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AttraktiveTelemark
Nettverk og samhandling
Utfordringene Telemark står ovenfor
krever samhandling på tvers. Ikke bare
internt i fylket, men også utover fylkets
grenser. Telemarkskommunene har
i INTERREG-programmene gjennom
ti år hatt prosjektsamarbeid. Dette er
med på å inspirere og øke kompetansen
på regionalt/kommunalt utviklings
arbeid.Telemark samarbeider også med
nasjonalt nettverk for stedsutvikling og
har et fylkessamarbeid med Buskerud,
Vestfold og Husbanken. Tverrsektorielt
samarbeid skal sikre gjennomføring av
prosjekt som styrker satsing på fjell,
vann, kyst, industriakse, sogelandet og

vinterlys i Telemark. Dette heftet gir en
kort presentasjon av kreativ og bærekraftig stedsutvikling. Innholdet er ment
som inspirasjon for videre stedsutvikling
og nye fortellinger lokalt og regionalt.
Ønsket er at flere kommuner vil ha glede
av å samarbeide om å utvikle attraktive
steder i tida som kommer.

Globalt / internasjonalt

Politikk

Sosiokulturell
bærekraft

Nasjonalt

BÆREKRAFTIG
UTVIKLING

Tverrfaglig administrasjon

Stedsutvikling og attraksjonskraft
Telemark er et spennende fylke som
ønsker å trekke til seg flere unge voksne.
De 18 kommunene jobber stadig med
prosjekt som skal bidra til utvikling av
kreative og bærekraftige byer, tettsteder
og bygder. Attraktive og bærekraftige
bomiljø er nødvendig for å få økt
bosetting. Analyser og metodeutvikling
er viktige verktøy. Framtidas Telemark
må ta vare på de gode møteplassene
og bringe inn nye av sosial, kulturell
og næringsmessig karakter. Interaktive
løsninger er en del av dette. Spennende
framtidsbilder skal skapes. Gode
fortellinger skal leve videre.

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører Tfk

Regionalt

Økologisk og
miljømessig
bærekraft

Økonomisk
bærekraft
Kommunalt

Telemark samarbeider på tvers

Samarbeid på tvers:
kommunalt, interkommunalt og regionalt
m/næring, organisasjoner, lag osv...
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Regional utvikling
Lokale ressurser
Gjenbruk og miljø
Hensyn til barn og unge
Næringsutvikling
Stedsattraksjoner

Ku l t u r o g o p p l eve l s e r

Univerell stedsutvikling

Unge voksne

Folkehelse
Infrastruktur

Regional utvikling
Fjell, vann, kyst
Framtidsfortellingene i de regionale
satsingsområdene i Telemark og i lokale
tiltak skal bygge videre på grepet om
at vi har en fjellregion og at vi har en
vannregion, som går over i kystregionen.
Alle områdene og stedene har sin kultur,
natur og variasjon av stedskvaliteter og
identitet. Fysiske stedsanalyser, sosiokulturelle analyser, sosio- og kulturøko
nomiske analyser osv. vil kunne gi
spennende bilder å bygge videre på.
Dersom skoler, helsetilbud, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, næringsliv
mm. utnytter fortrinn, kan det i seg sjøl
bidra til attraksjonskraft for bosetting,
bedrifter og besøk. Kvalitet og mangfold
i regioner, steder og tilbud vil kunne
friste unge voksne og etablerere til å
velge Telemark.
Når du spør hvem et menneske er, kommer gjerne stedsnavn inn som forklaring
like etter at en presenterer seg med navn.
Stedsidentitet er knytta til geografi, men
også til stedegen kultur og tradisjoner
– i språk/dialekt, mat, dans, musikk,
håndverk, skikk og bruk osv. Byene,
tettstedene og bygdene i de tre områdene vil alle ha ulike utfordringer
og muligheter knytta til historiene,

framtidsvisjonene og målene som settes
for morgendagens Telemark. Stedenes
teknologiske potensiale, mangfold og
kreative miljø med vilje til å skape har
en regional betydning.
Livskvalitet
Tett, nært, mangfoldig og trygt med
gangavstand til kollektivtilbud, jobb,
barnehage, skole, møteplasser og tjenester/service representerer en livskvalitet
som er attraktiv for mange. Nærhet til
parker, vann og friluftsområder, god tilrettelegging for barn og unge, gang-/sykkelnett og nærhet til møteplasser, kafeer,
restauranter og spennende butikker er
trivelig i hverdagen. Universell utforming og inkluderende løsninger for alle
gir mangfold. Miljøvennlige løsninger
er ikke bare et krav, men begynner også
å bli et bevisst valg, spesielt for flere
unge voksne. Stedstilknytta, kreative
barnehager, skoler og omsorgstilbud kan
gi et attraktivt tilbud som etterspørres av
flere enn de som bor på stedet. Kulturelt mangfold og åpne flerbruksarenaer
i sentrum trekker folk. Dersom folk
er framtidsretta i bostedsvalg, kan det
være steder som satser på livskvalitet,
folkehelse og bærekraftige løsninger
som lykkes.

Områders attraktivitet er avhengig av hvilke
funksjoner som forventes og i hvilken
avstand fra bosted.

God planlegging dreier seg først og fremst
om evnen til å opprettholde beredskap
– kollektivt, i hver planfase.
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Tettstedprisen
Steder har ulike tradisjoner og kultur,
samtforskjellig potensial til å videre
utvikle aktiviteter og fysisk steds
karakter. Det er viktig i stedsutviklings
arbeidet å lage gode arenaer for
utfoldelse. Møteplasser bør framheve
stedsidentitet, gjerne forsterka med
kunstnerisk utforming. Tettstedprisen
i Telemark er delt ut siden 1993, og
denne skal for tida brukes til å bidra til
kunstnerisk utsmykking som styrker
møteplasser i Telemark. Stedene som har
fått tettstedprisen har bidratt til å gjøre
Telemark attraktivt, og prisen skal gi
en mulighet til å forsterke arbeidet
ytterligere.
Interaktive offentlige rom
Kan fysisk utforming og samarbeid med
aktører knytta til offentlig rom bidra
til å utvikle ulike miljøer som virker
og trekker tilsvarende etableringer til
en plass eller ei gate? Interaktivitet i
by- og stedsutvikling er et spennende
begrep. I tillegg til å aktivere publikum
eller brukerne, så kan det å bli involvert
styrke identitet og tilhørighet. Det kan
også bidra til å styrke vilje til etablering,
trivsel og attraksjon.

i planlegging lenge, og det er viktig å ha
noen felles bilder på framtida for å sette
seg mål som strekker i stedsutviklings
arbeidet. Hvilke fortellinger skal
trekkes med videre, hvilke ligger i det
mytiskelandskapet, årstidene, stedene
og aktivitetene? Hvordan formidles de
og hvordan bidrar de til stolthet? I dette
materialet ligger det uendelige mulig
heter som det blir moro å jobbe mer med
framover. Flere kommuner i Telemark
er godt i gang. Vi vil gjerne samarbeide
videre i gode nettverk og være med på å
skape nye fortellinger i åra som kommer.
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1993 Seljord ’93
1994 Bakkestranda-Hjellen
-Langbryggene, Skien
1995 Storgata m/ rådhusplassen,
vannfront og Vestregate, 		
Porsgrunn
1996 Øvre Tinfos, Notodden
1997 Rjukan, Tinn
1999 Lunde, Nome
2000 Hovin, Tinn
2001 Snipetorp, Skien
2002 Folkestadbyen, Fyresdal
2003 Storgata og sentrum på 		
Notodden og Nissedal 		
sentrum

Tettstedsprisen har vært delt ut siden 1993.
Prisen er et spesiallaget kumlokk med
sted og årstall, samt en pengesum øremerket kunstnerisk utsmykning som styrker
møteplassen.

2004 Siljan sentrum og området
ved Øvrebøtjenna
2005 Belysningsprogrammet
Morild, Skien
2006 Opparbeiding av Jens
Lauerssøn plass,
Gunnarsholmen og forbindelser langs sjøen, Kragerø

Hvor er det flest folk – og hvilke alderseller interessegrupper er hvor? Hvorfor?
Hva gjør de? Hvordan utnytte potensiale
i et sted bedre for å skape framtidas
møteplasser – for opplevelse, etablering
eller aktivitet? Kan det særegne brukes
som fortrinn i kreative løsninger?
New narratives og storytelling
Hvilke soger tar vi vare på og hvilke
kan vi bygge videre på? Hvilke nye
fortellinger skal vi skape – for hvem?
Scenariometoder har vært brukt

Tettstedpriser utdelt til nå

2007 Bryggeparken og steds		
utvikling av Kviteseidbyen
2008 Lunde slusepark, Nome
2009 Seljord og sogene, Seljord
Overrekkelse av Tettstedsprisen i forbindelse med utviklingen av Kviteseidbyen
i 2007.

