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Arrangører og bidragsytere:

Program og påmelding  
bylivsenteret.no

Bylivsenteret eies og drives av 
Norske arkitekters landsforbund

Fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekord-
fart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. 
Årets Bylivkonferanse handler om hensynsfull 
arealforvaltning og verktøy for bærekraftig 
steds- og hytteutvikling i fjellområdene.

Bylivkonferansen 2022 skal utforske hvordan planverktøy, 
strategier for stedsutvikling og innbyggerinvolvering kan 
være løsninger for fremtidens fritidsbebyggelse. Disse 
spørsmålene er utgangspunkt for årets konferanse: 

• Hvilken betydning har fritidsbebyggelsen for  
samfunnsutviklingen i fjellområdene?

• Hva er natur- og klimavennlig stedsutvikling  
i hyttekommuner?

• Hvilke planverktøy kan brukes for å sikre en  
bærekraftig utvikling?

• Hvordan kan samspillet mellom fastboende og  
fritidsinnbyggere bli en ressurs for lokal utvikling?

Konferansen vil presentere eksempler på hvordan  
arkitektur kan utfordre ideene våre om hva en hytte er.  
Vi skal også se nærmere på hvordan vi kan tilrettelegge 
for et mangfoldig hyttetilbud som også forvalter naturen 
på en klok måte.

Tid: 24.–25. oktober 2022 
Sted: Radisson Blu Beitostølen

Konferansen er viktig for alle som jobber med steds- 
utvikling i fjellområdene, som ansatte i kommune og  
fylkeskommune,grunneiere, utbyggere, nærings- 
utviklere, arkitekter, landskapsarkitekter, naturforvaltere  
og politikere.

I tillegg til plenumsforedrag og parallellsesjoner blir  
det befaringer. Få påfyll av matnyttig kunnskap og  
inspirasjon og bli med i den tverrfaglige diskusjonen!

Velkommen til Beitostølen
Konferansen avholdes på Radisson Blu Beitostølen 
24.–25. oktober. Deler av konferansen strømmes for  
deg som ikke har anledning til å komme til Beitostølen.

Beitostølen har utviklet seg fra å være et stølsområde  
til å bli det største tettstedet i kommunen, en hytteby  
på grensen til Jotunheimen Nasjonalpark. Beitostølen  
rammer på mange måter inn temaet for årets konferanse.

Arrangør er Bylivsenteret i Norske arkitekters  
landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret,  
Innlandet fylkeskommune og Øystre Slidre kommune.



Tid: 24.–25. oktober 2022 | Sted: Radisson Blu Beitostølen

MANDAG 24. OKTOBER
KONFERANSE KL 12.00 – 17.00

TIRSDAG 25. OKTOBER
KONFERANSE KL 08.45 – 15.00

PROGRAM BYLIVKONFERANSEN 2022

11.00 Lunsj serveres

VELKOMMEN OG ÅPNING
Even Alexander Hagen, fylkesordfører Innlandet  
fylkeskommune / Odd Erik Holden, ordfører Øystre 
Slidre kommune / Marit Lofsnes Mellingen, direktør 
Distriktssenteret /Bård Sødal Grasbekk, leder Bylivsen-
teret i Norske arkitekters landsforbund / Konferansier 
Olav Brostrup Müller

FRA STØLSGREND TIL DELTIDSBYGD  
OG HYTTEBY
Om utmark i endring
Bjørn Egil Flø, forsker, Norsk institutt for  
bioøkonomi (NIBIO)

«Hytteparadokset»
Hilde Lysengen Havro, redaktør i Avisa Valdres

Lokal forankring og byggeskikk
Ole Aastad Bråten, etnolog, Valdresmusea

Arealplanlegging og naturhensyn
Kristin Karlbom Dahle, samfunnsplanlegger/ 
arealplanlegger, Asplan Viak

