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Citisense aS er en sammenslutning 

av mennesker som arbeider med  

sosialt entreprenørskap. 

Vi samarbeider tett med det private 

næringsliv og det offentlige både  

nasjonalt, regionalt og lokalt. Sammen 

setter vi fokus på kunnskapsdeling 

og tiltak for å øke bevisstheten rundt 

miljøvennlig by- og næringsutvikling. 

Vi har tro på at mennesker som jobber 

sammen og deler kunnskap på tvers 

av ulike sektorer og samfunnsrammer 

kan skape bærekraftige løsninger for 

fremtidens byer og steder.
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mange av de bedriftene vi skal leve av i 
fremtiden er ennå ikke skapt. nærings-
livet må trekke til seg kreative mennesker 
for å skape verdier. disse dynamiske per- 
sonene etterspør urbane kvaliteter.  
byrommene vil derfor få stor betydning, 
for det er her de kreative hodene ønsker 
å møtes for å utveksle ideer og utvikle 
sine nettverk. Fremtidens by- og nærings-
utvikling må derfor sette møte mellom 
mennesker i sentrum for byutviklingen. 
regional konkurransekraft skapes når  
byenes urbane kvaliteter kobles sammen 
på en effektiv og miljøvennlig måte.
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Foredragsholdere
samferdselsminister 
liv signe navarsete | 
nasjonal transportplan 
2010–2019
Liv Signe navarsete formidler hva 
nTP 2010-2019 sier om hvilken 
rolle statlig transportsektor har 
for byutvikling og mobilitet de 
kommende ti år.

don tapscott | grown up
digital – How the net 
generation is Changing 
your World
don Tapscott er en av verdens 
mest ettertraktede digitale for-
retningsstrateger og -tenkere. Han 
forteller deg hvorfor vi må lære 
av alle som er yngre enn oss selv 
for å forstå hvordan samfunnet vil  
utvikle seg. 

ordfører bjørn ole gleditsch | sandefjord 
og vestfoldbyen
Bjørn ole Gleditsch ønsker velkommen til Sandefjord, 
årets vertskap for Citisensekonferansen. ordføreren 
tar pulsen på byen som er kjent som hvalfangerbyen 
og deilig sommerby. 

simon anholt | Competitive 
identity – it’s the Product, 
stupid! 
Simon anholt, verdens ledende råd-
giver på place branding. det som 
teller over tid i by- og næringsut-
vikling er innholdet i produktet som 
leveres, mener Simon anholt.

aleksander Farstad – 
ez systems | open source 
publishing 
Åpenhet og deling som konkur-
ransekraft er aleksander farstads 
budskap. Han viser hvordan små 
bedrifter kan bli store aktører 
gjennom utstrakt samarbeid på 
utsiden ev egen bedrift.

arne Hjeltnes | Framtida nett no
arne Hjeltnes, konsernsjef i Creuna og erfaren 
formidler av norsk kultur, mener norge har mye godt 
å selge til utlandet og fantastiske naturopplevelser 
å tilby, men utlendingene vet det ikke. 

Fylkesordfører Per-eivind 
Johansen | vestfoldbyen
fylkeskommunen og partnerskapet 
vil at byene i Vestfold skal arbeide 
tettere sammen for at Vestfoldbyen 
skal bli en enda mer attraktiv og 
konkurransedyktig region. 

eirik newth | norske byer og mennesker i 
2050 
eirik newth er astrofysiker og forfatter. Han arbeider 
med fremtidsscenarier for norge. Han deler tanker 
med oss om hvordan vår ikke altfor fjerne fremtid vil 
kunne arte seg i norske byer. 

adm. dir. morten Fon | Jotun og kunnskaps-
bedriftenes plass i verden
jotun har hatt stor suksess rundt om i verden. Morten 
fohn forteller hva som gjør jotun unik og hvordan 
det er mulig å være en verdensaktør med base i  
Sandefjord. 

Christen krogh – opera software | leading the 
way in handheld world to a new society
operas visjon er å skape det best mulige verktøyet  
for netsurfing, uansett type utstyr. Produktet er  
under kontinuerlig utvikling gjennom utstrakt bruker-
medvirkning. 
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richard Falkvinge, Piratpartiet | digitalt
demokrati - Power to the People again
Piratpartiet, Sveriges nest største parti, ble nylig valgt 
inn i eu-parlamentet. Partiformann richard falkvinge 
snakker om partiets ideologiske grunnlag; et åpent  
informasjonssamfunn.

ted matthews - british Council | 
Creative Cities – the urban ideas bakery
«Bakeriet» er en kreativ prosess for å utvikle  
innovative løsninger av urbane utfordringer. Hvert  
arrangement har med lokale partnere og baserer seg 
på internasjonal ekspertise.

miljø- og utviklingsminister erik solheim | 
Framtidens byer.
erik Solheim står i spissen for regjeringens seksårige 
program framtidens byer, et samarbeid mellom staten 
og 13 byområder i norge for å redusere klimagass- 
utslippene og bedre bymiljøet. 

vegdirektør terje moe gustavsen | grønn 
mobilitet – samfunnsaktørenes felles løft
Terje Moe Gustavsen mener det er et stort  
potensial for mer miljøvennlig bytransport, men at 
det avhenger av bevisst arealpolitikk. Samfunns-
aktørenes evne til samarbeid blir avgjørende.

Fred kent | Placemaking and the 
power of 10
fred Kent er en av verdens første økokrigere 
og mest progressive byutviklere. Han setter 
miljø i fokus og inspirerer til nye tiltak. Kent 
forteller hvordan du kan skape levende byer 
uten fete budsjetter.

mark Watts – arup | building sustainable 
Cities. 
Bærekraftig tenkning er den eneste veien å gå, 
men dette må settes ut i praksis nå. det gjør 
Mark Watts og selskapet arup med spennende 
løsninger.

line bull – snøhetta | signaturbyggenes 
betydning. 
daglig leder i Snøhetta Line Bull gir et innblikk i hvilke 
visjoner Snøhetta har for de neste 20 år og hvilken 
betydning signalbyggene har for byutviklingen.

Helle søholt – gehl architects | 
liveable Cities and urbanomics
Gehl architects setter møtet mellom mennesker i 
sentrum for all byutvikling. Søholt retter blikket mot  
Sandefjord og Vestfoldbyen, og viser mulighetene  
norske byer har for å skape en fremtidsrettet by- 
utvikling.

irene tinagli | norway in the Creative age 
irene Tinagli er en fremtredende forsker i europeisk 
sammenheng. Hun presenterer resultatene fra  
forskningsprosjektet norway in the Creative age, 
som handler om fremtidens kompetansebehov. 

michael Cawley - ryanair | the 
winning Formula
Michael Cawley, gründer og adm.dir. i  
ryanair, ser enorme muligheter for sitt 
eget lavprisselskap.
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Fylkesordfører

vestfoldbyen
- det viktigste grepet nå for å utvikle byene i fylket er 
utbygging av vestfoldbanen, mener Per-eivind Johansen, 
fylkesordfører i vestfold. 

