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Et attraktivt sentrum   

-  hva kan kommunen gjøre 

sett i et 

byutviklingsperspektiv? 
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Lillehammer kommune 

Torsdag 16. september 2016 

 

 Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J. Fuller-Gee MNLA 

  Arendal kommune 
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Selv verdens rikeste land har ikke råd til 

å fylle opp bassengene.  

Vi kommer ikke til å få det heller. 
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Dagens Næringsliv 7. mars 2014 
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Vi må forbereder oss 

på at det offentlige 

må leverer færre 

tjenester, ikke flere..  
  
 



Innovasjonsledelse og nye modeller 

for samarbeid 
 barn og unges 

medvirkning,  

 et demensvennlig 

samfunn,  

 fremtidens 

rehabilitering  

 inkludering/integrering

utenforskap, 

 mestringskommunen.  
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Statens pris skal belønne planlegging og gjennomføring 

med høy kvalitet som fremmer bærekraftig by- og 

stedsutvikling. 



  

 En ønsker å fremheve byer- og steder 

som har vist vilje og evne til å skape 

et levende og attraktivt sted å bo, 

arbeide, drive næring og besøke.  

 

 Kåringen skal bidra til å løfte frem 

forbilder som kan inspirere andre til 

innsats.  
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”Det må bygges høyere og tettere –  

 tidligere industriområder må transformeres  

til nye sentrumsnære ”landsbyer” 



 

   ”Lokaliseringskriterier” 
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 Krav til lokalisering: 
 

 Minst 25% av de 

ansatte skal kunne 

sykle eller gå til 

jobben. 

 Det skal være gode 

kollektivtilbud. 

 Maksimalt være 20 

minutter fra Kjevik 

lufthavn. 

 Under halvparten 

skal behøve å 

bruke egen bil.  
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Det skal være om lag 80 ansatte i det nye selskapet. 

 



«Arealplanlegging er all transports mor», 

vegdirektør Terje Moe Gustavsen  



 

Lokalisering i sentrum, gir mange fordeler i 

forhold til de nasjonale mål: 

 
 Redusere utslipp av klimagasser 

 Bidra til et levende sentrum 

 Bidra til godt miljø lokalt 

 Bruke arealene effektivt 

 Legge til rette for verdiskapning 

 Bidra til kvalitet i utforming 

 Bevare kulturmiljøer 

 Sørge for tilgjengelighet og brukbarhet for alle 

 De ansatte bidrar til å styrke sentrum, både med 
handel, kulturliv og gateliv. 
 



 

Lokalisering i sentrum, gir mange fordeler i 

forhold til de nasjonale mål: 

  

 Redusere utslipp av klimagasser 

 Bidra til et levende sentrum 

 Bidra til godt miljø lokalt 

 Bruke arealene effektivt 

 Legge til rette for verdiskapning 

 Bidra til kvalitet i utforming 

 Bevare kulturmiljøer 

 Sørge for tilgjengelighet og brukbarhet for alle 

 De ansatte bidra til å styrke sentrum, med 
handel, kultur og gateliv. 
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   Hva gjør tettsteder     

 attraktiv for mennesker ? 
 

 



 

 Attraktive for alle?  

 Det er steder som satser på:  

 

 Sentrumsutvikling 
 



 

 Sentrumsutvikling: 

 Mer fokus på – 

 1. Boliger  

 2. Barn 

 3. Butikker 

 4. Bibliotek 

 5. Besteforeldre 

 6. Bein  

 
 



16. sep. 2016  19 16. sep. 2016  19 

 Fokus på gang og sykkel 

 



Slik skal Kvadraturen få 

15.000 beboere igjen 

 
 I 1916 bodde alle Kristiansands  

 drøyt 15.000 innbyggere i Kvadraturen.  

 I 2016 6629. 

  

 Nå skal byplanleggere og private eiendomsutviklere 

sørge for at folk i alle aldre flytter til byen. 

 - Vi må legge til rette for nye boliger i alle områder 

av Kvadraturen. I Posebyen bør det etableres bilfrie 

soner for barnefamilier, med nærhet til skole og 

barnehage.  
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 Slik skal Arendal nå 

viktig miljø- og 

klima mål. 

 

 .. og være mer 

trivelig og koselig! 
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SKAP DIALOG OG KLIMA FOR 

INVESTERING MELLOM NÆRING- 

EIENDOM- OG OFFENTLIGE AKTØRER. 
 

 

 Flere kommuner velger å ta initiativ til å lage 

områdeplan for sammenhengende deler av sentrum.  

 

 En av begrunnelsene er at det er ofte mange 

grunneiere og det er vanskelig for hver enkelt å 

koordinere planlegging utover deres egen tomt. 
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- Dette blir verdens 

høyeste trebygg, 

80 meter.  

