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Kommune: Tvedestrand kommune 

Prosjektnavn: Byløft  

Prosjektleder: 

 

Anette Pedersen 

Leder i 

styringsgruppen: 

Ordfører Jan Dukene 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Kari Huvestad 

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

b) Forankring i befolkningen X 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt X 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

 

Byløft er et stedsutviklingsprosjekt i regi av Tvedestrand kommune. 
Formålet med prosjekter i er korthet nedfelt i visjonen med 6 
tilhørende prosjektmål:  

 

“Nedre bydel skal fremstå som en innbydende og velstelt bydel, som 

har beholdt sitt særpreg og som er bedre tilrettelagt for aktiviteter året 
rundt. Gjennom aktiviteter og deltakende prosesser skal området 

utvikles og styrkes som byrom, fellesarena og møteplass.” 

 

 Nedre bydel skal være velstelt 

 Nedre bydel skal beholde sitt særpreg 

 Området skal bli bedre tilrettelagt for aktiviteter 

 Utvikling gjennom deltakelse og medvirkning 

 Prosjektet skal bidra til verdiskaping i nedre bydel 

 Det skal forelegge oppdatert planverk som kan fremme 
videre utvikling. 

 

Prosjektet er i en prosess med ulike deltakergrupper for å utvikle 
møteplasser og tilrettelegge området for økt bruk. 

Prosjektet er på vei mot sine mål gjennom medvirkning og deltakelse.  

Flere planprosesser har blitt startet opp. 
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Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Innbyggere og kommende innbyggere er hovedmålgruppe i prosjektet, 
og i prosjektets første fase har vi etablert ulike arbeidsgrupper 

bestående av engasjerte innbyggere.  

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Utleiepool: Det leies ut lokaler på individuell basis med formidling 
gjennom prosjektet.  

Byrom 1 – Hovegata/hulgata. Prosjektet er i gang. Ferdigstilles våren 
2015.  

Byrom 2 – Bakkeskåt – området er tilrettelagt og brukes som 
arrangementsarena. Samarbeid med lag og foreninger. 

Byrom 3 –Havnefront og parkeringsareal – Meldt oppstart av 
områdeplan for havn og en annen for trafikk og parkering.  

Byrom 4 – Rådhuset – Det har kommet inn forslag til fremtidig bruk, 
men vi ønsker mer medvirkning i denne prosessen. Frist for innspill i 

mai og da lages det forslag som skal gå til politisk behandling 

Aktivitetsplan – Der er etablert en arbeidsgruppe for arrangementer og 

aktiviteter. Prosjektkoordinator  

Gjennomførte aktiviteter:  

Bybåt – hele juli kunne man ta båt ut til øyene i skjærgården.  

Kultursti – Det ble etablert kultursti med 34 punkter/hus som er 
beskrevet. Se evt. kultursti.no 

Prosjektkontor – Byløftkontor i fokusområdet, hvor prosjektansatte har 
sin daglig plass.  

Midlertidige byrom – sommerlekeplass foran hotellet 

Bakkeskåt – omdannet til arrangementsarena for lag og foreninger. 

 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan 

b) Forsinket pga.  

c) Det er foretatt følgende justering X 

Prosjektleder i 50% sa opp stillingen sin pr. 01.04.13. 

Ny prosjektledelse på plass. – nå 100% stillingsressurs 

 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 
(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X 

c) Effekten kommer i hele fylket 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller 

utenfor Norge 

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Prosjektet er organisert etter PLP-modellen med styringsgruppe 
sammensatt av politikere, administrasjon og sentrale samfunnsaktører. 

Styringsgruppen har månedlige møter og prosjektet legges frem til 
politisk behandling i kommunestyret med jevne mellomrom.  

Det er etablert ulike arbeidsgrupper og prosjektleder samt 
prosjektkoordinator jobber i høy grad med medvirkning og 



brukerdeltakelse.   

Medvirkningen har så lang vært i form av folkemøter, temamøter, 
foredrag, arbeidsgruppemøter og innspill (skriftlig og muntlig)fra 

grupper og enkeltpersoner. Videre i prosessen vil det bli invitert til mer 

medvirkning for å sikre en bred deltakelse i prosjektet.  

 

Innen aktiviteter og arrangementer jobbes det med de enkelte tiltak i 
mindre arbeidsgrupper, som tar et overordnet ansvar for gjennomføring 
av tiltaket. På denne måten oppnår man forankring hos deltakerne.  

 

Prosjektet bestilte en mulighetsstudie hos 4 arkitekter, og dette arbeid 

ble overlevert i august 2013. Dette danner nå grunnlag for de videre 
diskusjoner om prioriteringer og fremdrift av prosjektet.  

 

  

Overføringsverdi 

for eksempel til 
andre lokalsamfunn 

Flere samfunn opplever fraflytting og forfall. Erfaring fra 

medvirkningsprosesser kan bidra til økt bevissthet og bedre omdømme.  

Samarbeid om utvikling av møteplasser og midlertidige aktiviteter som 

viktige metoder for å skape oppmerksomhet rundt områder som har 
mistet sin opprinnelige funksjon. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Fylkeskommunens nettverk for historiske bysentre 

Kontakt med Distriktssenteret 

Kontakt med andre bolyst/ Stedsutviklingsprosjekter – senest hadde vi 
besøk av Småbyen Flekkefjord, som brukte en dag sammen med oss 

for å utveksle erfaringer.  

Prosjektleder deltok på studie i Samspill og ledelse i stedsutvikling. 
(UMB) og nå på prosessledelse og prosessdesign gjennom LUK-

satsingen.   

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

 

Aktivitet og utsmykking                             292.648 

Konsulentbistand                                        185.982 

Møter, medvirkning og kurs                       164.497 

Prosjektledelse                                            849.034 

Fysiske tiltak                                               588.721 

Totalt  (2013)                                            2.080.882  

 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 
flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 
til nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse 
og formalkompetanse) for målgruppen 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak 
og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 



eller lokaliseringssted for bedrifter? X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 
reisemål? 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 
slutt (maks 250 ord) 

Gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring blant politikkere, 
administrasjon og innbyggere i prosjektperioden skal steds- og 

samfunnsutvikling opprettholde høy prioritet etter prosjektslutt.  

Ved å legge til rette for og etablere gode rutiner for utvikling og 
gjennomføring av arrangementer og aktiviteter er det hensikten å 

utvikle en kultur for dette innen frivillige lag og foreninger. 

Erfaringer kan overføres til andre områder i kommunen som trenger 
denne typen utvikling. Videre kan prinsipper, for blant annet 

medvirkning, overføres til andre utviklingsoppgaver, der i blant 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Videre flyttes noe av ansvaret over i kommunale enheter der det er 
naturlig og forankres derved i det kommunale planarbeid. 

   

 

 