- Vestfold er et regionalt byområde i rask endring med 
et felles bolig og arbeidsmarked. Kommunene, 

fylket og staten jobber sammen om å utvikle 
en bærekraftig areal- og transportpolitikk 

for fylket med jernbanen som ryggrad. 

Verdiskaping i Vestfold er den arenaen 
som brukes for å samarbeide om 
viktige strategiske temaer i Vestfold. 
Her samles offentlige etater, frivillige 
organisasjoner og næringslivet for 
å jobbe sammen med utfordringer 
og muligheter i Vestfoldbyen. 

Samarbeidet er basert på et likeverdig 
partnerskap. Temaer som Verdiskaping 

i Vestfold har tatt opp de siste årene, i 
tillegg til areal- og transportplanlegging, 

er toleranse, kulturell vekst og nyskaping, 
klima og energi og utdanning.

- Vi tror at noe av attraksjonskraften ligger i å 
skape de myldrende bymiljøene der folk kan 

møtes og utveksle ideer, byer der 
folk snakker sammen!
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o
rdfører

sandefjord
- sandefjord har høy puls uten statens klamme hånd, 
sier ordfører bjørn ole gleditsch. da hvalfangsten og 
tradisjonsrik stor industri forsvant i løpet av et tiår, trigget 
dette gründerånden i sandefjord. 

Sandefjord lufthavn Torp er avgjørende for områdets 
vekst. Men kommunen vil for alt i verden beholde hånden 
på rattet selv, sammen med det lokale næringslivet. 

- alt ligger til rette for at kommunen skal lykkes, sier 
ordfører Bjørn ole Gleditsch, men ingen tar det som en 
selvfølge. et mål på å lykkes, er antall unge som vil bo i 
Sandefjord. fortetting fra 1997 har ført til at 95 prosent 
av alle i Sandefjord bor innenfor en radius på fem kilometer. 
Sandefjord scorer lavt på levekårsindeksen, men høyt på 
omdømmemålinger. Kommunen har bare halvparten av 
summen penger Bærum har til rådighet per innbygger. 
Medvirkning i planprosesser og bevissthet om at mangfold 
innen arbeidsliv og kulturliv er avgjørende for folks trivsel, 
står sterkt i kommunen. Men det viktigste for områdets 
fortsatte vekst, er at noen slutter å tukle med Torp. 
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Færre biler - bedre byer
- regjeringen ønsker å være en pådriver for en radikal endring 
av transportsystemet, sier samferdselsminister liv signe 
navarsete.

- når man driver med transportpolitikk, skal man få mange ulike mål til 
å gå i hop, begynte samferdselsminister Liv Signe navarsete forsiktig, 
men beskrivende på Citisense i Sandefjord. 

Temaet var byutvikling i et samferdselsperspektiv, og statsråden 
slo snart fast at vår største utfordring er klimaproblemet. 
Kollektivtransporten må styrkes, veksten i biltrafikken reduseres om 
vi skal nå målene.

- Vi må jobbe systematisk med sterke virkemidler for å redusere 
veksten i biltrafikken i storbyområdene. først og fremst av hensyn til 
klimaet, men også menneskene som bor i byene. Køer og kork gjør det 
verken forutsigbart eller attraktivt å bo i by, sier Liv Signe navarsete. 
Hun står fast på å kreve restriktive tiltak som motytelse for 
belønningsmidler til storbyene.

- fordi det er nødvendig, sier hun, - og nå har vi gitt lokale myndigheter 
anledning til å bruke en rekke virkemidler som bompenger, lokale 
miljøavgifter og å pålegge avgift for parkering på private kjøpesentre. 
Vi er avhengige av et samspill mellom sentrale og lokale myndigheter 
for å lykkes, det er ikke nok å bare stimulere. nå må ikke politikerne 
være feige, men ta de nødvendige grepene for fremtiden, sier statsråd 
navarsete.
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Jotun

Jotun kunnskaps- 
basert vekst 
- vi vil at alle som jobber hos oss skal bo i lokalmiljøet. ikke 
i oslo eller andre større byer. skal vi hente ut det beste av 
folk, må de delta i kulturen på arbeidsplassen, sier morten 
Fohn.

Kunnskapsbasert vekst er nøkkelen for jotuns unike posisjon i 
verdensmarkedet. Sandefjords kvaliteter holder internasjonal 
høyteknologisk spisskompetanse ved bedriften. den internasjonale 
skolen, god infrastruktur, godt kulturtilbud og et godt næringsliv er 
betingelser for at jotun skal kunne forbli i Sandefjord.

Kunnskapsbasert, organisk vekst er forretningsfilosofien til milliard-
konsernet. jotun investerer 200 millioner kroner i forskning og 
utredning hvert år, hvilket utgjør 85 prosent av bedriftens totale 
fou-engasjement.

- Vi er norges største private forskningsmiljø. og forskningen foregår 
i Sandefjord, sier fohn. i dag har jotun 20 prosent markedsandel. 
Hvert femte skip er malt med jotuns produkter. og en kuriositet: 
eiffeltårnet er malt med maling fra Sandefjord. 

for jotun er det å forbli i Sandefjord et bevisst valg basert på  
de verdiene et mindre lokalsamfunn gir medarbeiderne,  

samtidig som bedriften ved sin tilstedeværelse beriker 
Sandefjords lokalmiljø. alle nyansatte i jotun må på 

jotunskole i norge. Slik bygges kompetansen her, og slik 
bringes bedriftskulturen fra Sandefjord ut i verden.



11

erlend loe
verdens dårligste 
omdømme
- det er vel ingen tvil om at stakkars knutby i sverige har 
det dårligste omdømmet i verden, sa konferansier anne 
lindmo da hun introduserte erlend loe. 

Loe hilste forsamlingen med å si at han var glad for å se at 
så mange var opptatt av å ta hånd om fremtiden hans, Selv 
har han nok med å ta seg av ungene sine, opplyste han før 
han ga oss et utdrag fra boken Kurtby. 

inspirert av de groteske hendelsene i den svenske småbyen 
har han diktet opp historien om da Kurt tok familien med 
på truckferie. de skulle til Mummidalen, men endte opp i 
Pingpongmenigheten midt i de svenske skoger hvor Kurt ble 
pastor med Kirsti Brud ved sin side. og alt går bra til slutt.
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Heia norge
- norge er et paradis, men ingen vet det. vi må ut og selge 
oss, er arne Hjeltnes spissformulerte budskap.

