Sted:
Transport:

Torsdag 24. november og fredag 25. november 2011
Grand Hotell Narvik
Fly til Narvik flyplass (Framnes) eller Evenes flyplass.
Det vil bli satt opp egen busstransport fra Evenes flyplass
til Narvik sentrum 24. november. Avgang ca kl 09.00
Busstransport fra Grand Hotell til Tinja Fjellgård
24. november kl 19.00.

Arrangør:
Pris:

Påmelding:
Betaling:
Matallergi:
Påmeldingsfrist:
Spørsmål kan
rettes til:

Nordland fylkeskommune, Narvik kommune,
Forum for stedsutvikling
Ingen kursavgift
Dagpakke .............................................................. kr
Overnatting Grand Hotell ...................................... kr
Festmiddag på Tinja Fjellgård 24. november ....... kr

495
1 036
595

Byromsseminar for Nordland 2011

Byer og tettsteder i endring

www.nfk.no/kurs
Betaling direkte til hotellet ved avreise.
Faktura ved forespørsel
			
Vennligst spesifiser ved påmelding
Fredag 18. november 2011.
Ved påmelding etter denne dato må deltaker
organisere evt overnatting selv.
Nordland fylkeskommune
v/ Heidi Ramsvik, heidi.ramsvik@nfk.no
Narvik kommune v/ Unni Kufaas,
unni.kufaas@narvik.kommune.no

Egenreklame:

REGIONAL KONFERANSE

Tid:

DESIGN: www.GRAFISKFORM.no • Foto: Destination Narvik, Harald Harnang, Ketil Singstad• TRYKK: KONSIS

Praktisk informasjon

Informasjon kan legges i konferanseområdet

Seminaret er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune,
Narvik kommune og Forum for stedsutvikling

24.–25. november 2011
Grand Hotell Narvik
Seminar og workshop
med Narvik som case

Byer og tettsteder
i endring
Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og Forum for stedsutvikling har gleden av å invitere til
seminar om by- og tettstedsutvikling i Nordland. Målgruppen er alle kommunene i Nordland og deres
samarbeidspartnere i næringslivet og privat sektor.
Byromsseminaret vil sette fokus på overordnede problemstillinger knyttet til utvikling av offentlige uterom
i Nordlands byer og tettsteder, forstått som «byrom» i stor og liten skala. På seminardagen 24. november
vil vi se på hvordan endringer i bystrukturen påvirker arbeidet med gode byrom. Hvordan legger infrastruktur
premisser for utforming av uterom, og hvordan kan hensyn til biltrafikken kombineres med gode ferdselsårer
og grønne byrom? Vi skal også se eksempler på belysning som virkemiddel for å forme gode byrom i mørke
tiden. Planlegging og målrettet strategiarbeid er grunnlaget for god utvikling, og involverer mange aktører.
Vi ønsker å belyse utfordringene og mulighetene dette gir for byer og tettsteder i endring. Hvordan ta med
seg kulturarven inn i fremtiden er dessuten en kjent problemstilling for mange, ikke minst Narvik som er
med i Riksantikvarens NB! register.
Fredag 25. november tar vi opp problemstillingene fra seminardagen i et skreddersydd Future City Game
for Narvik. Denne workshopen skal gi grunnlag for å nærme seg svaret på hvilke forutsetninger og ideer
som kan bidra til å skape gode, livskraftige byrom.

Program torsdag 24. november
Møteleder: Edel Storelvmo, direktør i Futurum AS

09:30

Registrering

12:20 Lunsj

10:00

Velkommen til Narvik
v/ Lars Norman Andersen,
kommunalsjef Narvik kommune
By- og tettstedsutvikling i Nordland
v/ fylkespolitiker Hilde Skogsholm

13:30 Strategier for byer i endring
Hvem trekker i trådene? Hvordan
skal kommunen svare på nasjonale
fordringer for god byutvikling?
v/ August Røsnes,
professor arealplanlegging UMB

Infrastruktur i endring
Hvordan påvirker endringer
i infrastrukturen byens rom?
v/ Ola Bettum, landskapsarkitekt IN’BY,
professor landskapsplanlegging UMB

14:10 Gode uterom i mørketiden
Belysning og utforming
av funksjonelle byrom
v/ Kristin Bredal, lysdesigner
www.Zenisk.com

11:10

Pause

14:50 Pause

11:40

Ferdselsårer og grønne byrom
Hvordan gå og sykle til sentrum?
Hvorfor ta vare på grønne områder i byen?
v/ Bjørn Godal, Salten Friluftsråd

15:10 Kulturminner i byen
Hvordan forme sentrum for det
21. århundret uten å miste byens
historie og identitet?
v/ Jørn Hilmar Fundingsrud,
Riksantikvaren

10:15

10:30

15:50 Narvik by – en introduksjon
Etablering, byvekst og dagens
utfordringer
v/ Eli Guneriussen, sivilarkitekt,
tidligere plansjef i Narvik kommune
16:30 Oppsummering og innledning
til workshop
Future City Game Narvik
v/ Christoffer Olavsson Evju
og Ellen Winje Melander
17:00 Befaring Narvik sentrum

Program fredag
25. november
Workshop ledet av Christoffer Olavsson Evju
og Ellen Winje Melander, Norconsult

08:00–14.45
Future City Game Narvik
Hvilke forutsetninger må ligge til grunn
hvis vi skal klare å skape et livskraftig
sentrum og en fornyet nordnorsk bykultur?

19:00 Bussavgang
19:30 Festmiddag på Tinja Fjellgård
–22:30

Velkommen!

Arbeidet fra byromsseminaret oppsummeres i en
rapport. Målet er at deltakerne gjennom å arbeide
med situasjonen i Narvik, kan ta med seg erfaring
og metoder tilbake til sitt arbeid med by- og
tettstedsutvikling i egen kommune.