 

- Responsen har 

vært veldig god. 

-  

-De minste 

leilighetene selges 

fra Kr 2,7 mill 

(toromsleiligheter 

på 67 kvm). 

 

- Det skal også 

selges tre- og 

fireromsleiligheter, 

 



Tettstedet Svolvær: 4 542 innbyggere, 

Lofoton. Mest vekst i Nordland fylke. 
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11 etasjer 
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3.TRANSFORMER PARKERINGSPLASSER 

OG BYGNINGER TIL NYE FORMÅL  

  

 

 En enkel analyse og dialog med grunneier 

vil identifisere mulige områder og 

eiendommer som bør planlegges til nye 

sentrumsformål.  
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På plassen, som i dag kan 

romme inntil 65 biler, 

kommer: 

 

•En sekskantet paviljong 

•Gressvoller 

•En liten lekeplass 

•En beachvolleyball-bane 

•Benker og bord 

•50 plantekasser 

•Et eget bodareal 
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”Midlertidige anlegg”: 

20 cm med sand og gress oppå 

asfalt  
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4. BYGG MANGE NYE ATTRAKTIVE, 

SENTRUMSNÆRE BOLIGER  

 
 

 Det blir aldri liv uten mange boliger i 

sentrum.  

 Boliger er den eneste sikre garantien for 

liv i sentrum etter forretningenes 

stengetid.   
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 Arendal: 

 Totalt 21 300 boliger: 

  
 80%- en- og 
tomannsboliger  

     

     15%- leiligheter 
 



”Kjøp mer melk? ” 



”Bygg flere eneboliger? ”

80%- en- og tomannsboliger 



Flere leiligheter og bofelleskap
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12. September 

2016 



12. September 2016 
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 Stort behov for mange nye 

leiligheter på grunn av det økende 

antall eldre (67+)  

 og enehusholdninger (37% av 

befolkningen).  

 





• Boligbyggingen må bidra til: 

 

 - at flere eldre kan leve et liv 

mest mulig uavhengig av 

offentlige tjenester.  
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23.08.13 - 21:19  
Bodil (84) ble sendt hjem med gåstol til ektemann 

(90) i rullestol  

       23.08.13  VG NETT  

  

 



Nordmenn skiller seg markant fra 

innbyggere i de andre landene på flere 

punkter: 

 
 Menneskelig kontakt: Hele tre av fire frykter sosial 

isolasjon.  

 Bo hjemme: Eldreomsorgen må tilpasses slik at flere 

kan bo hjemme, og ta høyde for lavere grad av 

familieinvolvering. 

 Privatliv: Nordmenn er i større grad enn de andre 

landene opptatt av at eldreomsorgen ikke må gå på 

bekostning av privatlivet. Unntaket er dersom noe 

mindre privatliv betyr at man kan bo hjemme lenger 

og den personlige tryggheten sikres øker med dette. 
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 Teknologi: Nordmenn sier ikke nei til nye 

teknologiske løsninger i eldreomsorgen, men er 

tydelige på at det ikke må gå på bekostning av 

menneskelig kontakt og privatliv. 

 

 Myndighetstro: Nesten åtte av ti nordmenn forventer 

at lokale og regionale myndigheter tar ansvaret for 

fremtidens eldreomsorg.  

 Det er i særklasse høyere enn alle de andre 

nasjonalitetene. 
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Bofelleskap:  

Stadig flere etterlyser felleskapsboliger i en 

eller annen form. 
             Fædrelandsvennen 17. januar 2006 

 

 

 

Bofellesskapet Havstein,Trondheim    

v/Ragnar Enghs arkitektkontor  





”Husbanken vil 

støtte utvikling av 

delte boformer / 

felleskapsløsninger 

innenfor hvert av 

deres prosjekter 

med kr 150 000,-,  

i tillegg til en pott for 

felles ytelser”. 

 

 Context AS 

 Juni 2016  



  

 

”Om å endre måter å 

jobbe på”:  
Tverrfaglig samarbeid i Arendal kommune  
 

v/ Michael Fuller-Gee, Geir Evensen og Øystein Neergaard



Utvikling antall eldre, 80 år + 
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Sum 80 år og eldre fra 2001 til 2015: 

• Frem til nå ingen 

umiddelbare tegn til 

krise. Utviklingen de 

siste tiårene har vært 

nokså ”normal”. 
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Sum 80 år og eldre, hva vi kan forvente i årene som kommer: 

Eldrebakke – ikke bølge.. 

2001 - 2015 

Krise ? 

