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Byer og tettsteder der 
det er godt å bo og leve

• Åpne og 
inkluderende 

• Trygge og 
helsefremmende

• Kvalitet i våre fysiske 
omgivelser

• Levende 
sentrumsområder



Målet er skape vakre og gode steder hvor folk 
kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv.



BISTÅTT OVER 40 KOMMUNER 
SIDEN OPPSTART
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Bærekraftsbegrepet
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Den bilbaserte byen



Den åpne byen



Den tette historiske byen







Dette kan summeres opp som

Timinuttersbyen - Nærhetsbyen

• Åpner for vakre og anvendelige byrom 

• Muliggjør økt utnyttelse

• Reduserer energibruk og utslipp

• Kan øke trivsel og sosial kontakt

• Bedre folkehelsen

• Og kommuneøkonomien 



INKLUDERENDE 
ARKITEKTUR



Ulike brukergrupper



Stedsanalyse



SVØMMEHALL OG SKOLE PÅ 
NORDRE MYSEN











Åfjord kommune
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SNITT - sett fra syd

SNITT - sett fra vest
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Sett fra sydsiden
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SENECA – Romersk filosof

• Bading vin og kvinner 
korrumperer legemet!

















Tips

• Vurder lokalisering av svømmehallen utfra hvilken rolle den kan 
spille i stedsutviklingen.

• Finn fram til stedene hvor  lokalsentra bør utvikles i  forbindelse 
med kommuneplanen, og hvordan badeanlegget kan legges inn i 
dette området.

• Lokaliser badet i tilknytning til kommunale tilbud som skole, 
dagsenter og lignende i nærheten av steder som friske eldre og 
yngre oppsøker.

• Vurder arkitektonisk utforming, muligheten for sambruk og 
organisering av tjenestene ut fra prinsippene for inkluderende 
arkitektur – flerfunksjonalitet og sambruk.

• Inngå avtaler om samarbeid med lokalbutikker/næringsliv om nye 
former for tjenester.



Med hode i himmelen og føttene på jorda

Våg å ha en visjonsprosess!