Hjeltnes har oppholdt seg i fjerne strøk som markedsfører av laks og 
annet norsk, og er ”irritert” over svensker, dansker, finner og sveitsere 
som er synlige i metropoler som Hong Kong. Mens Sverige har 23 
personer stasjonert i Hong Kong, har norge redusert staben til en 
enslig svale uten kontorplass, ifølge Hjeltnes.

Bildet er like svart over hele verden, og minst like ille når det gjelder 
tilstedeværelse på nettet, hevder han, vel hjemme igjen fra tur.

- Vi har mye godt å selge til utlandet, og fantastisk natur og 
opplevelser å tilby turistene, men utlendingene vet det ikke. Vi må ut 
og selge oss.

Vel, alt er ikke like bra, mener han. fin natur alene er ikke nok til å 
tiltrekke turister. Kombinert med levende småsteder og lokale 
produkter derimot, kommer suksessen. da må ikke byråkrati og 
stivbeint lovgivning sparke bena under driftige småkapitalister som 
vil lage fersk ost eller lokal dram.

og på sitt sedvanlig muntre vis påpeker Hjeltnes at du får flere treff 
på new Zealand med sine en million innbyggere enn om du søker på 
norge.  

er det 
viktig kvar 

maten 
kjem ifrå?

”We are from 
norway. 

Who cares?”
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Competitive identity
- land er produkter på hyllene i det globale supermarkedet.  
Jeg liker det ikke, men sånn er det, konstaterer simon 
anholt.

 - Vi lever i omdømmets tid, i en globalisert verden betyr omdømmet 
alt, mener anholt. Landet vårt er en merkevare, men vi kontrollerer 
ikke andre menneskers oppfatning av oss, sier han. afrika fikk for 
eksempel omdømmet sitt fra artistene Bono og Bob Geldof:
- oppfatningen var at afrika var noe vi skulle synes synd på, ikke 
beundre. 

noen nasjoner er heldige og har et godt omdømme. en tyrker stiller 
svakt i konkurranse med en svenske. rumenere kan gjøre så mye 
nyskapende og bra de vil uten å få oppmerksomhet.

- jeg har skrevet om nasjonale merkevarer, ikke merkevarebygging. 

Har landet ditt et dårlig omdømme, er det umulig å reklamere seg ut 
av uføret. det er kvaliteten i produktet som leveres som teller når man 
skal bygge en god stedsidentitet. 

it´s the product, stupid! slår Simon anholt fast.
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eirik n
ew

th

norge i 2050
- utviklingen drives av eksterne kriser. det vi trodde var 
kontroll, er i virkeligheten respons på ytre påvirkning, sier 
eirik newth.

eirik newth har stirret lenge inn i fremtiden. 

Klar for tempo? Her er norge i sju stadier på vei til 2050. Kan noen ta 
en telefon om 41 år og felle dommen?

2014: ubemannede jagerfly, robotiseringen begynner
2019: dna lagres som identifikasjon. Betenkeligheter overskygges 
av fordeler
2024: det går bra. På grunn av olje- og gassproduksjonen er norge 
utslippsversting. Men klimaskiftet fører til issmelting og åpning av 
nordøstpassasjen. finnmark og Kirkenes blir norges pulserende 
utviklingsområde

2029: Søksmål på grunn av «future damage». de store miljø-
forbrytelsene straffes ved at selskaper som forurenser må 

betale for skader de kan komme til å påføre fremtidige 
generasjoner. 
2039: urban agriculture, oslo er millionby, kjøkkenhager 
bygges i høyblokkene, høyhastighetstog går mellom de 
to store regionene i nord og sør
2044: Geoengineering. Man tukler med havet for å senke 
den globale temperaturen.
2049: Tørkekrisen i europa fører til største innvandring 
noensinne til norge. 20 000 spanjoler er på flukt, vi lever 
i et kvoteregime og man har utviklet et nært forhold til 
datamaskinen sin. faktisk inngås det første partnerskapet 
mellom en pc og en person. 

Så sånn kan det gå!
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Minglebilde
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nettgenerasjonen forandrer verden
- For nettgenerasjonen er den digitale verden som luften 
de puster i. den i ferd med å forandre verden til det bedre 
uten at vi merker det, sier don tapscott, forfatteren av 
«Wikinomics.» 

Tapscott avviser kontant at nettgenerasjonen er en gjeng apatiske 
nettslaver. Tvert imot, dagens unge er smartere enn noen generasjon 
før dem. umerkelig, som alltid når en ny tid inntreffer, forandrer de 
verden. 

alle nye generasjoner møter skepsis fordi forandring skremmer den 
etablerte, men ungdom i dag har noe tidligere generasjoner ikke har 
hatt: nettet og kompetansen på å bruke det.

- Barna våre har blitt autoriteten. Si meg, hvem er systemansvarlig 
hjemme hos dere, spør han.

det er i nettsamfunn som Youtube og Twitter, blogger; steder på 
nettet der forbløffende store menneskemengder kan komme i 

kontakt på utrolig kort tid, som interesserer Tapscott. der de 
allerede diskuterer viktige spørsmål, driver næringsvirksomhet, 
øver påvirkning og organiserer seg. Han tror det vil endre 
maktforhold, måten å lære på, drive helsetjenester på, 
spre informasjon, selve næringslivet, økonomien, ja hele 
samfunnsstrukturen. og han tror den vil endres til det bedre.

Tapscott har observert nettgenerasjonen gjennom femten år, og ikke 
minst sin egen sønn.

På storskjermen får vi et bilde av sønnen og kameratene.
- TV har blitt musac for de unge, men se her! de ser faktisk på TV, men 
samtidig er de på nettet og orienterer seg samtidig som de diskuterer. 
attpå til holder de på med andre digitale dingser. jeg trodde sønnen 
min var et geni, men så oppdaget jeg at naboungene var likedan, sier 
don Tapscott.
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The web is big. Really big. You just 

won´t belive how vastly, hugely, mind-

bogglingly big it is. I mean you may 

think there is a lot of information in 

your local library down the road, but 

that´s just peanuts to the web
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ez-system
s

skien – 
verdens 
digitale 
navle

- vi lager noe som er mer enn oss selv, mener 
aleksander Farstad i selskapet eZ. Åpenhet 

og deling er blitt til et globalt, digitalt og 
svært lønnsomt eventyr.

 forretningsideen til eZ går ut på å dele. Selskapet 
tjener penger ved å tilby gratis etterspurt selvutviklet 

og åpen programvare. 

- alt som deles åpent, vokser og blir større. det handler også 
om at det er bedre å få en liten bit av en stor kake, enn å 

få en stor bit av en veldig liten kake, sier farstad. Å involvere 
kundene i produktutviklingen skaper et bedre produkt, men 

også medeierskap for kunder – og muligens færre klager. 

