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Erfaringer å ta med videre til «Innherredsbyen» 





ANT- GROUP 4

άLǘ ƛǎ ŎƭŜŀǊ ǘƘŀǘ ƛǘ ƛǎ ƛƴ ŎƛǘƛŜǎ 
the battle for sustainability 
ǿƛƭƭ ōŜ ǿƻƴ ƻǊ ƭƻǎǘέ

MsMohammed, 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/


Fellesutfordringer i de nordiskebyene:  
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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 - samarbeidog innbyggerinvolvering



άAttraktivitet er bærekraftέ

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





ÁArena for innbyggerinvolvering og samskaping

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

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

ÁEksperimentbasert ςprøve, lære og prøve på nytt

ÁLokale møteplasser som eies av lokalmiljøene

ÁInnbyggerne bestemmer hvordan de vil bruke by&bygdeLAB 

ÁKommunen har vært på besøkt med spørsmål vedr. 8 planprosesser 

ÁDe enkelte by&bygdeLABene inviterte

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



Arbeidsgruppa i Levanger by&bygdeLAB



Næringi
Trehusbyen

Attractive Nordic Towns
Nordisk ministerråd

Reis smart 
Partnerskapmed lokaleaktører

INTERREG Norge-Sverige
Tradisjonshåndverk

og bærekraftigbygging

Levanger by&bygdeLAB
Fylkesmannen

Innherredsbyen
Sammenfor attraktivitet

og grønnereiser

b y l a 
b  

MEDSAM
medborgersamskaping

Attraktiv og bærekraftig
utvikling

Vi i lag 



VII 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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arena  for de ungestemmene



fortelle



formidle  



samarbeide



se og takke



applaudere



støtte



Kulturarv som ressurs for utvikling og verdiskaping 

TA UTFORDRINGER SKAPE RESULTATER SE MULIGHETER 