2010 Mosaikk, Skien

Kommunekart forTelemark

Tinn

Vinje

Hjartdal
Notodden

Seljord

Bø

Tokke

Sauherad

Kviteseid

Nome

Siljan

Skien

Fyresdal
Porsgrunn

Drangedal
Nissedal

Bamble

Kragerø
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Samhandling på tvers

Siri Jensen, Kommunenes sentralforbund (KS)

Åpenhet og deltakelse gir legitimitet, tillit og styrker gjennomførings
kraften. Endring og utvikling skjer uansett, det er bare et spørsmål om
hvem som er deltakere og hvordan prosessene skjer.
Hvem har definisjonsmakt?
Enighet om utfordringsbilde og gode
deltakelsesprosesser vil styrke arbeidet
med analyse, strategi, plan og gjennomføring.
1. Samhandling internt i kommunen;
mellom drift og ”utvikling”
2. Kommunen som samfunn og 		
kommunen som aktør 			
(mellom kommunen og borgerne,
både organiserte og uorganiserte)
3. Samhandling mellom kommuner
(mye flott kommunesamarbeid
i Telemark, etablerte samhandlings-
strukturer)
4. Samhandling mellom kommuner og
regionale og statlige aktører

Hva kjennetegner god samhandling?
 Likeverdighet og raushet
 Respekt (for hverandres

arbeidsoppgaver/kompetanse)

 Tillit (ros og anerkjennelse 		

istedenfor kritikk)

 Kjennskap til hverandre, møte 		

på hverandres arenaer (tar tid)

 Brukerdeltakelse
 Ledelsesforankring
 Strategisk samhandling på flere 		

nivåer parallelt

 Fokus på løsninger i stedet for 		

problemer

5. Internasjonale læringsarenaer og
samhandling

Vedtakspunkt
Forstudie

Forprosjekt

Hovedprosjekt

Gjennomføring

Evaluering

Nye prosjekt
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Bli attraktiv som bosted:
1. Stimulere boligbygging
2. Skape sosiale møteplasser og sentra
3. Bedre kommunikasjon
4. Hjelpe naboer til arbeidsplassvekst
5. Ta vare på innvandrere

Bli attraktiv for bedrifter:
1. Bli attraktiv for kompetente
2. Støtte eksisterende bedrifter
3. Støtte nabokommunene
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Bli attraktiv for besøk:
1. Konsum for egne innbyggere
2. For andre i region og fylke
3. For langveisfarende
4. Bygge hytter?

Attraksjon for bosetting og besøk
Attraktivitet for konkurransenæringene har historisk vært den
viktigste faktoren for framveksten av steder. I Norge vokser ikke
konkurransenæringene lenger, men det har vært en sterk vekst
i besøksnæringene, og de lokale arbeidsplassene. Dermed blir
attraktivitet for besøk og bosetting mer aktuelt. Fremdeles er
det viktig å ha vekst, eller unngå nedgang i basisnæringer.

Knut Vareide,Telemarksforsking
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2000

Attraktivitet for besøksnæringer
Hvordan legge til rette for flere
besøkende til ditt sted?

Kompetansekrevende nye næringer
som IT, telecom og avansert industri
vokser. Dette skaper nye betingelser
for attraktivitet.

Bedre kommunikasjoner til steder en
kan pendle til.

Stadig flere pendler til en annen kommune. Dermed blir det viktigere å være
attraktiv som bosted. Steder som er
attraktive som bosted vil kunne oppå
vekst, selv om antall arbeidsplasser
i basisnæringer går tilbake. Attraktive
steder får overskudd på mennesker, som
vil skape vekst i framtiden.

2003

De nye konkurransenæringene som
vokser krever tilgang på kompetanse,
og trenger ikke store arealer, kraft og
infrastruktur.

Legge til rette attraktive areal for boligbygging, stimulere bygging av varierte
boliger.

2002

Gamle basisnæringer som tradisjonell
industri og naturbasert virksomhet har
stadig færre arbeidsplasser.

Attraktivitet for bosetting:
Hvordan bli mer attraktiv som bosted?

2001

Attraktivitet for basisnæringer
Hvordan legge til rette for vekst
i konkurransenæringer? Hva skal til
for vekst i eksisterende bedrifter?
Hvordan skape flere nyetableringer?

Anna industri

70

2000

Steder er attraktive på forskjellige måter

Besøksnæringene vokser i sum.
Men tradisjonell overnatting blir stadig
mindre viktig. Kultur og aktiviteter øker
svært raskt.

Skape attraktive handelsgater og sentre?
Skape sosiale møteplasser, restauranter
og liv på stedet?
Bygge flere hytter?
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Attraktivitetsbarometeret
Telemarksforsking har publisert
Attraktivitetsbarometeret siden 2006.
Dette er en metode for å identifisere
regioner og kommuner som trekker til
seg innflyttere i høyere grad enn arbeidsplassveksten skulle tilsi.
Slike steder vil få vekst i lokale arbeidsplasser på grunn av høyere befolkningsgrunnlag i neste periode. Attraktivitet
med hensyn til bosetting vil da bli en
vekstfaktor som kommer i tillegg til
vekst i arbeidsplasser.

Flytting, inn- og utvandring i Telemark

Figurene under viser prosentvis
endring i antall arbeidsplasser (avstand
til median) og netto innenlands
flytting i perioden 2007-2009.

Figur t.v.
Mange kommuner i Telemark har vært
attraktive som bosted de siste tre årene.
Bø har vært mest attraktiv, og har også litt
bedre arbeidsplassvekst enn middels for
kommunene. Dette har gitt høy innflytting
som resultat.

Alle kommuner
Telemark
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Linear (Telemark)
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Figur t.h.
Regionene i Telemark har lav vekst
i arbeidsplasser. Grenland og Vestmar
trekker likevel til seg flere innflyttere enn
forventet og har vært attraktive som bosted
de siste tre årene. Midt- og Vest-Telemark
har mer utflytting enn forventet.
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Levende landsbyer og byer

Michael Fuller-Gee, EU byplanrådgiver

Den dramatisk økende ensomheten i samfunnet, blir av Røde kors
kalt ”Norges største folkesykdom”. Disse forholdene bidrar til
fraflytting fra småkommunene som ikke har attraktive arbeidsplasser,
egnede boliger eller et variert fritids- og kulturtilbud.
Flere møteplasser
Stedsutvikling er å fokusere på det gode
livet som skal leves i og mellom husene.
Attraktive steder i stor grad handler om
å utvikle den menneskevennlige ”landsbyen” eller byen - om hvordan mennesker lever i samspill med hverandre.
Behovet for sosiale møtesteder er stort
– og det er nødvendige å skaper attraktive steder for å treffes – inne og ute.
Fokus på boligplanlegging
 et godt boligtilbud for alle
 følge med på livstilsendringer, der

husholdninger som består kun av en
person blir mer vanlig

 oppgradere eldre bygningsmasse

til universell standard og oppfylle
kravene til energieffektivitet isteden
for å bygge nytt

 utnytte gårdstun som består av eldre

våningshus med tilhørende uthus i og
tett inntil sentrum med tanke på utleie

Fortetning i sentrumsområdet
”5 minutter gangavstand til alt” er et
godt utgangspunkt for utvikling av
attraktive sentra ved at flere funksjoner
som handel, boliger, sosiale møteplasser,
utdanningsinstitusjoner og kultur legges
til sentrumskjernen. Kortere avstander
vil selvsagt også bidra til å oppfylle
visjonen om å utvikle et lavutslippssamfunn fordi økt arealeffektivitet og
redusert transportbehov står sentralt.
Lokalt engasjement og forankring
Tid og ressurser brukes for å oppnå
dialog og tillit til innbyggere og ulike
brukegrupper. Det er avgjørende at kommunen er ærlig om hva det er åpening
for av innspill på og hva som er avgjort
på forhånd. Det reduserer frustrasjon og
desillusjonerte innbyggere. Idéskisser og
planer som inneholder flere alternativer
kan bidra til en god dialog med store
deler av befolkningen.

Prosess og medvirkning

Festivaler knytter folk sammen

Strandbar i Porsgrunn, overraskelse i byrom
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Fjellregionsamarbeidet og Euromontana
Fjellregionsamarbeidet er et
regionalpolitisk samarbeidsnettverk for kommuner, regionråd og
fylkeskommuner i Sør-Norge, hvor
fjellområdene er en viktig del av
ressursgrunnlaget og forutsetning
for næringstilpasning, kultur og
livsvilkår. Kommunene Vinje, Tinn,
Hjartdal og Fyresdal er medlemmer.

Stedsidentitet og storytelling
i Vinje skal bidra til å fremme
tilknytning til både
Sogelandet og Fjell-Telemark

Euromontana er den europeiske
tverrsektorielle foreningen for
samarbeid og utvikling av
fjellområder. Euromontanas
oppgave er å fremme levende fjell,
integrert og bærekraftig utvikling og
livskvalitet i fjellområdene. Telemark
fylkeskommune er medlem.

 Aasmund Olavsson Vinje  Dyre Vaa Tarjei Vesaas  Haldis Moren Vesaas
 Henrik Sørensen  Odd Nordstoga  Terje Håkonsen  Bygningskultur
 Elvemøte/Ormetjern  Rallarkultur  Villreinsenter

Det settes fokus på en helhetlig
utvikling av kommunesenteret Åmot.
Arkitektkonkurranse ga innspill til det
videre arbeidet. Stedsutvikling, bomiljø
og kollektivknutepunkt i distriktene ses
i sammenheng.

