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The sweet fluffy donut with a dead center 
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1.Byens sjel 
Stedet som verdi og inspirasjonskilde 

 



Sarpsborg 

 
By med 55 000 innbyggere –Norges ti største byer 

Sammenvokst bebyggelse på over 100 000 innbyggere 

1000 år by jubileum i 2016 

Vannet med Glomma  

Sarpsfossen – Europas største foss 

Gammel industriby 

Solbyen fordi byen har flest soldager i Norge 

Levende sentrum og stedsinnovasjon. Byutvikling 

Sentrum kjennetegnes av en kvartalsstruktur. 

Fokus på byrom. Parker og plasser for barn. 

 

 

  

Skien 

 
By med 55 000 innbyggere –Norges ti største byer 

Sammenvokst bebyggelse på over 100 000 innbyggere 

1000 år by jubileum i 2000 

Vannet med Telemarkskanal  

3 fosser pluss laksetrapp 

Gammel industriby 

Costa del sol  

Levende sentrum og stedsinnovasjon. Byutvikling 

Sentrum kjennetegnes av en kvartalsstruktur. 

Fokus på byrom. Parker og plasser for barn. 

 

 

  



Mosaikk - et konsept å vitalisere alle byrom i muryben Skien 
 



Skien har 40 gårdsrom  

 
 



bakgårder – dagens situasjon 

Film av Dag Jensen 

Bakgård 



Stolthet om stedet. «Skien» komponert av Bugge Wesseltoft for gardsrommet 

Film av Dag Jensen 



levende gårdsrom – mosaikk 1. Midlertidig byrom. 



2. Transformasjon 
Tolke byen og brikkene på nytt. Steds spesifikke eksempler.  

God byutvikling i praksis 
 



Middelalder grunn og 1000 år med kultur lag. 

Setningsskader og behov for tiltak. 
Murbyen fra 1886 



Gårdeieren har investert ca. kr. 5 mill  
på oppussing av to gårdsrom, fasader og lokaler.  

Resultat: Nisjenæring og klyngedannelse.  

Byens mest populær pub ‘Folque’ og kafé S. 

Kontor for matfestival Mersmak 

Belysning og passasjer 





Blir nå med i ny bok kommer ut på Thames & Hudson forlag i England i 2016.  

‘New Scandinavian Garden Design’,  



Invitere folk inn til byens hemmelig indre rom. En serie passasjer. 



Bak Mamis 2008 



Three days later 



Six years later 

Dikt av Ania Villanger 



Eight years later i 2016 



Skistredet 7 i 2011 



Gammel bru fra 

1550 

Rintala & Eggertsson.  
Ny pilotbolig. 

Åpning av ny passasje. 

Nye byleiligheter.  

Nisjenæringer i gateplan. 

 

 Gårdeieren og kommunen 
investerer kr.  

3 mill  i oppussing av et 

gårdsrom, bygging av pilotbolig, og 

konvertering av kontorlokaler til 

byleiligheter.  

 

Regionale utviklingsmidler? 
Tre i by – NAL og IN 

Middelaldergrunn og setninger 

 



”Gaven” av dramatiker Gyrid Axe Øvsteng. Teater med 500 morgenfriske 2. klassinger  



Bakgårdsvandringer og opplevelser 



3. Aktivisme 
Involvere kunstnere, innbyggere, politikere, eiere og arkitekter i forvandlingene 

 
 



Et mosaikk av konkrete samarbeidsprosjekter er med å skape byliv i Skien 



 

POLARISERING 

motstridende grupper 



Handelstorget var bygget ferdig i 2003.   

I 2007 var torget beskrevet som en ”steinørken” 



Byliv, gågatestrategi og kaféfaktor: attraksjonskraft  

Innkjøp av 300 design stoler og 60 bord til gratis utlån sentrumskafeene. 

Torget skal være byens samlingspunkt for barn, ungdom og et sted for kaféliv.  

 

Byliv har økt med 60% i det siste tre årene. 



Lek som ny funksjon på Handelstorget - binde sammen øvre og nedre nivå.  

 

Film Gress sirkler 



Skien 2020 - økt optimisme 

• Befolkningsvekst og samarbeid med eksterne aktører for å gi sentrum et løft. 

• Forpliktelser fra politikkere. Alle lener seg fremover og tar sin del av ansvaret  

• Folk har mer positiv oppfatning av livet i Skien enn for tre år siden  

• Næringsutvikling – vekst i antall nyetableringer og økt kompetanse 

• Bypakke med . 45 prosjekter for gående syklende og kollektivreisende. 

 

 



Skien sentrum 2020 MODELL AV SENTRUM 



4. Urbant dyrking 
Spinn off og nye retninger 

 



Mersmak matfestival og 

utprøving av byutviklingstiltak. 

 

Mersmak har vokst til Norges 

største matfesitval med ca  

80 000 besøkende 



Sitt Ned i bakgården 

 

«Løvetann» utsmykningen av 

professor Kari Skoe Fredriksen 

som vokser opp mot taket. 

 



Spinn off: fra gårdsrom til byleiligheter….og videre til dyrking på tak  

 



Urban farming på takene i Skien?  
 

Klimaambisjoner. Ureist mat og folkehelse. Urbanisme. Nye former for rekreasjon, sosialt liv og integrering. 

Kompetanseheving og ambisjoner om utvikling av historiske bygg. 

God byutvikling i tråd med byens skala – nye tanker om innhold. 



Spinn off: Urbant dyrking i murbyen….store takarealer, parker osv 



Kulturminne fra 1901 Spinn off: til Porsgrunn! 



Inngangsparti for 1500 besøkende i uke 



 

 

 

Meierigården kultursenter, bakgården 

 

 

En «urban jungel» i bymiljøet 



Tre soner med grøntareal med hver sin karakter: Skogen, Frukthagen og Parsellhagen 



Espaliertre, druer, humle 



New York 

London Vancouver 

Budapest 

Oslo 

Porsgrunn 

Skien 

Meierigården som del av en 

 

Verdenomspennende 

grasrot bevegelse 
 

Amsterdam, Berlin, København 

Paris, Singapore, Milwaukee  



Filling the hole with public sector investments works. Network 

og connecting neighborhoods and cities works even better.  

A mosaic of start-ups can create a chain reaction. 

City spaces, parks, trails and waterways as passages 





Mosaikk i Skien – fra begrep til grep. Takk for meg 


