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NÅ ER RIKTIG TID Å 
FOKUSERE PÅ 
BYUTVIKLING
• Historien gjentar seg

o Jernverksetableringen i 1950-årene førte 
til boligmangel og sosiale forskjeller

• Positiv giv i byen
o Estimert 5000 nye innbyggere innen 2025
o Må dra i samme retning og spille 

hverandre gode
o Mye positivt som er gjort de siste årene 

som kan bygges videre på
o Fremoverlent kommune som har 

forpliktet seg bærekraftsmålene
o Bred forankring, kunnskapsbasert 

tilnærming og forpliktende samarbeid



HOVEDMÅL
Prosjektet «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana» skal revitalisere og organisere 
byutviklingsarbeidet i Mo i Rana slik at det kommer innbyggere, næringsliv og 
samfunnsaktører i hele regionen til gode nå og i fremtiden.



SATSNINGSOMRÅDER

KUNNSKAP OG 
BÆREKRAFT

ARENA FOR 
SAMARBEID

MOBILISERING AKTIVITETER I 
SENTRUM



RESULTATMÅL: Det utarbeides en kunnskapsbasert 
handlingsplan for bærekraftig byutvikling i Mo i Rana.

o Bærekraftsnettverk

o Rapporter som «Slik skaper vi bedre byer»

o Digital tvilling

o Medvirkningsprosess

o Byanalyse

o Rapport med anbefalinger for bærekraftig utvikling til 
kommunedelplan for byutvikling

KUNNSKAP OG 
BÆREKRAFT



Prosjektet skal jobbe for å fremme et attraktivt og 
forpliktene samarbeid mellom kommune, gård- og 
forretningseiere, eiendomsutviklere, investorer og 
innbyggere

Et samarbeid mellom aktørene som har interesse og 
virkemidler til å bidra

ARENA FOR 
SAMARBEID



RESULTATMÅL: Byutviklingsprosjektet bidrar til at 
innbyggerne blir stolte av Mo i Rana og gode Rana-
ambassadører.

Lokalsamfunnet skal bli hørt og inkluderes i en aktiv 
medvirkningsprosess inn mot ny kommunedelplan for 
byutvikling

o Skolebesøk

o Byvandringer og aktiviteter i sentrum

o Utstillinger

o Folkemøter

o Arbeidsgrupper

MOBILISERING



TEMATIKK I 
MEDVIRKNINGS-
PROSESSEN
o Blågrønne strukturer

o Miljø, trivsel og trygghet

o Grønn mobilitet, parkering og 
trafikkplanlegging

o Kulturtilbud og møteplasser

o Arbeidsplasser og funksjoner

o Mobilitet

o Byens identitet, særpreg og potensiale 
for vekst



MEDVIRKNINGS- OG  KOMMUNIKASJONSPLAN



o Paviljong i gågata med faste åpningstider

o Åpent arrangement (folkemøte) i gågata

o Digital kampanje som i Bodø med QR-koder til 
spørreskjema

o Tegnekonkurranse for å pynte opp i paviljongen 
- "Tegn framtidens bærekraftige by" 

o Opprettes en egen e-post for å motta generelle 
innspill. 

o Publisering av informasjon på Rana kommune 
sine nettsider. 

GENERELL MEDVIRKNING



Motivere og stimulere til aktiviteter året igjennom 
sammen med aktører i byen

Fokus på å fremme stedskvaliteter

For eksempel: Diverse jubileum, festivaler, markeder, 
guidede turer, utstillinger

AKTIVITETER I 
SENTRUM
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