Isslottet
Et sted for informasjon om Vinje for reisende og en møteplass for innbyggerne.
Byggets oppgave skal være å peke på kulturkommunen Vinje – personer, steder, tradisjoner
og nyskaping, samt fungere som en møteplass med stedsidentitet. Kultursenteret har fått
sitt navn etter boka Isslottet, av Tarjei Vesaas.
16

Fjell-Telemark
Bygdemellom - samarbeid i Tinn kommune
Hovin, Austbygde og Attrå samarbeider om bolystprosjektet Bygdemellom. Med
Gransherrad og Mæl med på laget kan det bli attraktive og levende steder rundt hele
Tinnsjøen. Bygdemellom skal binde bygdene i Tinn sammen med en trygg skolevei
og spennende opplevelsesvei. Visjonen er å bygge en del av Hardangervidda rundt,
en indre sykkelvei fra øst til vest. Bygdemellomprosjektet skal legge til rette for
tilflytting og jobbe for at innbyggere blir boende ved å satse på stedsutvikling, godt
omdømme, næringsutvikling, gode skoler og fritidstilbud, sterk stedsidentitet,
universell utforming, lokal historie og kultur, boligutvikling, og infrastruktur,
tema som andre norske bygder og tettsteder også er opptatt av.

Rekreasjon og friområde
Øyan turområde i Austbygde
Rasteplasser, lekeapparater, bord og
benker – og ei bru!

Salgsutstilling i Austbygde

lk
Hyttefo lk
fo
=Nytte

Kolmileprosjektet
Bygging av ei kolmile tilknyttet steds
historikken er iverksatt i samarbeid
med skolen.

Tinn kommune fortsetter hyttefolk
prosjektet i 2011. Fastboende og
hyttefolk samhandler om å styrke og
videreutvikle det lokale næringsog kulturlivet og tilrettelegger for
bygdekvelder og ungdomstreff.
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 Aasmund Olavsson Vinje  Dyre Vaa Tarjei Vesaas  Haldis Moren Vesaas  Henrik Sørensen
 Odd Nordstoga  Terje Håkonsen  Bygningskultur  Elvemøte/Ormetjern  Rallarkultur
 Villreinsenter

Tuddal
- fra bygd til landsby med
engasjement og ståpåvilje...
Tuddal har fokus på samarbeid i det
lokale næringslivet, dugnadsinnsats,
aktiviteter i frivillige lag og foreninger,
sosiale møteplasser, ski- og turløyper,
kveldsarrangementer...
18

Tett samarbeid mellom mennesker,
sammen med satsing på boliger og
kultur, skal styrke bolysten i bygda.
Det blomstrende fellesskapet gjenspeiler
Tuddølene: ”Du kjem ikkje bort når du
kjem til Tuddal!” (utsagn fra turist)
Økt fokus på hyttefolk og feriegjester
som en viktig ressurs. Et bredere
samarbeid mellom heltids- og deltidsinnbyggerne er folk positive til.
Hyttefolk = Nyttefolk

grønt landskapsrom
opprettholdes,
camping ol.
(SONE for ny boligbebyggelse, strekker
seg utover mot vannet)

(miljøgate - det sentrale
byrommet som
forbinder de viktigste
sentrumsfunksjoner)

ny bro over elven,
kobling camping
turvei langs vatnet,
grillplasser

Tussilgard ble utpekt
som et område med
potensiale for
utvikling

(SONE for fortetting
av sentrum)
ved å øke bredden på
sentrum vil det fremstå
i større grad som en
plassdannelse (destinasjon)
og i mindre grad som en
stripe langs veien

(aktivitetssenter
vannsport?)

(større interaksjon
mellom bebyggelsen
og vannet)

butikken utvides
(kobling til vannet?)
GS vei forlenges til
Røde kors-huset, lys

• Nye tiltak skal fortette Tuddal 		
fra bygd til landsby
• Opprusting av plassen foran 		
kirken
• Prosjektering av Prøvebolig 		
i sentrumsnært byggefelt, del av
Prøvebustadprosjektet i regi
av VTNU
• Utvidelse av kafeen med areal,
aktiviteter for barn og kultur		
• Status som turiststed hele året
• Tuddal Triathlon har kommet
for å bli – i 2011 med både 		
sprint og olympisk
• Bygdedag med økt fokus
på matkultur – kortreist, 		
lokalprodusert og tradisjonsmat
og matkurs for barn

”Tuddal - du hærligste fristed
på jord!” (utsagn)

• Kulturskole med bl.a. fokus på 		
Tuddals folkemusikktradisjoner
• Opprusting av den sentrums-		
	nære Folkestien i samarbeid
med Vandrarprosjektet i VT
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Prøveboligene U
i Øyfjell
tfordringen er å oppdage, etablere
og utvikle en ny plattform med en ny levetid
- et nytt livsfundament...

Prøveboligen i Øyfjell er nå leid ut og to familier
har bygget hver sin boenhet i det nye rekketunet.

Prøvebolig i Øyfjell
Pøveboligen skal være et tilbud til folk som har lyst til å flytte
til Øyfjell. En prøvebolig kan leies av kommunen i et til to år,
for å prøve ut om man ønsker å etablere seg i bygda, – med en
mulig forlengelse i en byggeperiode.
Nye prøveboliger under planlegging
Skisseprosjektet for prøveboligene i Tuddal og Hjartdalsbygda, Flatdal og Kviteseid er ferdig. Gjennomføringen av
prøvebostedsprosjektet i Øyfjell resulterte i at satsingen ble
videreført til flere kommuner. I Tuddal tilrettelegges det for
seks tomter for prøveboliger, mens det skal være plass
til tre-fire nye hus i Hjartdalsbygda.
20

Notater

Rauland ruster opp sitt sentrum i Fjell-Telemark med lokal materialbruk. Deltidsbeboerne
på hyttene gir grunnlag for et godt tilbud i sentrum.

gn
Redesi

Uformelle møteplasser
Den nye mjølkerampa skal videre
føre den sosiale funksjonen som de
opprinnelige mjølkerampene hadde
- og en kan fremdeles dingle med
beina...
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Initiativ
Vilje
Mot

Medvirkning
Kreativitet
Forankring

Mobilisering
Engasjement
Samarbeid
Aktivitet

Sogelandet
Ressurser og sted – Dyrsku’n

Tradisjonelt bryllup

Attraksjon, kunst,
storytelling og
stedsutvikling
Seljord og sogene er et pilot
prosjekt i arbeidet med å framheve sogelandet Vest-Telemark.
Sogene er abstrakte, men ved
enkle grep blir de tilgjengelige
og levende i landskapet
Kultur og næring som
bygger på identitet
 Seljord har et vekstkraftig og 		

lønnsomt næringsliv

 Seljord er attraktiv som bosted, tatt

i betraktning at Seljord er en liten
distriktskommune

 Seljord er et sterkt handelssenter for

Vest-Telemark		

Parade med Telemarkskyr som er på FN's liste med truede dyrearter

 Hele 38 prosent av arbeidsplassene i

næringslivet er basert på de besøkende

 Seljord har et sterkt merkenavn og

godt omdømme basert på Dyrsku’n,
Seljordsormen, kunst og kultur, 		
handel og festivaler
http://www.seljordportalen.no
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Interaktive kart::
Det er utarbeidet kart
med detaljert informasjon
som er å finne på internett.
Turvegen
tenkt som en
Kartet
overerSeljordsvatnet
folkesti
som knyttes opp
viser
kulturhistoriske
spor
mot ulike
nærmiljøanlegg
rundt
vatnet:
og opplevelses
punkter
De
røde punktene
i Seljord sentrum.
indikerer
hvor det er gjort
sjøormobservasjon, og ved
klikk kommer historiene
opp på skjermen.
Kartet over Seljordsvatnet
viser kulturhistoriske spor
rundt vatnet: De røde
punktene indikerer hvor
det er gjort sjøorm
observasjon, og ved klikk
kommer historiene opp på
skjermen.
www.seljordogsogene.no

Det er utarbeidet kart
med detaljert informasjon
som er å finne på internett.
Turvegen er tenkt som en
folkesti, som knyttes opp
mot ulike nærmiljøanlegg
og opplevelsespunkter
i Seljord sentrum.
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"Into the Landscape"– interaktive
møteplasser og opplevelser rundt
Seljordvatnet
Sjøormen har blitt observert i flere hundre år og blir fortsatt sett. Høsten2009
hadde Seljord kommune en workshop
med deltakere fra mer enn 15 nasjoner,
der tre av fire utkikkspunkt ble etablert.
Det fjerde, utkikkstårnet, ble ferdig i
oktober 2011. Det jobbes med et sjøorm
spel og med kulturbasert stedsutvikling
med fokus på sogene i landskapet og
på sjøormen spesielt.
http://www.intothelandscape.no

En skiltet turvei skal knytte møteplasser,
aktivitet og soger sammen i Seljord sentrum.

Titteskåp i sogelandskapet.Ved oppringning
til angitt telefonnummer formidles sagn og
slått knyttet til stedet.

