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SMS Interreg IV B Kattegat-Skagerrak 

 

 • Fredrikstad kommune  

• Gøteborg stad – Lead partner 

• Halmstad kommun 

• Kristiansand kommune 

• Vest-Agder Fylkeskommune 

  



• Overordnet mål er å fremme sosial bærekraftig 

      byutvikling og sosial integrasjon 

• Utvikling av prosessverktøy for å ivareta sosiale 

perspektiver i aktiv byplanlegging 

• Bidra med kunnskap om hvordan støtte innbygger- 

dialog i planprosesser 

SMS Mål og formål 

 



SMS Metode for stedsutvikling 

Beskrivelse av 
helseeffekter 



 
 
Graden av dialoginnflytelse-/påvirkning avhenger av hvilken fase 
vi er i planprosessen 

SMS  Dialogbasert  medvirkning 



SKB Sosial konsekvensbeskrivelse 
  Modell for beskrivelse i områdeplanlegging 

• En måte å arbeide med den sosiale dimensjonen i 
byplanlegging 

• Å løfte de sosiale utfordringene, beskrive og 
analysere virkningen 



SKB  
Beskrivelse av helseeffekter i reguleringsplaner 

 
  Kristiansand kommune 
 
  Mal for planbeskrivelse  

• Eget kapittel om folkehelse 
• Krav til beskrivelse av helseeffekter 
  Veileder for beskrivelse av helseeffekter 
 

Veileder for beskrivelse av helseeffekter testes ut i forbindelse 
med kommunale reguleringsplaner i Kristiansand  

mal for Planbeskrivelse.pdf
veileder helseeffekter 21.10.2013.pdf
veileder helseeffekter 21.10.2013.pdf
veileder helseeffekter 21.10.2013.pdf


SMS Kulturmiljøer og kulturarenaer 

Kulturmiljø og kulturarv 
Urbane kulturkvaliteter – Veileder med sjekkliste 



SMS Sosial-kulturell stedsutvikling 
Kulturell aktivitet og «gjenvinning» 
Urbane kulturkvaliteter – Veileder med sjekkliste 

 



Kulturell aktivitet og «gjenvinning» med forsiktighet 
Urbane kulturkvaliteter – Veileder med sjekkliste 

 

Kontekst-følsomhet når du bygger nytt ... 
 

 

SMS Sosial-kulturell stedsutvikling 



Veileder testes ut i Kristiansand: 
«Kulturaksen/Promenaden» 

Midlertidige plasser: Nabolagsskala 
SMS Sosial-kulturell stedsutvikling 
Midlertidige plasser: Nabolagsskala - Byskala 
Urbane kulturkvaliteter – Veileder med sjekkliste 

  



• Forskning og litteratur: 
Gjennomgang av 
foreliggende  litteratur og 
dokumentasjon 

• Medvirkningsprosesser:  
Testing av dialog som verktøy 
for Grimsbekken og 
Promenaden  

 

Spørreskjema - hva opplever 
deltakere at urbant friluftsliv 
er? 

SMS Urbant friluftsliv 
Veileder med sjekkliste 

2013 des veileder urbant friluftsliv.pdf


SMS Deltakende planlegging 

 Medvirkningsprosesser:  
 

Åpen prosess 
 

Ressurspersoner, mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 
 

Barneskole 
 

Videregående skole 
 

Ressurspersoner, psykiatri 
 

Ressurspersoner, minoritetsspråklige 
 

Eldre 
 

Lokal workshop med kommuner  



SMS Utprøving og justering  

 

Tangen 
 

Prestebekken 

1) Naturlandskaps- og 
opplevelseskvaliteter, 
tilrettelegging og anlegg 

2) Sikring av områder 

3) Vedlikehold/drift 

4) Fleksibilitet 

5) Nærhet 

6) Sosialt/aktiviteter 

7) Fysisk sikring i området 

Sjekkliste - kategorier 
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SMS Deltakende planlegging 

 

Strategiskisse Kristiansand 
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