Kunnskap er makt, de som bruker makten, passer på kunnskapen. 
Vi snur alt på hodet og praktiserer åpenhet. Åpenheten reduserer 

selskapets risiko knyttet til produktene, sier aleksander farstad, daglig 
leder ved eZ.

eZ samler årlig partnere, kunder og konkurrenter fra hele verden 
til seminar. de kommer sammen for å dele, prate og møte 

nye venner. dette gjør Skien til verdens digitale navle. 
inntektene kommer fra tjenestene selskapet 

selger knyttet til programvaren. filosofien 
har ført til 5000 betalende kunder, 2,5 

millioner nedlastinger, hovedkontor i 
Skien, distriktskontorer i Chicago 

og dubai, ansatte fra 10 land og 
engelsk som arbeidsspråk. 

- Vi er ikke små vi er store. Vi er 
ikke lokale – vi er globale. og 

vi trives utmerket i Skien. 
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o
peraHåndholdt og 

nettlest
operas visjon er å skape det best mulige verktøyet for 
nettsøking, uansett type utstyr. Produktet er under 
kontinuerlig utvikling gjennom utstrakt brukermedvirkning.

Gjennom spesielle webapplikasjoner gjør opera det mulig for 
brukere, partnere og kunder å bli programutviklere. de kan tilpasse 
nettsøkingen ut fra egen interesse. dette fører til stor deltakelse i 
programutviklingen, en omfattende grasrotbevegelse.

– Vi er best i verden på nettlesere for mobiltelefoner, sier Christen 
Krogh ubeskjedent, og opplyser at bare 1,4 milliarder mennesker i 
verden har tilgang til pc. flere har mobiltelefon, markedet er enormt.

- nå kan et uttall dingser kobles opp til nettet. Vi flytter vanene fra 
ett medium til et annet og bruker mobile enheter på samme måte 
som pc-en, sier en optimistisk Christen Krogh. opera Software ser et 
enormt marked for å ekspandere i den pc-løse delen av verden.



26

P
iratpartiet

Frihetsbevegelse 
fra øst
en svensk protestbevegelse mot overvåking, kontroll 
og delingsforbud på internett har vunnet plass i eu-
parlamentet. 

Piratpartiet (PP) er blitt Sveriges nest største parti og det 
største ungdomspartiet. PP ble nylig valgt inn i eu-parlamentet. 
Hovedanliggende for partiet er at ingen skal kontrollere internettet 
eller begrense mulighetene til fildeling. de vil med andre ord 
opphavsretten til livs og ser fildelingsforbudet død og begravd, jo 
fortere jo bedre. Ved å sammenlikne internett med andre arenaer 
i samfunnet, blir opphavsrett og fildelingsforbud ganske bisarr. 
det samme blir tendensen til kontroll og overvåking av nettet, 
mener Piratpartiet.

- Vi har satt temaer på dagsorden som de andre partiene ikke 
forstår, forklarer richard falkvinge, grunnlegger, styreleder 
og partiformann. Han advarer mot myndighetenes forsøk 
på å kontrollere. - de vil aldri klare det, men kan skape 
mye skade i forsøket på å overvåke. Vi er den nye 
frihetsbevegelsen.

Piratparitet er det mest omtalte partiet i svensk 
bloggverden, og har fått stor oppmerksomhet i europa. 
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Jarle blogger analogt

EksnarkomanE JarlE bloggEt analogt undEr konfEransEn
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skrible

torhild EidE torgErsEn fra skriblE tEgnEt undEr konfEransEn
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anEttE moland og hans mathisEn mEd bassist
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norway in the Creative age
selv små norske byer kan tiltrekke seg kreative mennesker om 
de slår seg sammen og samarbeider etter en felles strategi, 
mener den italienske forskeren irene tinagli. 

forskningsprosjektet «norway in the Creative age» omhandler viktige 
faktorer for byregioners attraktivitet i kampen om de beste hodene 
som skal utvikle fremtidens næringsliv. Mange av de bedriftene vi 
skal leve av i fremtiden er ennå ikke skapt. næringslivet må trekke til 
seg kreative mennesker for å skape verdier, dynamiske personer som 
etterspør urbane kvaliteter. - Creativity is the main engine for growth, 
the flexibility and power to compete in the future, slår Tinagli fast.

folk trekkes mot byene og unge voksne leder an. Siden fremtiden i 
så stor grad vil bli avgjort i byene, er det viktig å bruke kreftene på å 
planlegge for en best mulig byutvikling. richard florida har introdusert 
tre «T-er» som avgjørende for å trekke til seg de kreative menneskene: 
Talent, Toleranse, Teknologi. i tillegg har stedets egenskaper stor 
betydning.  Blant de mest avgjørende egenskapene er levende byer, 
grønn og effektiv mobilitet og gode forbindelser. 
- Place is important to make you happy, sier irene Tinagli. 

Mulighetene for å øke en bys kreative potensial ved å koble den 
bedre sammen med andre byer og større sentra staker ut en kurs for 
en ny modell av regional og urban utvikling. en modell basert på et 
velfungerende nettverk av byer koblet sammen i et nett av grønn, 
effektiv kollektivtransport som en motsats til den byspredningen vi 
har sett både i industrialiserte- og utviklingsland. denne modellen kan 
bli en ny tilnærming til regional utvikling, mer tilpasset norges forhold 
og livsstil, et bærekraftig alternativ til den økende byspredningen. 

- We are talking about a new model for urban, regional planning. using 
connectedness to make cities more attractive, konkluderer forskeren 
irene Tinagli.

den foreløpige rapporten «norway in the Creative age» ble 
offentliggjort på Citisense09.

Creative Class (%) Creative Class (abs. values)
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irene tinagli
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H
elle søholt

liveable Cities 
and urbanomics
- byplanlegging må ta utgangspunkt i mennesket. vi kan ikke 
planlegge mer byliv, men vi kan legge til rette for det. vi må 
invitere mennesker til å komme, til å oppholde seg, og til å 
bli lengre i byrommene, sier Helle søholt fra gehl architects.

To viktige trender påvirker hvordan byene brukes. Stadig flere bor 
alene, og behovet for å møte andre mennesker dekkes ikke lenger av 
familien. Bylivet orienterer seg ikke bare omkring et historisk sentrum, 
men om et regionalt nettverk av rekreative, sosiale og kulturelle rom. 

disse trendene gjør det viktigere enn noen gang å legge til rette for et 
godt byliv. det legger grunnlaget for bedre livskvalitet for innbyggerne, 

og styrker både de sosiale og kommersielle nettverkene. 

Tidligere var næringslivets lokalisering i stor grad styrt av 
egenskaper ved stedene knyttet til infrastruktur og tjenester. 

i dag er det et økende behov for gode urbane kvaliteter. 
det er disse egenskapene de kreative arbeidstakerne 

etterspør. Vi må derfor skape de gode møteplassene i 
byene. Møteplassene må være finmaskede nok til at 

innbyggerne går og sykler, slik at transport i byen 
også blir et møte mellom mennesker. Vi må skape et 
byliv i øyenhøyde.