Tårn på Bjørgeøyan

Vebekkdalen Sauna

Telnesøyan Fishing Point

Grindkleiv Viewpoint

Seljord kommune jobber med kulturbasert
stedsutvikling gjennom prosjektet Seljord
og sogene, i samarbeid med en rekke andre
lokale, regionale og statlige aktører. Idéen om
et internasjonalt samarbeid knyttet til andre
monstre i Europa ville vært spennende.
Samarbeid med Skottland og Island om
mytiske landskap er aktuelt.
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Bakgårdsopera

Temporær kunst i Rådhusamfiet

Po r s g r u n n :
Bevegelse og kunst
i byrommet

Teaterfestival og brosteinsball, www.pit.no

Kulturelt innslag i forbindelse med folkemøtet
om områdereguleringen på Herøya 2011

Mobilitetsuka 2011 – i byen uten bilen

Strandbar

Industriaksen							
Hydros industrihistorie i Telemark har
forankring i de tre byene Porsgrunn,
Rjukan og Notodden
Porsgrunn overtok industriarven fra Rjukan og Notodden.
Med kraftoverføring ble det mer effektivt å flytte produksjon
til utskipning for eksport. Porsgrunn har endret seg fra å være
en sjøfartsby til å bli en industriby og satser videre på nye
næringer, kultur og kreativ bytvikling med fokus på bymiljø
som en av Framtidens byer.
Målsettinger
 Skape attraksjonskraft og fysiske omgivelser med varige

kvaliteter hvor miljøvennlige løsninger, nyskapende
arkitektur og universell utforming er sentralt

 Synliggjøre mulighetene i byens offentlige rom, gater og

parker gjennom bruk av kunst og kultur som identitetsskapende elementer

 Være en regional aktør gjennom omdømmebygging og

fokus på nyskapende prosjekter, nye metoder og arbeids
former hvor tverrfaglig samspill er sentralt

Nordentorget er et av de
sentralt beliggende offentlige
byrommene som vi gjennom
den nye utformingen ønsket
å gjøre mer inviterende og
attraktivt for bruk.Torget
ble innviet i mai 2010 med
følgende kvaliteter: Nye og flere
sittemuligheter, kunstnerisk utsmykning med 200 porselens
blomster i glassmonter, utsikts
punkt med ”stupetårn”som
en utstikker ut mot elva, bilfritt
miljø, beplantning og universell
utforming.

Porsele

nsbyen

Vannhull

Vannpost
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...som et lite, varmt
lyspunkt på toppen av
fjellsiden

Krossobanen

Nytt turist- og informasjonssenter ved Krossobanen er under
bygging (konseptskisser).

Ve r n

ng
e bygni
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d
r
e
v
e

smiljø

Verna hus i Villaveien og Fjellveien på Rjukan har stiltypiske trekk
som det er viktig å ta vare på. Alle husene i området er ulike.
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Solspeilet på Rjukan
I 1913 lanserte Sam Eyde ideen
om Solspeil, slik at Rjukan
skulle få sol også vinterstid.
Tinn kommune har tatt tak i
Sam Eydes idé, og målsettingen
er å realisere Solspeilet og
resultat av en arkitektkonkurranse for torget 100 år etter
lanseringen.
Sam Eyde grunnla byen Rjukan
og selskapet Norsk Hydro.
Ut av luft og vann skapte han
produktet kunstgjødsel som han
fikk solgt til hele verden. Dette
var starten på den moderne
industrielle revolusjon i Norge.

Sam Eyde

Verdensarvstatus til Rjukan
og Notodden?
Våre industrielle kulturminner på Rjukan og
Notodden er unike i internasjonal sammenheng.
Nå starter nominasjonsarbeidet for innskriving av
norsk industrihistorie på Unescos verdensarvliste.
Som verdensarv kan regionen fortelle historien
om vannet som omgjøres til elektrisk kraft og
skaper grunnlag for prosessindustri og arbeidsplasser
til folket. Historien om framveksten av velferds
staten Norge, fra fattigst til rikest på 100 år.
Naturen avler aktivitet
Gaustatoppen og Hardangervidda – den storslåtte naturen
åpner for aktiviteter som fotturer, sykkelturer og rideturer i
fjellet. Krossbanen, Vemork – Norsk Industriarbeidermuseum
og kulturhistoriske vandringer er populære attraksjoner.
Rjukan regnes for å være et av verdens beste steder for
isklatring. Når fossene fryser til is blir de til enorme,
spektakulære isslott som klamrer seg fast til frosne fjellsider.
Isklatrefestival arrangeres årlig. I turistsesongen sommerstid
gis et rikt tilbud innenfor opplevelse: Strikkhopping fra
hengebroen over Vemorkjuvet, dresinsykling, rappell,
kanopadling, spel og festivaler. Under Kjerringsveiven
befolkes fjellet og byen med over 2000 damer. Solfesten er
innbyggernes bykarneval til ære for solas tilbakekomst.
Vemork kraftstasjon er i dag industriarbeidermuseum hvor man
forteller Rjukan og industriarbeiderens historie, i tillegg til krigsog sabotasjehistorien som er knyttet til stedet.

Rjukan sentrum

Cow parade over Vemorkjuvet
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- Det er Notodden , sa
han, med ettertrykk.
Kan du se Englandsbåten?
Der ute? pekte Adam
Eyde, mot synsranden,
så langt de kunne se
Heddalsvatnet. Ikke det?
Da er den forsinket i dag.
Ser du ikke at Notodden
er en havneby? Ser du
ikke at du befinner deg
i en av Norges største
havnebyer langt her inne
i Te l e m a r k ?
Hvis det ikke er en
havneby så er den en
misforståelse. Men kom
nå hit sa han og lente seg
over rekkverket og så
rett ned på Hydros
fabrikkanlegg som kom
nokså voldsomt imot ham.
Hva ser du? Spurte Adam
Eyde.
					
Fra romanen “T. Singer” av Dag Solstad 1999

Notodden - fra industriby
til bluesby med fokus på
multikulturelt samarbeid
Norsk Hydro ble grunnlagt på Notodden
i 1905 og vi fikk verdens første produksjon av kunstgjødsel. I 1913 fikk vi
bystatus og kommunevåpen med krone
som kommuniserte vannkraft og energi.
I dag er både Hydro og Tinfos jernverk
nedlagt og vi er i en kontinuerlig omstillingsprosess fra industriby til en kulturteknologi og handelsby. Utenfor Norge
er vi best kjent som blueshovedstaden.
Bluesfestivalen feirer 25-års jubileum
i 2012.
Byen har hele tiden vært i bevegelse og
det er nå planer for å lage en ”ny” by
ved vannfronten. Samtidig ønsker vi å
holde vår industriarv i hevd og levende.
Ideen om å etablere en ”kunnskapsfront”
er en del av dette.
Notodden Jernbanesenter er et nytt
prosjekt som skal bidra til å styrke vår
nominasjon til UNESCO’s verdensarv
liste. Vå ambisjon i det meste av det
vi prøver å få til er å gjøre vår postindustrielle by mer attraktiv for folk og
næring. Vi er i ferd med å bli en flerkulturell by, for våre utviklingsprosjekt
betyr det at vi trenger både norske og
internasjonale samarbeidsparter.

The Biggest Blues Hub in Europe:
Notodden is building the House of Book and Blues!
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Notodden kommune leder prosjektet
”Trans in Form”. Attrektivitetspyramiden
fra Telemarksforskning i Bø har vært
viktige verktøy, og et utgangspunkt for
vårt arbeid med å gjøre byen vår mer
attraktiv for folk og næring. Scenarier
for Tinn og Notodden vil bli utviklet
gjennom ESPON prosjektet PURR.
Utfordringer knyttet til befolknings
endringer og kultur er viktige aspekt
i våre planer for utvikling av Vannfronten. Bok & Blueshuset blir en viktig
manifestering! Våre ide om å lage ”nye
fortellinger” om byen vår skal knyttes
til vår industrihistorie og nominasjonen
til UNESCO’s verdensarv liste og en
framtid med kultur, servicenæring og et
nytt Europeisk Knutepunkt for Blues.

Kunnskapsfronten, videregående skole i bysamarbeid

Notodden jerbanestasjon, framtidig jernbanesenter?