 



Behov for institusjonsplasser (sykehjem) 
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18,3 % av 80 + (som treffer med antall institusjonsplasser 2014) 

 Hvis vi fortsetter slik vi jobber i dag… 

 Et nytt sykehjem til kr 250.000.000,- 

 hvert femte år.. 



Ca antall ansatte 2030, ulike enheter. 

Fra ca 3 500 ansatt til 4 500…. 
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Hammerfest:  

Boliger innenfor tøffel-avstand 
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Mange flere nye boliger innenfor gang , 

tøffel og rullatoravstand 
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Boliger innenfor tøffel- eller 

rullatoravstand 





64 butikker 

170 leiligheter 
Innen ”tøffelavstand” 



68 

 Harebakken: 60 butikker,  

 1000 arbeidsplasser  

 -men ingen leiligheter 

innefor tøffelavstand  



 

5. ØKT FOKUS PÅ FOLKEHELSE VED 

UTVIKLING AV SOSIALE MØTESTEDER - OG 

SATSING PÅ KULTUR 

  

 

 I mange norske tettsteder er det fortsatt 

få arenaer å treffe andre mennesker, 

spontant eller planlagt.  

 

 Derfor er det behov for gode møteplasser 

inne og ute.  

 



Ensomhet: 

vi trenger gode venner og 

  

steder vi kan treffe 

dem…. 
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Kultur eller folkehelsearbeid? 
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 Den viktigste offentlige møteplass er 

biblioteket  
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Flyttende svømmebasseng 

 Arendal 2016 



9. SKAP DIALOG OG KLIMA FOR 

INVESTERING MELLOM NÆRING- 

EIENDOM- OG OFFENTLIGE AKTØRER. 
 

 

 Flere kommuner velger å ta initiativ til å lage 

områdeplan for sammenhengende deler av sentrum.  

 

 En av begrunnelsene er at det er ofte mange 

grunneiere og det er vanskelig for hver enkelt å 

koordinere planlegging utover deres egen tomt. 
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Arendal centre 2003 
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Arendal centre 2005 
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URBACT II USEAct Thematic 

Network – Third seminar  Istanbul– 

Arendalskonferansen 
Sold out in 70 timer – 550 people 

 



Parking ”in the mountain”s 

550 new 2012 

A total of 2 000 – so 

far  

 

Phus 

Phus Phus 

Phus 



BYUTVIKLING ER IKKE NOE JÅLERI –  

SENTRUM TRUES: Arendal ca 2003  
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Arendal sentrum 2003 

– busstasjon, bensin st. og parkering 
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Kultur- &  

Rådhus Amfi Arena 

100 leiligheter 
Fra 28 kvm – 120 kvm 
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   Pollen, Arendal 1994 
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   Pollen, Arendal 1996/ 2013 
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Her er det nye og 

spennende 

Barbu-forslaget 

fra byplanlegger 

Mike Fuller-Gee 

og hans Barbu-

team i kommune 

 



21.Mars 2012 

 Fleretalls-

partier har 

samlet seg 

om et helt 

hytt skisse-

forslag.  

 

 Og 

opposisjon

en er 

begeistret. 







Agderposten 

12.3.2015 
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300 potensielle 

kjøpere 

sikret seg prospekt på 

leilighetene 



URBACT II USEAct The 

URBACT II USEAct Thematic 

Network – Third seminar  



  ”Liv-Rom-Hus”:  

 Mer gress eller 70 barn?  



Agderposten 2. 2. 2016 



 – Tenk for en 

mulighet å ha en 

barnehage i 

gangavstand fra 

 arbeidsplassen. 

 

 – Flere av bedriftene i 

Kunnskapshavna sa 

at en barnehage vil 

gjøre det enda lettere 

å tiltrekke seg gode 

medarbeidere. 

20.febr. 2016 
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 Hva skaper trivsel? 

 Enda mer gress eller  

 en helårs barnehage? 
 

 
 



Arendal Torv: 1983 
Huvestad & Fuller-Gee MNLA 
 

 



2014: Torvet er lite brukt i hverdagene… 
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Lekeplass på 

Torvet 
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Prosjekter 

1. Kittelsbukt 
m/P.hus 
Tyholmen, kanal 

2. Grandgården 
m/ytre 
Langbrygga 

3. Statens Hus 
m/Kanalplassen 

4. Sparebanken Sør 
m/kanal 

5. VGS, Lassens 
hage 

6. Torvet, Strand gt 

7. Sjømannsskole 



 

 Kkommunikasjon: 

 ” Visjon SØRLANDSBYER 2050”:  

 Knutepunkt Sørlandet og Arendalsregionen 

(ATP) 

 

   

 



LYKKE TIL. 