Mange offentlig etater har avdelinger for 
biltransport, men ingen har en avdeling for byliv. 
Min utfordring til dere er å skape en slik avdeling 
i fellesskap. det kan gi et kunnskapsgrunnlag for 

planlegging med mennesket som utgangspunkt!
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Case sandefjord
Gehl architects har sett på flere muligheter for å utvikle byrom i 
Sandefjord i aksen jernbanealleen fra jernbanestasjonen til havnen.

- Verdig atkomst; bedre kobling fra stasjon til bussholdeplass
- Bymessig fortetting omkring stasjonsområdet
- Større mangfold av byrom i og omkring midtbyen
- ny kulturakse fra sentrum til havnen
- utvikling av et rekreativt havnemiljø
- attraktiv ankomst fra fergen

den lille plassen der det tidligere sto en bensinstasjon, blir ikke utnyttet 
i dag. Her ser Gehl architects muligheter til å utvikle et inviterende, 
urbant møtested med aktive fasader som kobler arkitektur og byrom 
sammen.

Stasjonsplassen gir i dag et trist åpningsbilde når man kommer til 
Sandefjord med tog. utsikten til kirken er blokkert og bussholdeplassen 
isolert. Her kan det utvikles et verdig, regionalt knutepunkt ved å åpne 
mot byen og verdsette kirken bedre.

Case: benzintank

Case: bycentrum

Case: stationspladsen

Case: Havnen

sandefj
ord sentrum
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u
rban ideas b

akery
the urban ideas bakery 

nyskapningen the urban ideas bakery er en to til tre dagers 
kreativ prosess for å utvikle innovative løsninger for sosiale 
og urbane utfordringer. 

Ted Matthews fra British Council er prosjektleder for urban ideas 
Bakery-prosjektet. Han forteller at hvert «bakeri» blir til i samarbeid 
mellom lokale partnere og en lang rekke internasjonale eksperter 
og nettverk. Metoden legger vekt på hvordan byer kan mobilisere 
kreativitet og kunnskap for å takle nødvendige sosiale utfordringer. 
Byene er forskjellige, løsningene må derfor tilpasses situasjon og sted. 

deltakerne i prosessen samarbeider om nye, skreddersydde og 
praktiske løsninger for temaer som for eksempel samfunnsbygging, 
utvikling av kreative klynger, kulturpolitikk og programmer, rekreasjons-
områder, miljøspørsmål, integrasjon, miljøvennlig transport, helse og 
kriminalforebygging.

det første «urban ideas Bakery» ble gjennomført under Citisense-
konferansen i Sandefjord.

www.britishcouncil.org



42

snøhetta

signatur- 
byggenes 
betydning
arkitektkontoret snøhetta har vært i aktivitet i 20 år og har i 
løpet av den tiden plassert seg i arkitektenes internasjonale 
«Hall of Fame». 

Line Bull forteller at kontoret har som utgangspunkt at prosjektene 
de jobber med skal være noe mer enn bare en bygning. effekten av 
byggene skal maksimeres slik at de bringer frem de kvalitetene og 
egenskapene som stedet har. Symbolikk brukes ofte som element 
i prosjektene, og kontoret ønsker å viske ut skillelinjene mellom 
landskap bygning og interiør. ofte kombineres kjente elementer på 
nye måter ut fra et samarbeid mellom fagdisiplinene. 

Kontoret har et integrert samarbeid mellom landskapsarkitekter, 
interiørarkitekter og arkitekter som utgangspunkt for alle prosjekter 
de jobber med. Snøhetta har kontorer i oslo og new York. 
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signatur- 
byggenes 
betydning

Bærum Kulturhus i Sandvika
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annE lindmo var konfEransiEr på CitisEnsE09
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Bilde av sang oppstart 2. dag

lisE mEland mEd akkompagnEmEnt
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Bilde av sang oppstart 2. dag
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erik solheim

Framtidens byer 
Halvparten av jordas befolkning bor nå i byer. dette er nytt i 
verdenshistorien. det gir oss helt nye perspektiver og utfordringer 
fremover, sier miljø- og utviklingsminister erik solheim. 

for å møte miljøutfordringene her hjemme har Miljøverndepartementet tatt 
initiativ til et nettverk av de 13 største byene i norge. nettverket skal jobbe 
med løsninger innen areal- og transportplanlegging, stasjonær energibruk i 
bygg, forbruksmønster og avfall og tilpasning til klimaendringer. Målet er å 
utvikle framtidens bærekraftige løsninger på disse områdene. 

- Bakgrunnen er klimaendringene som påvirker oss alle. norge må ta sin del 
av ansvaret. i forhold til miljøutfordringene er transport kritisk, og dette blir 
et viktig fokus i arbeidet. 
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Solheim pekte på at det må utvikles løsninger og prinsipper både for bruk av ny teknologi, 
endring av transportbehov og transportvaner. reisemiddelvalgene må endres og areal-
planleggingen må knyttes enda nærmere transportplanleggingen. 

- Heldigvis er norge godt rustet for disse endringene. Vi har en lang tradisjon for samarbeid 
mellom offentlige myndigheter og private og kommersielle aktører. et samarbeid vil være 
avgjørende for å utvikle gode og langsiktige løsninger, og vi må sammen finne prinsipper og 
løsninger som stimulerer, utfordrer og regulerer, konkluderte erik Solheim. 

www.framtidensbyer.no
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sustainable Cities 
ingeniørfirmaet arup jobber med bærekraft på alle nivåer – 
fra enkeltprosjekter til masterplaner. Firmaet har lenge hatt 
et fokus på bærekraft og klima og er nylig valgt som rådgiver 
for C40-byene Climate leadership group. 

- Med de miljøkravene som må til for å oppnå bærekraft må det 
utvikles helt nye prinsipper for å bygge byer, sier Mark Watts, leder for 
arup. Strategien blir todelt: prinsipper for nye bygninger og områder – 
og prinsipper for omstrukturering av eksisterende bygninger og byer.

når målet er 0-utslipp av Co2, må det lages integrerte 
strategier som tar hensyn til alle sider av både 
produksjonsprosess, drift og resirkulering. 
den største utfordringen er å omdanne de 
eksisterende byene til 0-utslipp. 

Strategiene som legges til 
grunn for arbeidet må være 
systematiske. arup fokuserer på 
tre ulike strategier: reduksjon av 
energibehovet, effektivisering 
av eksisterende systemer og 
fornybar energi. innenfor hver 
av disse strategiene jobbes det 
både med prinsipielle og lokalt 
tilpassede løsninger. 

- Å takle klimautfordringen 
er ikke bare en utfordring 
for vitenskap og teknologi 
– det er like mye en politisk, 
forvaltningsmessig og øko-
nomisk utfordring, mener Mark 
Watts.

www.c40cities.org
www.arup.com
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grønn mobilitet
- transport står for en tredel av klimagassutslippene. bil-
trafikk står for 20 prosent. stadig flere av oss bor i byer. 
kuttene må kommer her, mener vegdirektør terje moe 
gustavsen.