Vi vil også hente internasjonal inspirasjon til lys- og lydsetting av byens
offentlige rom. I tillegg en ny grafisk
profil som vil kommunisere det samme!
Mer om Notoddens internasjonale engasjement finnes på kommunens hjemmesider: www.notodden.kommune.no
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Notodden 2009:
V i n t e r l y s i Te l e m a r k
– internasjonal workshop, konferanse og lysdesign
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Morild
– lysprosjekt i Skien i forbindelse med tusenårssatsingen (Snøhetta 2005)

Vinter -Telemark
Norsk skieventyr i Morgedal
Utstillingen starter med en fremvisning
på storskjerm av skihistoren gjennom
4000 år, byr deretter på glimt fra
Morgedal i 1850-årene, fortsetter i et
skimakerverksted, forteller om kappløpet
mot Sydpolen, om Norges første skivoksfabrikk, gir deg soga om den olympiske
ilden – og til slutt: I stort format og på tre
skjermer blir du med på telemarkskjøring
på et nivå som vil friste deg til straks
å spenne skiene på og bare kaste deg ut
i skieventyret!
Utenfor skieeventyret, ute i tjernet, brenner
fremdeles den olympiske ilden etter OLstafetten i 1994. Det ble tent ild fra ski
legenden Sondre Nordheim sin plass her
i Morgedal til de olympiske vinterlekene
i Oslo i 1952. Senere har Morgedal sendt
vinterild til Squaw Valleylekene i 1960
og til OL på Lillehammer i 1994.
w w w. m o r g e d a l . c o m

Den olympiske ilden

Sondre Nordheim sin plass

Bygdesenteret Morgedal fikk et løft med
Norsk skieventyr og opprustning av
sentrum i 1994. Tradisjonelle materialer
og egen skiltmal understreker bygde
preget. Morgedal er ingen moderne
skidestinasjon med stolheiser, gondoler,
fjellresturanter eller afterski, men ei
godt bevart skibygd med en unik og
storslått verdensarv. Morgedalsleikane
er en festival som vil markere og hylle
skihistorien, og som vil tiltrekke seg
skiglade mennesker – deriblant verdens
beste telemarkkjørere som skal konkurrere i forskjellige renn. Dette arrangementet er en del av Norgescupen i
Telemark, og en av Freeheel-festivalene.
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Vannveier

Formålet med regionalparken er å øke områdets attraktivitet
som reisemål og bosted, og å få til vekst og utvikling
i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene
som er knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.
Gjennom et treårig prosjekt skal kanalkommunene øke sin
kompetanse når det gjelder å forvalte og utvikle kanallandskapet i tråd med den europeiske landskapskonvensjonen slik
at dette blir en integrert del av landskapsforvaltningen.
Prosjektet skal ha overføringsverdi for de andre kommunene
i Telemark og for andre lokale og regionale landskapsparker i
det nasjonale parknettverket i Norge.

Kanalkommunen Tokke
Tokke kommune har fokus på å øke folketallet og satser
derfor mye på å utvikle gode bo-og næringsmiljø, identitet
og trivsel.

Waterways for Growth,Vannveier gir vekst, utforsker hvordan våre vannveier i innlandet kan bidra til
økonomisk vekst ved å oppmuntre til næringsvirksomhet, samt attraktiv og bærekraftig stedsutvikling
i samarbeid med Telemark og vannveiregioner
i Nord Europa.

Lårdal Liv Laga
Lårdal er ei frodig bygd på
solsida av Bandak. Lådal vel
har drevet prosjektet Lårdal
Liv Laga med stor dugnadsånd bestående av dyktige og
kreative ildsjeler i alle aldere.
Prosjektet har fire hovedmål:
Opprettholde og skape nye
sosiale møteplasser, kulturlandskapspleie, bosetting og
arbeidsplasser.

Lårdalstigen - "tøffare enn
Besseggen"

Dalen +
 Integrering av invandrere og andre tilflyttere
 Kulturbasert steds- og læringsutvikling
 Utviklingsprosjekt rettet mot ungdom
 Nye løsninger for viktige tjenestefunksjoner og arbeids	

plasser i distriktsområdet

 Omddømmearbeid
 Ungdom, unge voksne og innflyttere fra inn- og utland er

målgruppen og skal inviteres med i prosjektet

MS Henrik Ibsen legger til ved Rådhuskaia i Oslo med huldra på
taket! Hotell Dalen har tatt initiativ til å reklamere for Telemarks
kanalen og Dalen på en kreativ måte i lavsesongen.
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Kviteseid og Vrådal
Kviteseidbyen ligger ved Telemarks
kanalen og er en del av regionalparken.
Ved brygga ligger utvandrermonumentet
som vitner om utfartstrang via vannveien ut i verden. I bryggeparken står
telemarkskua som hadde sitt 150-årsjubileum. Kviteseid har tradisjoner på
håndverk med bl.a. sølvsmed og baker.
Kviteseidmartnan og Victoriafestivalen
er attraksjoner som trekker folk til
kommunesenteret.
Kviteseid sentrum

Telemarkskua

Det er viktig at stedene langs kanalen
framstår som attraktive for bosetting og
besøk. De bidrar med ulike opplevelser
fra bygd til by med variasjon i stedsidentitet og historier. Møteplassene langs
vannveien er også en del av sogelandet i
Vest-Telemark. Kviteseid og flere steder
langs kanalen har fått tettstedprisen som
en utmerkelse for god, lokal stedsutvikling i en regional sammenheng.
Louis Moe hentet inspirasjon fra
landskapet i nabobygda Vrådal. Han
illustrerte bl.a. danske eventyr. Flere av
bildene er utstilt i Vrådal sentrum. Det er
planer om å utnytte dette materialet i nye
fortellinger og installasjoner som skal
styrke stedets identitet og få til kreative
møteplasser.

Vrådal
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Den norske tegne
seriefiguren Smørbukk ble tegnet
av Solveig Muren
Sanden fra Vrådal.
Modell til skulptur
som skal plasseres
i sentrum, av Trygve
Barstad

Drangedal dleltok i det nasjonale Mikrobyprosjektet.
Prosjektet Toke brygge brnger intensjonen videre.

Drangedal
Toke Brygge-prosjektet setter fokus
på utvikling av kommunesenteret
Prestestranda, med koblingen mellom
sentrum og vannfronten. Prosjektet tar
for seg både fysisk opprusting, fortetting, næringsutvikling og kulturopplev
elser langs vannfronten fra Buene og
Tusenårsstedet til Oddebakken.
Viktige fokusområder er aktivitet, urbant
uttrykk og fellesfunksjoner. Det er en
målsetting at de fysiske rammene skal
bygge opp under lokalt særpreg og historie,
og formes på en slik måte at det tilrette
legges best mulig for ønsket aktivitet
som er forankret inn som del av stedsutviklingsprosjektet. Målet med denne
satsingen er at det skal generere investeringer både med tanke på fortetting mot
sentrum og andre steder i Drangedal.
Les mer på http://www.tokebrygge.no

“Vi vil gjøre
drangedølen stolt
av Prestestranda!
Slik at folk tar med
gjester og slekt og
venner hit for å
o p p l e v e o g v æ r e .”
 Vannfronten skal rustes opp og gjøres

tilgjengelig og attraktiv for folk som
bor her

 Overganger mot vannet og mellom de

ulike nivåene skal defineres og formgi.

 Gangforbindelsen mellom øvre og

nedre sentrum og mellom Buene og
Tusenårsstedet skal forbedres

 Bygge sammenhengende turveg langs

vannet fra Buene til Oddebakken

Buene - tradisjonelt handelssenter
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Folkstadbyen er staden der folk møtes
i bygda, både lokale innbyggere og til
reisende. ”Byen” som den ennå heter på
folkemunne er ei lita perle der du finner
små spennende butikker, museum,
serveringssteder og turistinformasjon.
Turopplevelser til fots på merkede stier
og sykkelveier er tilrettelagt i bygda.
Forslag på rundturer med bil, kombinert
med vandreturer er også tilgjengelig.
Mellom høye fjell og grønne skoger
ligger Fyresvatn med hvite strender og
klart vann. Kanoutleie gir tilgang til de
små øyene i innsjøen.

Fyresdal vil videreutvikle kommunesenteret Folkestadbyen
som et attraktivt sted for bærekrftig handel og gode
opplevelser. Målet er å fremme bolysten med ulike tiltak
 styrke

handelsstanden
 utvikle gode fysiske omgivelser
 skape møteplasser gjennom hele året
 bygge merkevaren ”Folkestadbyen”
Tiltak tidlig i prosjektet:
Dansegate – i stedet for gågate,
noen sommerkvelder med musikk
Kveldsløp – Sentrumsløp,
”New York marathon”
Kulturnatt – lys sommernatt med
kunst, konserter og teater
Landsbyprofil – egen profil for
Folkestadbyen
Fotballpub – våge å satse
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Internasjonal matfest – kortreist
og langreist mat
Belysning – fra Folkestadbyen og
ned til Bryggeparken, for å styrke
møteplasser, handel og rekreasjon
Små konserter og teater på laste
rampe eller med Skomdalstrappa
som scene
Ungt entreprenørskap i skolen
– bruke Folkestadbyen som arena
og utvikle gode ambassadører

Det kulturelle mangfoldet i dalen er rikt,
med røtter tilbake til vikingtida.
Historiske funn som vikinggraver og
steiner med runeinskripsjoner,
dokumenterer tidlig bosetting i bygda.
Bygdefolket, sammen med våre gjester,
feirer og ærer våre forfedre med flere
tradisjonsrike og spennende arrange
menter gjennom året. Olsokdagene med
spel og kunsthånverk er attraksjoner.
Bruk av lokale råvarer er sentralt for mat
tradisjonene i Fyresdal. For besøkende
resulterer dette gjerne i nye, spennende
smaksopplevelser. Noen av serverings
stedene har sin egen lokale spesialitet,
f.eks kjøtt fra elg, rådyr eller lokal fisk,
med bær fra skogene i dalen til dessert.

Å komme sammen er begynnelsen.
		 Å holde sammen er framgang.
				 Å arbeide sammen er suksess.
									

