindre 
for biler? 

Hvordan kan vi skape 
bysentrum  mer levende 

med større aktivitet 
gjennom hele året? 

Hvordan kan vi utvikle 
bysentrum med 

utgangspunkt i natur-
og kulturmiljøet? 



Like viktig - samarbeid og innbyggerinvolvering



“Attraktivitet er bærekraft”

Fem dimensjoner å ivareta for å være 
attraktiv og bærekraftig i nordiske små og 
mellomstore byer: 
o Miljømessig bærekraft 
o Sosial bærekraft 
o Økonomisk bærekraft 
o Romslighet og mangfold 
o Styring og ledelse  

o Illustrasjon SWECO





▪ Arena for innbyggerinvolvering og samskaping

▪ Samarbeid med Åsen bygdeforum, Skogn Forum, Ytterøyutvalget og Levanger Vel 
(sentrum)

▪ Hvordan kan vi i lag utvikle en attraktiv og bærekraftig by og bygder der det er 
godt å bo, arbeide og leve

▪ Eksperimentbasert – prøve, lære og prøve på nytt

▪ Lokale møteplasser som eies av lokalmiljøene

▪ Innbyggerne bestemmer hvordan de vil bruke by&bygdeLAB 

▪ Kommunen har vært på besøkt med spørsmål vedr. 8 planprosesser 

▪ De enkelte by&bygdeLABene inviterte

▪ Godt oppmøte og mange innspill, bla. vedr. møteplasser, sentrumsutvikling og 
mobilitet - på tvers av alle planprosessene



Arbeidsgruppa i Levanger by&bygdeLAB



Næring i
Trehusbyen

Attractive Nordic Towns
Nordisk ministerråd

Reis smart 
Partnerskap med lokale aktører

INTERREG Norge-Sverige
Tradisjonshåndverk

og bærekraftig bygging

Levanger by&bygdeLAB
Fylkesmannen

Innherredsbyen
Sammen for attraktivitet

og grønne reiser
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MEDSAM
medborgersamskaping

Attraktiv og bærekraftig
utvikling

Vi i lag 



VI I LAG KRAFT



NASJONALT FREDET KULTURMILJØ

Vedtatt av kongen i statsråd

9. november 2018.

Et fredet kulturmiljø skjer ut i fra den totale 

kulturhistoriske verdien av miljøet

uten at de enkelte elementene er 

fredningsverdige i seg selv. 
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lytte
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arena  for de unge stemmene



fortelle



formidle  



samarbeide



se og takke



applaudere



støtte



Kulturarv som ressurs for utvikling og verdiskaping 

TA UTFORDRINGER SKAPE RESULTATER SE MULIGHETER 



TA UTFORDRINGER SKAPE RESULTATER SE MULIGHETER 

Kultur og opplevelse  som ressurs for levende lokaler, byrom og bakgårder



Reis smart som ressurs for mindre bil og flere folk i byen

TA UTFORDRINGER SKAPE RESULTATER SE MULIGHETER 



møteplasser



øyehøyde



den ene



SAMMEN

samskape



dialog 





Helhetlig og tverrfaglig tilnærming  

Modig lederskap

Framtidsperspektiv

Politisk vilje 
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felleskap er fellesskapt