- 70 prosent av alle reiser under tre kilometer skjer med bil. Må 
det være slik, spør Gustavsen. Han leder etaten som har gått fra å 
legge til rette for biltrafikk på 60-tallet til å arbeide med helhetlige 
transportløsninger. om vi kutter alle de korte bilreisene, ville vi ha tatt 
20 prosent av norges mål for klimagasskutt i 2011.

Transportpolitikk er håndtering av dilemmaer. Tenker vi bare optimale 
løsninger for framkommelighet, vil det gi store negative utslag for 
miljø og sikkerhet. Tenker vi bare optimale løsninger for sikkerhet og 
miljø, vil det kunne gi store framkommelighetsproblemer.

- arealbruk er all transports mor. Transport må være premiss for all 
byplanlegging, mener Gustavsen. Bevegelse har også et helseaspekt. 
nyere undersøkelser viser at nordmenn beveger seg lite i forhold til 
innbyggere i andre land. 

Helhetlige transportløsninger kan dempe veksten i bilbruken og øke 
andelen som reiser kollektivt, går eller sykler. Samarbeid over fylkes- 
og kommunegrenser er avgjørende for å få gode resultater. et godt 
eksempel på dette er samarbeidet som er i gang i Buskerudbyen, 
Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og agderbyen. 

www.vegvesen.no/byutvikling
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terje m
oe g

ustavsen

- samarbeid og samhandling er gode stikkord.
           Terje Moe Gustavsen
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Gammelgrass

g
am

m
alg

rass
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Gammelgrass
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Fred kent

Placemaking and 
the Power of 10
byer er fulle av menneskefiendtlige uterom. de kan enkelt 
forvandles til trivelige plasser der folk kan møtes. det er 
brukerne som må avgjøre utformingen, ta styringen selv, 
mener Fred kent.

fred Kent er glad i norge. Han er skuffet over Bergen hvor man 
har tapt sjøsiden til turismen. Han ser også offentlige rom i perlen 
Sandefjord som trenger forvandling. På ikke-kommersielt grunnlag har 
han viet livet til å oppmuntre og hjelpe vanlige mennesker i ulike deler 
av verden med å omskape mislykkede byrom til menneskevennlige 
plasser under merkelappen PLaCeMaKinG. 

- du kan forbedre enhver plass med enkle midler, men det er 
lokalbefolkningen som må bestemme utformingen, sier han.

Kent er kjent for sin skepsis til arkitekter og viser et utall eksempler 
på bygninger med tilhørende uterom uegnet for menneskelig 
aktivitet, som derfor blir liggende øde. Men han viser også eksempler 
på arkitektur som skaper gode steder å være. arkitekter og andre 
eksperters kompetanse kan være en god støtte, men det er brukerne 
som skal avgjøre, mener han. 

en god plass å oppholde seg trenger noe så enkelt som komfortable 
sitteplasser. Men også omgivelser som skaper aktivitet og 

muligheter for å møtes. det tradisjonelle markedet er ett 
eksempel, og enhver bydel burde ha et livlig torg.  Kent 

definerer gode plasser som steder med god fleksibilitet, 
identitet og profil, med attraksjoner og reisemål og 

med et indre og ytre rom.

det handler egentlig om å kunne tilby mange 
ting å gjøre på hvert sted. Stedets attraktivitet 
blir større enn summen av enkelttilbudene. 
det er bra med en park, men det er enda bedre 
med en park som har fontene, lekeplass og 
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poppkornsalg. det blir enda litt bedre om det ligger et bibliotek rett 
over gata. er det fortauskafé i nærheten, busstopp eller sykkelvei og 
kanskje en iskrembutikk, får du det de fleste vil kalle en virkelig flott 
plass.  

Hva om en by har ti slike plasser? da ville området nå en kritisk masse, 
en rekke steder hvor turister og innbyggere ville bli engasjert i byen 
dager av gangen.

det er dette fred Kent kaller «The Power of 10» – ti destinasjoner 
med ti plasser der det er ti forskjellige ting du kan gjøre.

- Vi kan selv skape omgivelsene vi skal leve i. Men det må skje i 
form av målrettede prosjekter der befolkningen engasjerer seg 
og tar styringen selv, sier fred Kent som har jobbet i førti år for å 
menneskeliggjøre umenneskelige byrom.

www.pps.org

one of the best things about water is the look and feel of it…it’s not 
right to put water before people and then keep them away from it

if you want to seed a place with 
activity, put out food. 

if no one wants to go out to 
the Park, no one is going to stop 
them.                       Yogi Berra
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sykkelby sandefjord ble satt på kartet som sykkelby av miljø- og ut-
viklingsminister erik solheim sammen med ordfører bjørn ole 
gleditsch og fylkesordfører Per-eivind Johansen rett etter at 
Citisense09-konferansen var avsluttet. 

først var det en markering på torget hvor miljøvernminister snakket 
om miljøvennlig bytransport foran en “installasjon” av 25 biler, en by-
buss, 25 syklister og 25 par røde høyhæla sko. Poenget var å vise hvor 
mye plass de enkelte transportmidlene tar i bybildet og hvilke kon-
sekvenser bilkjøring skaper. deretter syklet statsråden, ordføreren og 
fylkesordføreren den nye sykkeltraseen fra torget og brøt målsnora, 
som symboliserer åpningen av den ca. 100 m lange traseen og tel-
lepunktet. resten av syklistene fulgte etter, og telleren fikk en “flying 
start”.

grønn sykkelopplevelse 
i sandefjord
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fylkesordfører Per-eivind johansen, distriksleder roar Gärtner og ordfører Bjørn ole Gleditch
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r
yanair

the Winning 
Formula
vokser noe inn i himmelen? ryanair, om vi skal tro 
michael Cawley.

Krisen i verdensøkonomien har ført til ledig kapasitet 
på flyplassene. for å tiltrekke seg business, har flere 
myndigheter fjernet avgifter helt for alle flyselskaper 
som kan vise til økt aktivitet. dette skaper vekst for de 
flyselskapene som flyr deg billig nok dit du skal, og aktivitet 
på flyplassenes kafeer, butikker og parkeringsplasser. 

Michael Cawley, gründer og adm.dir. i ryanair, ser enorme 
muligheter for sitt eget lavprisselskap. ingen skranker, 
bare muligheter. om noen år trengs ikke flyplasser i vanlig 
forstand, bare et «baggage drop».  Siden 1997 er ryanairs 
gjennomsnittlige setepris redusert med 35 prosent, mens 
selskapets profittmargin har økt betraktelig. 

Vinneroppskriften? 
- Gjør det billig, sier Michael Cawley.