Henry Ford
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Nissedal kommune – det første
”Trygge lokalsamfunn” i Telemark
Følgende seks kriterier beskriver
et trygt lokalsamfunn:
1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid,

				
styrt av ei tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig

for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn.

2. Langsiktige, bærekraftige program som omhandler
begge kjønn og alle aldre, miljø og situasjoner.
3. Program som er retta inn mot høyrisikomiljø og
program som fremmer tryggheten til utsatte
grupper.
4. Program som dokumenterer hyppigheten og
årsakene til skader.
5. Evalueringstiltak for å vurdere egne program, 		
prosesser og effektene av endringer.
6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn/Safe
Communities.

Attraksjoner i kommunen er bl.a. Jettegrytene, Gravhaugane på
Fjone, Nisser med de lange hvite sandstrendene,Tveitsund bru,
Treungenfestivalen og Sommarsletta med Pipo leikeland.

”Trygge lokalsamfunn” er et internasjonalt konsept, som skal
sikre at medlemskommuner jobber systematisk og bredt med
skadeforebyggende og helsefremmende arbeid.
Nissedal kommune har jobbet målrettet med folkehelsearbeid siden slutten av 90-tallet. Nissedal ble fra 1998 med
i prosjektet ”Det Trygge Telemark”, som er blitt videreført
som Folkehelseprogram for Telemark.
Kommunen har i lengre tid jobbet tverrfaglig med bl.a. forebygging av trafikkulykker, brann og fallulykker blant eldre,
mental helse, samt generelt helsefremmende arbeid.
"Trygge Nissedal" bygger på Stortingsmelding nr 16 om
folkehelse. Kommunen har et samarbeid med fylket om
partnerskapsavtale, som ble fornyet i 2008.
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Treungen sentrum er rustet opp som møteplass for handel,
rekreasjon og kultur.

Notater

Siljan kommune gjør grep
for å bli mer attraktiv
 Kornsilo

– framtidig kulturverksted for barn
og ungdom

 Trollsaga

– Trollet glemte saga i sentrum

 Sykeheimens sansehage

– møteplass langs gangveien i sentrum

 Øvrebøtjennet

– badeplass midt i sentrum

 Fortetting i kommunesenteret

Trollsaga – og her har han gått...

Flatin bakeri og møteplass
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Regionalt samarbeid:
Bø, Sauherad og Nome
 Arealbruk

og transport



Grønn bostedsutvikling



Liv i og mellom husene

ROM - prosjektet
– nye møteplasser og grønn
fortetting i Bø sentrum
Bø torg – porten til Evjudalen
Bø er regionsenteret i Midt-Telemark, og
parken foran kommunehuset i Bø er en
sentral og travel møteplass. Nå omdannes og forskjønnes parken og vil framstå
som en ny bilfri møteplass med fontene,
kunst i uterom, skøytebane og helårs
handelstorg med grønne kvaliteter.
Evjudalen friluftspark
Evjudalen er et stort grøntområde i
hjertet av Bø sentrum, og fungerer som
transportåre for gående og syklende.
Med grønne grep skal parken omdannes til nærturområde, aktivitetsarena
og attraktiv møteplass for alle. Det
blir planlagt to nye vannspeil, turstier,
lekeareal og bålplasser, bruer og brygge,
stedstilpasset kunstprosjekt og utescene.
Byggestart er planlagt i 2012.
Interaktive bakgårdsrom
Med inspirasjon fra bl.a. Mosaikk
prosjektet i Skien, blir det nå lagt til
rette for at utbyggere gjennom et kunstbasert prosjekt, utvikler spennende rom
i bakgårder langs Bøgata.
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Hardingfela
Hardingfela og folkemusikken er
sentrale identitetsmarkører i Bø, og
Telemarkfestivalen Internasjonal Folkfestival, Telemark Museum, Folkemusikkarkivet, Veslefrikkspelet og Norsk
Hardingfelesenter bidrar til en forsterka
folkemusikkprofil inn i de nye rommene
og møteplassene.
Bø og bøkene
Som ett av to studiesteder i Norge,
tilbyr Høgskolen i Telemark et ettårig
forfatterstudium i Bø. Gjennom tre tiår
har profilerte og anerkjente forfattere
studert eller undervist på forfatter
studiet i Bø. Prosjektet Bø og bøkene
er et forsøk på å ta tak i denne delen av
Bø-identiteten for å videreutvikle og
forsterke den. Litteraturfestival, litterær
rusletur og nytt bibliotek i kulturhuset er
delprosjekter det nå jobbes med.
Med Dag Solstads 17. roman (2009)
som guide, kan man oppdage skjulte
steder i Bø sentrum og i omegn.

"Oppe ved jernbanen
fant han en stikkvei som
førte tilbake til hoved
gata uten at han trengte
å gå den samme veien
om igjen, eller tilbake.
Denne stikkveien førte
pussig nok gjennom det
m o d e r n e B ø , s o m d e r v e d
b l e s k j u l t f o r u t e n f o rstående på en måte.
Her i dette skjulte Bø
befant alle bygningene
som hørte til Høyskolen
i Te l e m a r k s e g , e n r e k k e
kommunale offentlige
b y g n i n g e r, s a m t p r e s t i s j e 
by g g e t B ø Ku l t u r h u s m e d
moderne kino, samt det
urbane Bø hotell, flere
av bygningene lå oppå en
kolle, og alle lignet litt
på hverandre, til og med
Bø hotell og bygningene
t i l H ø y s k o l e n i Te l e m a r k
så nokså like ut, slik at
man gjerne kunne ha gått
feil…"
Utdrag fra 17. roman, av Dag Solstad

Evju Bygdetun i Sauherad

Dag Solstad

Evjudalen frilutspark

Knivsamlinger, folkedrakter og
eldgammelt håndarbeid kan
man bl.a. oppleve på Evjutun.
Evju Bygdetun er et interessant gårdstun og museum der
både inventaret og de mange
bruksgjenstandene forteller
om bygdetradisjoner fra 17 og
1800-tallet. Hver stue har sin
egen soge. Stedet er åpent hele
sommeren og det finnes geiter,
kaniner og høner der til glede
for barna. Mat og festbord kan
man kjøpe og bestille. Tunet
benyttes til både bryllup og
merkedager.

Kartfestivalen på Gvarv
Kartfestivalen på Gvarv i Sauherad
kommune er verdens første heløkolog
iske festival. I tillegg til økologiske matvarer byr festivalen på rockemusikk som
appellerer til ungdom og unge voksne.
På høsten arrangeres Norsk Eplefest
hvor frukt, kultur, frodighet og fruktbarhet blir satt på dagsorden. Hvert fjerde
norske eple kommer fra Sauherad.
Gvarv jobber for å fremstå som en økologisk landsby. Grønn fortetting skal gi
mulighet til gode bomiljø med parsellhager og fokus på integreringsarbeid
knyttet til dyrking og matlaging.
Det planlagte Karthuset skal bli ny
møteplass. Identiteten som fruktbygd
brukes i nye fortellinger og attraksjoner.

Eplefes

arv
t på Gv

Kulturhistorisk vandring i Evjudalen

De underjordiske – fra Veslefrikkspelet 2009

Evjuspelet satser på de unge
Et utvalg kortversjoner av
kjente norske eventyr vil bli
bundet sammen av kjente og
kjære figurer som Kjerringa
mot strømmen,Vasstrollet,
Prinsessa, Skogtrollet, Kusma
og Krilla med flere.
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Ulefoss og Lunde
sentrum ligger inntil
Telemarkskanalen
i Nome kommune.
Kommunens bolyst
prosjekt er delt
i tre deler

Ulefoss sentrum

Øvre Verket

Min Bolig fokuserer på boligstrategi. Nome kommune
skal være en aktiv bokommune og vil arbeide forå snu
en negativ boligtrend.
Mitt Arbeid handler om å stimulere til
kvinnovasjon og integrering av nye landskvinner.
Mitt Nome handler om kultur, identitet og oppvekst
og har fokus på barn og unge. Mitt Nome handler også
om hvordan kommunen skal investere i ildsjelene og
utvikle sin egen ildsjelbank med egen banksjef.
Lunde Slusepark