Arkitektur og stedsutvikling i fjellet
Gaute Brochmann, arkitekt

MELLOM TRADISJON OG DESTINASJON 
Om planlegging og strategisk besøksforvaltning 
som verktøy for å sikre samspill og bærekraftig 
fritidsboligutvikling
Marianne Singsaas, seniorforsker og leder av forsker-
gruppen «Grønn omstilling» i Telemarkforskning

Sosial bærekraft – forholdet mellom de fastboende 
og fritidsinnbyggerne
Veronica Blumenthal, seniorforsker ved  
Østlandsforskning, Høyskolen i Innlandet

Planlegging av fritidsbebyggelse - Ny veileder for 
styrket bærekraft
Kommunal- og distriksdepartementet

Å BYGGE EN FJELLANDSBY
Natursti
Befaring til ulike poster i sentrum av Beitostølen der 
du møter ulike aktører som representerer næringsliv, 
media, forvaltning og politikk. 

Perspektiver på stedsutvikling – Panelsamtale med 
aktører på Beitostølen
Gjennom samtalen presentere ulike perspektiver på 
utviklingen av Beitostølen. Hvordan har utviklingen 
foregått? Hva er etter aktørenes mening positivt? Hva 
er etter aktørenes mening utfordrende i dag? Hvilke 
ønsker har lokale aktører for framtiden? 

19.00 Felles middag

08.45 God morgen og introduksjon til dagens program

VERKTØYKASSE. PARALLELLE SESJONER

Fjellbygd eller feriefjell. Hvordan sikre ønsket sam-
funnsutvikling gjennom kommunal planlegging? 
Hyttelandsbyene blir stadig flere og interessene er 
mange. Er det egentlig plass til alle? Har vi evne og 
vilje til nødvendig politisk styring?   
Innlandet fylkeskommune og Øystre Slidre kommune

Kræsjkurs i samskapingsprosesser – metodikk for 
bærekraftig fritidsboligutvikling 
Funn fra kartlegging av bærekraftig samfunnsut-
vikling i distriktskommuner, introduksjon av konkret 
metodikk og bærekraftig utviklingsstrategi for 
hytteområder. Utprøving av metodikken på aktuelle 
tema som stedlige kvaliteter, samspillet mellom hyt-
teområdet og stedet, og smarte hytter for fremtiden. 
Distriktssenteret og Nasjonalparken Næringshage, i 
samarbeid med Troll arkitekter. 

Om arkitektur og stedsutvikling i pakt med naturen
Verktøy og tilnærmingsmåter som benyttes av 
arkitekter og landskapsarkitekter, fra overordnede 
landskaps- og stedsanalyser, til parallelloppdrag i 
distriktskommuner og metoder for stedsutvikling og 
prosjektering av fritidsbebyggelse.
Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund, med 
NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet), 
Nordic og Pir II.

Hvordan kan scenariometodikk bidra til langsiktig 
og helhetlig planlegging for bærekraftig fritids-
bebyggelse? 
Tre normative scenarioer for miljømessig bærekraftig 
fritidsboligutvikling (økomoderniseringsmodell, 
delingsmodell, og motvekstmodell) og betydning 
for fritidsboligplanlegging og politikk. Barrierer og 
muligheter som ligger i dagens planlegging og sam-
funn for å realisere de ulike scenariene. Vei og grep 
fram til bærekraftig fritidsbebyggelse i fremtiden. 
Prosjektteam SECPLAN (Planning for Sustainable 
Second-Home Development). Prosjektteamet består av 
deltakere fra NMBU, Telemarksforskning, Universitetet i 
Agder og Aalborg Universitet, Danmark.

11.30 Lunsj

FORBILDEPROSJEKTER
Et utvalg prosjekter som er realisert eller under  
planlegging som på ulike måter tenker nytt om  
stedsutvikling i fjellområdene og hvordan  
fritidsboliger utvikles.

Panelsamtale

15.00 Slutt

Med forbehold om endringer i programmet. For fullstendig pro-
gram følg med på: Bylivsenteret.no/bylivkonferansen