Fagseminarer
før Citisensekonferansen åpnet, ble det holdt tre parallelle 
fagseminarer:

 sJur dagestad:  
 endeLiG finanSKriSe. 

 den ideelle tid for innovasjon 
 og kreativitet.

Sjur dagestad er professor i innovasjon og 
har ellers en usedvanlig mangfoldig bakgrunn 
som gjør at hans foredrag og seminarer både 
inspirerer og engasjerer. det ble et gnistrende 

kompaktseminar med et grensesprengende inn- 
hold for mange av deltakerne. innovasjon og 

kreativitet blir ofte ikke det samme etter et møte 
Sjur dagestad!

simon anHolt: 
PLaCe BrandinG. 
omdømmebygging for byer og steder

Simon anholt er en av verdens ledende rådgivere 
på omdømmeutvikling og har mange både urovek-
kende og klargjørende tanker som han delte med 
oss. Mange av de holdninger og oppfattelser 
som vi har på området placebranding 
og omdømmebygging ble satt 
på prøve. det var en rekke 
deltagere som tok med 
seg ny kunnskap på dette 
feltet tilbake til sitt eget 
nærmiljø hvor kanskje nye 
syn og tanker vil bli prøvd 
satt ut i livet i tiden som 
kommer. Husk; «it’s the 
product, stupid!»

ted mattHeWs: 
BreaKTHrouGH CiTieS.

Mobilisering av byers kreativitet

Ted Matthews workshop hadde til 
 formål å presentere prosjekt og metode- 

sett, og gi deltagerne en smakebit av 
hva dette arbeidet skaper i sin nye 

og innovative tilnærming til 
by- og samfunnsutvikling, 

det var mange positive  
tilbakemeldinger på  

metoden og hvordan 
dette kan bidra til 

reell innovasjon og  
positiv samfunns- 
endring.
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Citisense-bannerbilde
Fagseminarer
før Citisensekonferansen åpnet, ble det holdt tre parallelle 
fagseminarer:
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hovEdsEntralEn for hØYhEla sko, larvik
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«Knowledge based society and  

creativity gives you the flexibility 

and power to compete in the  

global scenario»
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«Knowledge based society and  

creativity gives you the flexibility 

and power to compete in the  

global scenario»

Irene Tinagli
PhD Public Policy and Management

Carnegie Mellon University



Studenter

studentinvitt 
vegdirektør terje moe gustavsen inviterte 25 studenter fra 
ulike læremiljøer tilknyttet statens vegvesen til Citisense09. 
Han pekte på hvor viktig det er at statens vegvesen tar 
samfunnsaktørrollen og fortalte om bredden i etatens oppgaver 
med tanke på framtidig rekruttering.



Studenter
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m
idtåsen kveldsarrangem

ent
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midtåsen
Konferansens to dager ble bundet sammen 
av et kveldsarrangement på Midtåsen, den 
tidligere privateiendommen til anders 
jahre. Midtåsen eies nå av Sandefjord 
kommune, og er en unik perle i forhold til 
byens historie, beliggenhet og arkitektur. 

Heidi Gjermundsen Brock sang sammen 
med Heine Totland. Sandefjord Storband 
sørget for musikken i midtsommerkvelden.
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«Få farten 
ned, så vi kan 
se hverandre i 

øynene!»

Helle Søholt, Gehl architects
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Hovedarrangør:
 www.citisense.no

vertskommune:
www.sandefjord.kommune.no

medarrangører: 

miljøverndepartementet 
www.regjeringen.no

vestfold fylkeskommune
Verdiskaping Vestfold 
 www.vfk.no

statens vegvesen 
www.vegvesen.no

Jernbaneverket 
www.jbv.no

Husbanken 
www.husbanken.no

Sandefjord Kommune

Credits:
Foto:
Therese fische, hello.theresefische.com
Vidar askland, www.vidaraskland.no
Knut Hovde og inge fosselie, Statens vegvesen
Colourbox-www.colourbox.dk

tegning:
Torhild eide Torgersen, www.skrible.net

tekstbidrag:
anette Hansen, Husbanken
Per rathe, frilans
Gunnar ridderstrøm, 
Statens vegvesen

therese Fische (f. trondheim 1977) 
Therese er utdannet ved Kunstakademiet 
i Trondheim og Kunstakademiet i oslo. nå 
arbeider hun som frilansfotograf og kunstner 
i oslo. Hun gjenskaper sinnstilstander og 
stemning ved rekonstruksjon og bruk av 
modeller. uttrykkene settes sammen i serier 
med segmenter fra forskjellige historier og/
eller scener, og inneholder gjerne motstridende 
følelser eller stemninger.  Bildene som ble vist 
under årets Citisensekonferanse, finner du på 
hello.theresefische.com
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Kilde: Reuters

NY TID – NYE 
HANDLI NGER

Program 22. juni 2009
del 1  12:00–14:00
Velkommen | Bjørn ole Gleditsch
Vestfoldbyen | Per-eivind johansen
jotuns og kunnskapsbedriftenes plass i verden | Morten fon
nTP 2010–2019 – transportens bibel de neste ti år | Liv Signe navarsete
Kurtby | erlend Loe

del 2  14:30–16:30
Browsing Tomorrow – Leading the way in the handheld world to a 
new society | opera Software
open source publishing - åpenhet og deling som konkurransekraft | 
ez Systems
framtida nett no | arne Hjeltnes
Competitive identity – it’s the product, stupid | Simon anholt

del 3  17:00–19:00
norske byer og mennesker i 2050 | eirik newth
digitalt demokrati – Power to the People again | Piratpartiet
introduksjon don Tapscott | Paul Chaffey
‘Wikinomics’ – ‘Grown up digital’ | don Tapscott
avslutning/forsmak på kvelden | Silje nergaard og Heine Totland

Program 23. juni 2009
del 1  09:00–12:00
ryan air – the Winning formula | Michael Cawley
norway in the Creative age/norges kreative tilstand | irene Tinagli 
og erling dokk Holm
British Council | urban ideas Bakery
Liveable Cities and urbanomics | Helle Søholt (Gehl architects)
Signaturbyggenes betydning | Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta) 

del 2  13:00–15:00
Building Sustainable Cities - With a Healthy Bottom Line | Mark 
Watts (arup)
Grønn mobilitet – samfunnsaktørenes fellesløft | Terje Moe Gustav-
sen
introduksjon av fred Kent | Håkon iversen
The Public-Space Provocateur | fred Kent
framtidens byer – samarbeid med høye ambisjoner | erik Solheim

konferansier | anne Lindmo
sceneband | Hovedøen Social Club - GammalGrass
ansvarlig programredaktør | Trond aarstad jr. trond@citisense.no

Fremtidens by- 
og næringsutvikling
Citisensekonferansen sandefjord 22. og 23. juni 2009

samarbeidsprosjekt mellom Citisense as, miljøverndeparte- 
mentet, sandefjord kommune, vestfold fylkeskommune med 
verdiskaping vestfold, statens vegvesen, Jernbaneverket og 
Husbanken.