“			

“ S l i k s k a l v i l y k ke s m e d Ko m t i l
Nome! Vi skal lykkes fordi vi har
et godt forankret prosjekt og et
bredt samarbeid internt og
eksternt, lokalt og regionalt.
Vi skal lykkes fordi vi tar utgangspunkt i det som allerede er
positivt i Nome, og fordi vi har
erfaring med tilflyttingsarbeid og
b o l y s t o g v e t h v a s o m s k a l t i l .”
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Drømmemila
– kulturhistoriske attraksjoner rundt
Ulefossen, et markedsførings- og
produktutviklingsprosjekt
i Telemarkskanalen regionalpark 2010–2014
Ulefossen har gitt navn til tettstedet Ulefoss i Nome
kommune. Rundt Ulefossen, i en mils omkrets, ligger
seks nasjonalt viktige kulturminner. Arbeiderboligene på
Øvre Verket, Telemarkskanalen med sluseanleggene og
Vrangfoss, tradisjonsrike Ulefos Jernværk, kirkeruinene
på Holla, middelalderkirken Romnes og empirebygget
Ulefoss Hovedgaard. Disse seks er ﬂaggskipene
i Drømmemila – en mil som leder dagens mennesker
fra fortid til framtid.
Drømmemila ble utviklet utfra et ønske om å skape en helhet
og utvikle et godt reiselivsprodukt og bolyst basert på den
tette forekomsten av kulturminner på Ulefoss.
Drømmemila skal skape en aktiv, synlig, vel tilrettelagt og
godt organisert attraksjonsklynge langs Telemarkskanalen,
basert på lokale forutsetninger. Dette krever en helhetlig plan
for produktutvikling, markedsføring, formidling, opplevelse
og nettverksbygging.
Drømmemila fokuserer på produktutvikling og synliggjøring
og målet er å øke inntjening og besøkstall for kulturminnene
som helhet.
Drømmemila skal styrke kulturminnene på Ulefoss som
reisemål og ressurs ved å gjøre dem mer tilgjengelige og
attraktive for publikum og lokalbefolkning. Vi vil gjøre
Ulefossingene til ambassadører for egen kulturhistorie,
og skape et godt innhold i de digitale løsningene som er
utarbeidet for reiselivsbransjen.
Den gode opplevelsen og de gode historiene skal stå i sentrum av Drømmemila, og ved å fokuserepå sammenhengene
og fellesskapet vil vi kunne utvikle nye verdier med grunnlag
i kulturarven.
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Gårdsromsprosjekter
1. Bak Mamis, Torggt. 11
2. Bak Sitt Ned, Telemarksgt. 14
3. Ibsenpassasjen, H. Ibsensgt. 10
4. Ibsenpassasjen, Torggt. 9
5. Telemarksgt. 8
6. Skistredet 7
7. Lundetangen pub, Telemarksgt. 22
8. Telemarksgt. 16

Landmannstorget

9. Torggt. 8

Ibsenparken

10. Kongensgt. 3-5

Brekkeparken
6

9

1

10

4

Ibsenlunden

3

2

8

7

5

Rådhuskvartalet

Handelstorget

Parker
 3 byparker: Ibsenlunden, Ibsenparken
		 og deler av Landmannstorget
 Rådhuskvartalet og idé om
		 et parkdrag mot Tollboden
 Bryggeparken med ny laksetrapp
 Hjellen som ny parkforbindelse
		 mellom Mosaikk og Telemarkskanalen
Byrom
 Handelstorget
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 Rådhuskvartalet

Hjellen

Bryggeparken

Mosaikk
Framtidens bymiljø i Skien
Mosaikk er et delprosjekt under Framtidens byer med fokus på gjenbruk av
den gamle murbyen. Prosjektet jobber
i spleiselag med gårdeiere og drivere
for å få et levende sentrum. Kommunen
jobber med å vitalisere flere byrom og
parker og få en sterkere sammenheng
mellom byens grønne områder og vannveiene. Frodige gårdsrom og takhager
vil styrke parkstrukturen i murbyen.

S o m f l y t e n d e t ø m m e rstokker på vei fra et
sted til et annet...

 Klima- og miljøsatsing. Nye energi	

løsninger i gamle bygninger

 Urbant bomiljø og byggeskikk
 Byliv og kulturopplevelse i byrom
 Kaféliv og uformelle sosiale arenaer
 Gårdsrom som katalysator for

byfornyelse i fem kvartaler

 Spennende kunstutsmykninger

i gårdsrommene av lokale kunstnere

 Framtidens shopping
 Lokal produktutvikling
 Et sunnere og mer aktivt bymilø

Gårdsrommet bak Mamis var det første som ble forvandlet fra å være en søplete bakgård
til et stemningsfylt sted for kafé og musikkarrangementer gjennom et temporært stunt.

Neste prosjekt: Skistredet 7

47

Sitt ned
– boligsosialt pilotprosjekt
Kafeen Sitt Ned er et GREP-arbeidstiltak
og en viktig møteplass i Skien sentrum.
Gårdsrommet har uteservering tilknyttet
kafeen og brukes som kulturarena
og oppholdsareal. Det er det et vakkert
og hyggelig daglig innslag for beboere
i Telemarksgata 14. Leiligheter i etasjene
over, heis og takhage er bygget med
støtte fra Husbanken. Det er også et
keramikkverksted i første etasje.

En takhage med beplantning og heis helt
opp er del av prosjektplanen.

 Inkluderende by- og bomiljø
 Kunstnerisk utsmykning
 Sosial møteplass og kulturopplevelser
 Universell utforming

Lange, spesialdesignede benker, inne i
gårdsrommet og på fortauet, inviterer til
sosialt samvær.

Boligsosial leilighet under bygging.
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Glassmosaikk som går over 3 etasjer,
bygget opp av 2x2 cm fliser. Motivet
oppleves fotografisk fra avstand og som
abstrakte fargeflater på nært hold.

Ibsenpassasjen
Ibsenpassasjen består av to gårdsrom
av ulik karakter som henger sammen
med en passasje gjennom kvartalet.


Kulturvandring, kunst og urbanitet



Grønn eksotisk oase



Presentasjonslokale for Mosaikk-	
prosjektet og matfestivalen Mersmak



Matopplevelse og folkehelse

Lokale som fungerer både som prosjekt
kontor for Mosaikk og Mersmak og som
festivalkjøkken.

Glassk

unst

Et blikk mot himmelen – lysekrone henger
i gårdsrommet bak kafeen.

Håndblåste kulelamper gir et flott skue
blant de levende plantene i hagen.

Notater

Parkene utgjør en av de
viktige urbane kvalitetene
i bykjernen
 Ibsenlunden
 Ibsenparken
 Landmannstorget
 Rådhuskvartalet
 Bryggeparken
 Hjellen

Mosaikk utvikler parker på tvers av
sentrum mellom Brekkeparken i øst og
Lundedalen i vest. Som bindeledd vil
Skistredet bli parkgate.

Byrom
Sammenhengen mellom byrom og byliv
er nøkkelen til et attraktivt sentrum.
Som felles møteplass er ofte byrom
identitetsskapende. Myldrende bymiljø
skapes av kontraster og mangfold.
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Kafeene er uformelle møteplasser for de
som vil smake på det gode liv i byen.

Et godt samfunn er et samfunn
				
som ser sine innbyggere
						

Sitat livsstilflytter til Tinn

Solen, av Edvard Munch (utsnitt)
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Kyst-Telemark
Attraksjon og opplevelse
Kysten er stedet for fornyelse. Nye
impulser fra verden ”der ute” nådde
kyst-telemark først når de kom sjøveien
over havet. Slik er både gammel og ny
kystkultur preget av påvirkning og
inspirasjon fra mange kontinenter.
Gammel bebyggelse ligger med fasadene vendt mot sjøen, – tidligere tiders
hovedtrafikkåre. Sjøen og strandsonen
var livsviktig, med industri, transport og
matauk. Nå gjøres fiskersteder og verft
om til attraktive boligområder.
Kystkulturen er i endring.
Fortsatt preges Telemarks kystkultur av
internasjonale impulser. Ny påvirkning
setter spor i språk, mote, kunst og
musikk. Sjøen knytter mennesker
sammen mellom kontinenter.

Jens Lauerssøns plass i Kragerø

Ny badestrand i sentrum

 Møteplasser
 Kunst og design
 Båt- og badeliv
 Skjærgårsidyll
 Maritime aktiviterer
 Festivaler og konserter
 Øyhopping
 Sykkelturisme
Aktiv møteplass på Jernbanetorget i Kragerø

Byvandringen Kunstnerløypa:
Edvard Munch malte de monumentale
verkene, Historien og Solen, her ved statuen.
Reproduksjoner av disse og ti andre malerier er plassert rundt i byen. Edvard Munch
bodde i Kragerø fra 1909 – 1915.

Coast Alive i Nordsjøprogrammet
har totalt 26 partnere og subpartnere hentet fra steder rundt
Nordsjøen. Målet med prosjektet
er å utvikle et sett av strategier
og prosedyrer for å mobilisere
flere til å bruke lokale stier og
utendørs anlegg for rekreasjon
og mosjon. Kragerø er partner i
EU-prosjektet og det er regionalt
samarbeid på temaet i Telemark.

u
Gjenbr

vik
k i Bre

Garasjesalg
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Sjøen byr på delikatesser i form av fersk,
lokal sjømat hver dag – også innbyggerne
bør sette pris på denne ressursen.

Fra det planlagte kystkultursenteret skal en
igjen kunne ro over til friluftsområdet på
Langøya.

Internasjonal shantifestival arrangeres første uka i juni. Sjømannssang hedrer sjøfarts
tradisjoner og kystkultur.

