
 

 

  



 

 

 

Om verkstedet 

Sør-Varanger kommune arrangerer i samarbeid med programmet Våre gater og 

plasser et verksted med tema byutvikling, på Thon hotell Kirkenes. 

Kirkenes har vært en av pilotbyene i programmet Våre gater og plasser som er et 

samarbeid mellom Riksantikvaren, Statens vegvesen og Vegdirektoratet.  

Hovedmålene i programmet har vært å bidra til økt bevissthet om gater og plassers 

betydning som sosial og offentlig arena, og bidra til utviklingen av nasjonale og 

internasjonale forbilder. 

Sør-Varanger kommune skal nå i gang med å utforme en byplan for Kirkenes. I 

planstrategien blir følgende utfordringer løftet frem: 

«Det er ønskelig at byutviklingen tar hensyn til nye samfunns- og næringsbehov, 

samtidig som at dette ikke svekker gjenreisningsmiljøet i byen. Dette igjen henger tett 

sammen med utfordringen om å holde liv i sentrum. Handelen i byen blir stadig mer 

spredt utover. Dette fører til at folk bruker bilen mer, samtidig som at det blir mindre 

liv i selve sentrumskjernen. Det trengs en debatt om hvordan man ønsker at Kirkenes 

by skal være, og fremstå i fremtiden.» 

Vi ønsker derfor å invitere til et verksted som vi håper skal munne ut i gode innspill 

som kommunen kan ta med videre i arbeidet med byplanen. Verkstedet legger opp til 

en miks av inspirerende innlegg og gruppearbeid. Vi håper du ønsker å delta. 

Velkommen! 

 

 

  



 

 

Program: 17. november 2016 

Start for dagen 

0900 Velkommen til alle 

0905 Praktisk informasjon fra prosessledelse 

0910 Introduksjon rundt i rommet 

0925 Presentasjon av Våre gater og plasser 

0940 Bryte lydmuren 
 

Inspirasjon 

1000 Innlegg: Peter Butenschøn – Hvordan drepe en by… og noen gode ideer 

1030 Pause 

1045 Hva kan gjøres i Kirkenes sentrum?  Presentasjon av studenter fra NMBU 

1120 Diskusjon rundt bordene 
 

Sentrumsutfordringer og sentrumsmuligheter 

1130 Innlegg fra Sør-Varanger kommune 

1145 Innlegg fra sentrumsgruppa «Attraktivt sentrum» 

1200 Lunsj 

1245 Velkommen tilbake 

1250 Innlegg fra Statens vegvesen 

1300 Innlegg fra Riksantikvaren 

1315 Introduksjon til arbeidsstasjonene. Gruppene setter seg sammen 

1320 Pause 

1335 Arbeid i gruppene 

1445 Pause 

1500 Innlegg: Ulf Tellefsen - Parallellene jeg ser mellom Kirkenes og Drammen 

1520 Innlegg: Ola Bettum – Inspirasjon om gode gater og plasser 

1540 Spørsmål 

1545 Bearbeiding av forslagene så langt 

1610 Gruppelederne presenterer resultatene fra sine bord 

1630 Info om middag, kåring av vinner av instagram-konkurranse, vandring 

1700 Slutt for dagen 

1900 Middag 
 

  



  

 

Program: 18. november 2016 

Bearbeide resultatene fra dag 1 
0830 Start for dagen, introduksjon 

0840 Gruppearbeid: Bearbeide resultatene fra dag 1 
- Faglig vurdering 
- Utpeking av utfordringer 
- Mulige løsninger 
- Sammensying og forbindelser 

0955 Stemningsrapport fra gruppene 

1015 Avsluttende kommentar 

1020 Vel hjem! Lunsj for de som ønsker 

 

Med forbehold om endringer av programmet. 

  



 

 

Påmelding 

Verkstedet legger opp til gruppearbeid. For å få mest mulig nytte av gruppearbeidet 

ønsker vi at deltakerne opplyser i påmeldingen om hvilke 3 tema de har mest lyst å 

jobbe med under verkstedet. Vi vil så godt det lar seg gjøre prøve å ivareta alle sine 

ønsker. 

Temaene er som følger: 

A – Fortetting 

B - Byspredning vs. Sentrumsutvikling 

C - Gatebruk, trafikk og myke trafikanter 

D - Byrommene i sentrum 

E - Havna: Industrihavn, Hurtigruten, småbåthavn 

F - Byens tilknytning til fjorden for folk og fe 

G - Torget og omegn 

H - Det gamle og det nye: kreativ gjenbruk 

I - Møteplasser for alle aldre: skape fellesarenaer som drar ungdom ut av kjelleren 

J - Næring i sentrum og sentrumssamarbeid 

Vennligst oppgi i påmeldingen om du trenger hotellrom på Thon Kirkenes fra 16. – 

17. nov, og eller 17. – 18. nov. 

Oppgi om du ønsker å være med på felles middag kvelden 17. nov. 

Overnatting og middag betaler deltagerne selv. 

Hvis du har matallergi eller det er andre hensyn vi bør ivareta, ber vi om at du 

opplyser om dette i påmeldingen. 

 

Frist for påmelding er 11. nov. 2016. Benytt gjerne vedlagt påmeldingsskjema. 

Send påmelding til Bente Jorid Evjen på beje@svk.no. Benytt samme mailadresse 

ved eventuelle spørsmål.  

mailto:beje@svk.no