Hensikt
Skape interesse og debatt omkring temaet klimavennlig og attraktiv 
byutvikling.

mÅl
finne frem til felles forståelse for de store utfordringene vi står over-
for i byutviklingen.
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alle deltakerne på Citisense09 fikk en 
inspirasjons- og notatbok med en del felles 
erkjennelser og utfordringer fra Citisense og 
samarbeidspartnerne i Prosjekt bystrategi 
region sør. en hovederkjennelse er at det 
er gode muligheter for å skape en attraktiv 
byutvikling som er bra for mennesker, 
næringsliv og klima. dette krever utstrakt 
samarbeid, åpenhet og deling mellom 
beslutningstakerne innen politikk, næringsliv 
og det offentlige i en langt større grad enn i 
dag.

den Femte FriHet
friheten til fri flyt av informasjon, den femte frihet, er 
kjent av alle som er hyppige brukere av internettet. Her 
ligger alt åpent for alle, og spredningen av informasjon 
skjer lynraskt, på godt og på vondt. Kapteinen på uS 
airways 1549 ble en verdensberømt helt på noen 
minutter. Like raskt kan et godt omdømme komme i 
fritt fall.

Free or too CHeaP to meter
- uansett hva du driver med, blir du før eller senere 
nødt til å konkurrere med det som er gratis! dette 
sier sjefredaktør Chris anderson i Wired Magazine. 
«The Long Tail»-prinsippet innebærer satsing 
på nisjemarkeder med lav omsetning av et stort 
antall produkter. dette er mulig på grunn av lave 
produktkostnader, så lave at de nesten er for små til 
å måles, «too cheap to meter», som anderson sier.

insPirasJons- og notatbokinspirasjons- og notatbok

levende eller død
alle byer står overfor hovedvalget mellom å bli smultringby eller 
levende by. Smultringbyer – der folk sitter i biler på hovedveier rundt 
et dødt bysentrum på vei mellom spredte kjøpesentra. Levende byer - 
der møter mellom mennesker gir liv, innovasjon og sosial tilhørighet.

kJøPesenter
Handel er avgjørende for å skape en trivelig og bærekraftig 
by. Kjøpesenter er ikke nødvendigvis en koloss med tilhørende 
parkeringsplass ute på et jorde. Kjøpesenter er en organisasjonsform 
som like gjerne kan praktiseres i et bysentrum. Bygårder og kvartaler 
kan omdannes til kjøpesenter som både har en indre arena og åpner 
seg mot gaterommet.

kollektivløFtet
i april i år presenterte nHo rapporten KollektivLøftet. det er en 10-
punktsplan for å redusere miljøutslippene fra veitrafikken og øke 
fremkommeligheten på veiene, både for næringslivets transporter 
og for kollektivtransporten. nHo vil dessuten innføre veiprising, eller 
rushtidsavgift, i de største byområdene.
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boligsosialt mangFold
urbanisering, befolkningstilvekst, og eldrebølgen fører til at 
boligbehovet i norge øker.
Høye boligpriser presser unge, nyutdannede mennesker ut av 
byområdene. Samtidig vet vi at de unge hodene er viktige for 
fremtidens næringsliv. Bykommunene må derfor bevisst legge 
til rette for en miks av boligtilbud for å få et fremtidsrettet og 
konkurransedyktig næringsliv.

verktøykassa
Virkemidlene i byutviklingen er spredt på mange aktører og må 
brukes i sammenheng. Samarbeid må til, det finnes intet godt 
alternativ. et av de viktigste verktøyene for moderne byutvikling er 
samhandlingsarenaer der beslutningstakere fra næringsliv, politikk og 
det offentlige skaper dialog og forpliktende samarbeid.

kommunikasJon
en helt avgjørende grunnmur for å lykkes er en åpen og inkluderende 
kommunikasjon. Språk er grunnlaget for kommunikasjon. Godt språk 
er grunnlaget for god kommunikasjon. fri flyt av informasjon er 
grunnlaget for godt samarbeid om krevende samfunnsoppgaver.

insPirasJons- og notatbok

sHare your sHit!
- ingen kan fjerne informasjonsstrømmene. Problemet er å finne den 
rette informasjonen. dette hevder danske Tor nørretranders. - når 
alle kan redigere alt, så vinner for helvede sannheten til slutt, det 
hele blir troverdig! Språket og samfunnet stabiliserer seg selv på en 
måte vi ikke forstår i dag. framtiden er å gi og dele,  «share your shit!»

kinderegg
det at levende tette byer er bra for 
mennesker samtidig som det er 
bra for næringslivet og klimaet, 
er en fantastisk gavepakke 
– tre ting på en gang: et 
«bykinderegg».



76



77

dialog
under konferansen ble det lagt inn korte 
dialogsekvenser, der deltakerne svarte 
på spørsmål via sms. 

noen spørsmål kom inn helt i begynnelsen av 
konferansen. disse ble kommentert på sparket 
av en opplagt konferansier, anne Lindmo:

- navarsete, tør du virkelig tukle med Torp?

- Blir det noe glutenfritt å spise?

- Lindmoe, du ser en del tjukkere ut på tv!

Spørsmål nr. 1: er du på twitter? 
 ja 4 % nei 96 %

Spørsmål nr. 2:  er du på Facebook? 
 ja 34 % nei 66 %

Spørsmål nr. 3:  Hva er norge mest kjent for? 
 olje (12 %), 
 hvalfangst (17 %), 
 natur (32 %), 
 fred (18 %), 
 velstand (21 %)

Spørsmål nr. 4: Har du lastet ned noe ulovlig?  
 ja 45 % nei 55 %
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Citisense-konferencen viste, at byerne er 
vigtige i en samfundsudvikling, der bygger  
på tolerance, innovation, netværk og  
social sammenhængskraft samt livsglæde. 
den viste desuden, at norges innovative 
niveau er for lavt i forhold til tilsvarende 
samfund. konklusionen må derfor være, 
at norges innovative kraft skal styrkes  
gennem opbygning af kreative byer.  
gennem massive investeringer i en ny  
innovativ urban infrastruktur, kollektiv 
trafik  og regionale bysystemer!

Per riisom, Gehl architects, København
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avsender
statens vegvesen region sør

serviceboks 723
4308 arendal

tlf 815 48 000

www.vegvesen.no

«eg er overbevist om at vi trenger 
både gulrot og pisk i byutviklinga. 
vi politikarar må vere så ærlege 
at vi ikkje fornektar at restriktive 
tiltak kan ha positiv effekt.»

Liv Signe navarsete

Samferdselsminister

grafisk.senter@
vegvesen.no

iSBn 978-82-7704-116-2