Fiskefestivalen i Langesund
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Langesund - kystkultur
og festivalby
Bamble kommune har satset aktivt på
utvikling av kystkultur siden 2006.
Kommunen har ønsket å bruke bevisst
het rundt kystkulturen til å styrke
kommunens identitet både hjemme og
ute. Med en bevisst satsing på festivaler
og musikkscener er sommersesongen
i Langesund nå som tidligere en smeltedigel for ulike kulturuttrykk, nasjonali
teter og tradisjoner.
Planer for stedsutvikling i Langesund
 Fortsatt fokus på Langesunds identitet
som musikk- og kulturby
 Mer grønnstruktur og møteplasser
i sentrum.
 Gode løsninger på trafikk og
infrastruktur
 Opprusting av fasader mot torg og
handlegater i samareid med gårdeiere
 Flere handle- og serveringssteder
 Bedre ivaretakelse av verneverdig
bebyggelse

Bølgebenk

 Et kunnskaps- og opplevelsessenter
for kystkultur
 Flere boenheter i bysentrum
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t
Digital

fortalt

Prosjektet Kystkultur i Telemark viser fortellinger fra Telemarkskysten.
Fortellingene er resultat av kurs/workshops i Langesund, Porsgrunn og
Kragerø høsten 2009, høsten 2010 og vinter 2011.
KyststiMålet har vært å
formidle kulturarven ved Telemarkskysten med digitale fortellinger som
verktøy, samt å hjelpe folk å produsere egne fortellinger med kystkulturen
som tema. Produktet legges ut på nettsiden www.digitaltfortalt.no og på
en egen nettside om ”kystkultur i Telemark” for nasjonal og internasjonal
informasjon/distribusjon. De tre kystkommunene Bamble, Kragerø og
Porsgrunn samarbeider om prosjektet.
Digitale fortellinger er et nytt konsept for informasjonsformidling.
Konseptet er godt tilpasset dagens informasjons- og kommunikasjons
teknologi, og er et alternativ til mer tradisjonell kulturformidling
via hefter, bøker, utstillinger, film, video, teater osv.

Kyststien
Skjærgården og kyststien er en arena
for fysisk aktivitet, rekerasjon og
opplevelser for mennesker i alle aldre.
Med bedre tilrettelagte stier, skilting
og parkeringsforhold øker bruken av
kysten til rekreasjon og mosjon.
Kyststien er et viktig folkehelsetiltak
i kystkultursamarbeidet Coast Alive.
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Notater

Slaget om kvaliteten vindes – eller tabes
						 – i den lille målestokk
							

arkitekt Jan Gehl fra Livet mellom husene
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1

Ibsenfiguren Rottejomfrua med sklie innvendig, Skien

2

Rottejomfrua er dekoret med øyne laget
av barn i barnehage og småskole.

Digitale fortellinger i skolen
skal styrke stedsidentiteten
i Seljord
Elevene ved skolene får opplæring
i å lage digitale fortellinger i en årlig
workshop der ungdom skal arbeide med
kunst- og kulturuttrykk under ledelse av
profesjonelle kunstnere og fagpersoner.
Innholdet i workshopen er knyttet til å
bli kjent med hjemstedet sitt, gjennom
bruk av fotofortelling/digital fortelling
(Photostory i Sogelandet).

3

Skolegården som sosial møteplass:
1. Grønne terrengformer: Grønne sittetrinn
i skråning 2. Avgrenset flate: Islegging
vinterstid, ballspilll om sommeren.
3. Møteplass: Enkel, sirkelformet benk
sammen med utsmykning i flaten.

Lekeapparat for alle aldersgrupper,
Lundedalen i Skien

Bmx-sykkel og skateboard...
Austbygde Skateklubb ble etablert
i juni 2009, etter initiativ fra ungdom
i Austbygda. Lokalt næringsliv har
bidratt med sponsormidler til bygging
av rampa.
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Sluserock i Lunde Sluseamfi

Stunt-kafé var populært blandt de eldre,
piazza-stuntet på Meieritorget under Bilfri
dag 2009 i Porsgrunn..

Barn, unge og eldre

Barnas jubeldag, Rådhusparken i Porsgrunn

Veggavis for medvirkning, Posgrunn

Gjenbruk og
kreativitet
Fargerike små og store
koner i industriaksen.
Vaskekona tatt i bruk av
speidernes loppemarked
på Rjukan.

Sykehjem med sansehage
og forbindelse til turveg

Medvirkning
Kommunenes institusjoner – barnehager,
skoler, omsorgsboliger, sykehjem – må
åpne opp for aktivt samarbeid med
frivillige organisasjoner, velforeninger,
pårørende m.fl. Utemiljøene kan bli en
aktiv og berikende møteplass for barn,
unge og eldre – for hele lokalsamfunnet.

Barn, pensjonister og natur
Naturområder tilrettelagt for mosjon og
rekreasjon. Gang-/sykkelveier og barnetråkk er viktige forbindelseslinjer.
Lar seg fint kombinere med kreativitet.

Nye lekeapparater stimulerer til samlek
og fysisk aktivitet. Lundedalen, Skien
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ZuluLAN - et konsept der ungdom
kan møte likesinnede på tvers av
kommunegrenser

ZuluLAN

Snøfestival

LAN er et generisk begrep som betyr
Local Area Network, men vi bruker
det spesifikt for LAN parties, nemlig
arrangementer der et nettverk blir satt
opp, og de unge tar med seg PCene sine
og setter dem på nettverket, slik at de
kan dele filer, spille spill, surfe på internett og snakke med hverandre.

En årlig snøfestival i februar er med på
å synliggjøre Åmot i Fjell-Telemark
og langs E-134. Kvalitet og kreativitet
styrker kommunesenteret i den kalde,
mørke vintertida.

Barna med på idéutvikling
En viktig ressursgruppe i Tuddal er
barna på skolen og i barnehagen.
Den grønne trekanten foran kirken skal
utvikles og barna har allerede et eierforhold til området, siden de har ansvaret
for blomstene der og julegrana. Det blir
tatt utganspunkt i eventyret om de fem
trollene i Tuddal:
"Det var fem troll i Tuddal; Lurv Lønås,
Hakjepet Høvdås, Sjuke Knut Njuke,
Fluks Flugonfell og Bøyg Bodik som
budde i kvar sin ås og då dei oppdaga
at det blei bygd ny kyrkje i Tuddal blei
dei så rasande at dei nesten sprakk. Dei
kasta kvar sin stein mot kyrkja. Ingen
råka, men tri av dei fall ned like ved."
En eller to av disse trollsteinene skal
nå komme til heder og ære på trekanten
foran kirken.
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Åmot i Vinje ønsker at barn, ungdom og
voksne skal komme til Åmot i Vinje for å
være med på å skape kreativ snøkunst.

Prosjekt med fokus på
fordommer mellom unge
på landet og unge i byen

Dalen-ungdom om de unge i Skien:
" De må gå fem mil til skolen"
Skiensungdom om de unge på Dalen:
" De er overfladiske sjøldiggere"
I Dalen+ prosjektet skal ungdom fra
Skien og ungdom fra Dalen bli mer kjent
med hverandre, knuse fordommer og
bygge broer mellom by og distrikt.

Langesund fiskefestival

ko
Skrive

nkurra

nse

Tilbake til 2020, en nasjonal skrivekonkurranse som var beregnet på ungdom til
og med 25 år. Vinner av konkurransen,
Guro Stordrange fra Dalen i Telemark,
skriver om hvordan hun ser for seg
de miljømessige forandringene om en
knapp 10-årsperiode, med hjemstedet
som utgangspunkt.

Kva framtid vil du ha?
Fiskeglade barn på Fiskefestivalen i Langesund

Skoleklasser utforsker svabergene, Kragerø.
Gea Norvegica Geopark. www.geanor.no

Hyggelig møte i Grimdalen,Tokke

Barn leker på skulpturen ved Friisebrygga,
Porsgrunn.

" J a , s å s i t e g h e r p å p e rrongen i Høydalsmo. Eg
ventar på neste høgfartstog som skal ta meg
til arbeidsplassen min
i Skien. Den nyutbygde
høgfartsbanen har gjeve
m a n g e m o g l e g h e i t e r. E g
kan bruke kollektivbussen som går på hydrogen frå heimplassen min
Dalen til Høydalsmo. Frå
Høydalsmo via Seljord og
Bø gjeng høgfartstoget
t i l S k i e n . To g t u r e n t e k
berre 18 minutt, og eg
kan pendle frå Dalen til
Skien dagleg. Høgfartsbanen har ført mange
unge tilbake til bygda.
Det har blitt attraktivt
å bu i utkanten, sidan ein
e r n æ r m a r e t e n e s t a r. . .
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Samarbeid regionalt og internasjonalt
skal styrke utviklingen av et attraktivt
og bærekraftig Telemark!

www.framtidensbyer.no

www.eu.baltic.net

www.espon.eu

http://urbact.eu

http://urbact.eu/en/projects/
active-inclusion/op-act

www.tifpro.eu

www.innovationcircle.net

www.northsearegion.eu/ivb/home

www.waterwaysforgrowth.eu
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www.waterways-forward.eu

http://parknytt.wordpress.
com/2011/10/04/full-fart-fortelemarkskanalen-regionalpark

http://i4c.eu

www.euromontana.org

www.fjellregionsamarbeidet.no

www.coast-alive.eu

Notater
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miljøprofil
BYMILJØ
materialbruk samhandling
estetikk
infrastuktur
Gågater
estetikk		
kommunikasjon nyskapende
aktivitet
nytteverdi OPPLEVELSE møteplasser grønne lunger
trivsel Lavenergiboliger
fremtidsrettet
kreativitet
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