
BYUTVIKLING OG 
SAMFUNNSINNOVASJON
insam er konsulenter innen by- og stedsutvikling. 
Vi tilbyr ledelse og rådgivning som sørger for innovative og 
helhetlige prosesser og løsninger. 

 URBAN DEVELOPMENT AND 
SOCIETAL INNOVATION
 insam are consultants in urban development and place-making.
We offer leadership and advice for innovative and comprehensive 
processes and solutions.



HVA GJØR VI?

Navnet insam springer ut av begrepene innovasjon 
og samfunn. insam ble etablert i 2006 ut fra behovet 
for å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft 
i by- og stedsutvikling. For insam er samfunns-
utfordringer et utgangspunkt for kreative prosesser 
og realisering av innovative løsninger.

Rådgiverne i insam har et tydelig fokus på prosjekt-
gjennomføring, samtidig som vi sikrer helhet, 
integrasjon og stor bredde i prosjektene. Vår bistand 
er alltid tilpasset oppdragsgivers behov og det enkelte 
oppdrag. Samtidig er vi engasjerte og jobber tett på. 

Vi er en partner i by- og stedsutvikling. 
Vi arbeider helst med oppgaver som krever både sam-
funns- og organisasjonskompetanse, og har erfaring 
fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 

prosjekter. Vi tror det er behov for samfunnsmessige 
endringer for å møte fremtidens utfordringer knyttet 
til verdiskaping, klimautfordringer og velferds-
produksjon.

Det trengs nytenkning og evne til å implementere nye 
løsninger i privat, offentlig og ideell sektor. Bedrifter, 
offentlige aktører og ideelle virksomheter som greier 
å utvikle sine tjenester eller produkter i tråd med 
samfunnsutviklingen, vil lykkes i sin sosiale, kultur elle 
og økonomiske verdiskaping.

insam er en del av kunnskapsmiljøet på Papirbred-
den Drammen kunnskapspark, og har et stort nett-
verk av samarbeidspartnere. Vi jobber i hele Norge.
Under og på neste side kan du lese mer om hva vi 
jobber med.

GRØNN MOBILITET

OMRÅDEUTVIKLING

Byliv skal gjøre Drammen sentrum attraktivt
for de som handler, bor, driver butikk, eller på andre 
måter bruker området. Byliv er organisert som et 
program hvor aktører fra alle sektorer og grupper 
i drammenssamfunnet samarbeider på tvers. 
Prosjektene dreier seg om alt fra strøks- og knute-
punktsutvikling til gatekunst, grønn varelogistikk 
og sykling. Byliv har også vært sentralt i prosjekter 
andre steder. 

Oppdragsgivere: Byen Vår Drammen AS, Moss kommune.  
insams rolle: Prosjektledelse, prosjektsekretariat
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Dette er spørsmål som mange eiendomsutviklere 
og kommuner stiller seg for tiden. insam jobber nå 
med en rekke prosjekter hvor grønn mobilitet er en 
integrert del av boligkonsepter og områdeutvikling. 
Grønn mobilitet bakes inn i selve prosjektet fra første 
dag. Ved å gjøre alternative transportløsninger så 
gode som mulig og ved å legge til rette for å slippe de 
uønskede turene med bil. 

Oppdragsgivere: BaneNor Eiendom, JM Norge, Ferd AS, Sandekra 
AS, AF Eiendom, OBOS Fornebu AS, Solon Eiendom AS, Birk&Co AS.

Byliv er en ny måte å organisere byutvikling på, som involverer 
alle som vil at sentrum skal være spennende og levende.

Hvordan kan vi bygge og utvikle områder med høy kvalitet og samtidig få til 
gode løsninger for mobilitet? Som gjør at det både blir enkelt og attraktivt å 
velge bort bilen i hverdagen?

Det er en stadig tettere forbindelse mellom biblioteket 
og byen det er en del av. De siste årene har en rekke 
byer brukt nye bibliotekprosjekter som en del av sin 
byutvikling. Stikkord som demokrati, ytringsfrihet, 
møteplass, debattarena og deltagelse danner utgangs-
punkt for det moderne biblioteket i byen. Biblioteket 
inntar en ny rolle som arena i byrommet, og skaper 
attraksjon for innbyggerne, næringsliv og turister. 
 
Oppdragsgivere: Vestfold fylkeskommune, Skedsmo kommune, 
Skien kommune. insams rolle: Prosessveiledning, prosjektledelse, 
utarbeidelse av strategier.

Omstilling og videreutvikling av områder og bebygde miljøer 
preges av høy kompleksitet, mange aktører og store investeringer, 
men også enestående muligheter for å skape gode byer og steder, 
basert på kortreist kvalitet.

BIBLIOTEK OG BYUTVIKLING
We are not building a library for the city. We are building the city.  
Brian Gambles, tidl. biblioteksjef i Birmingham
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Neste generasjons byer blir til ved hjelp av nytenking og 
samarbeid. insam as er rådgivere i byutvikling på tvers av 
sektorer og nivåer.

Investeringene i idé- og konseptutvikling er ofte 
beskjedne, men har vesentlig betydning for resultatet. 
For å håndtere kompleksiteten og samtidig sikre 
kvalitet i løsninger og gjennomføring er det behov 
for helhetlige strategiske grep. Kommunens rolle 
som aktiv tilrettelegger og samarbeidspart er ofte 
avgjørende. 

Oppdragsgivere: Kongsberg kommune, Lier kommune. 
insams rolle: Rådgiver for prosjektledelsen, strategisk 
og faglig underlag.

WHAT DO WE DO?
The cities of the next generation will come about aided by new 
thinking and collaboration. Insam AS are consultants in urban 
development across sectors and scales.

The name insam bridges the Norwegian terms 
for innovation and society (samfunn). insam was 
established in 2006 due to the need to strengthen 
quality, consistency and implementation-power in 
urban development and place-making. For insam, 
societal challenges are a starting point for creative 
processes and the realization of innovative solutions. 

The consultants at insam have a clear focus on 
project implementation. At the same time, we ensure 
consistency, integration, and a wide breadth in our 
projects. Our assistance is always tailored to our client’s 
needs and each individual task. We are engaged and 
work closely with our clients. 

We are a partner in urban development and place-
making. We prefer tasks that demand both societal- and 
organizational competencies, and we have experience 
from local, regional, national, and international 

projects. We believe there is a need for societal change 
in order to meet future challenges attached to value-
creation, climate change, and the production of well-
being. 

There is a need for new thinking and implementation 
skills for new solutions in the private, public, and 
nonprofit sectors. Businesses, public actors, and 
nonprofit organizations who manage to develop 
their own services or products in line with societal 
development will succeed in their social, cultural and 
economic value-creation. 

Insam is a part of the knowledge environment at 
Papirbredden Drammen knowledge-park, and has a wide 
network of collaboration partners. We work in all of 
Norway. Below and on the next page you can read more 
about what we work with. 

URBAN LIFE
Urban life offers a new way to organize urban development, involving 
everyone that wants the city center to be exciting and lively.

Urban life will make Drammen’s center attractive for 
those who shop, live, run businesses, or use the area in 
other ways. Urban life is organized as a program where 
all the stakeholders in Drammen’s society collaborate 
across sectors and groups. The projects span everything 
from district- and transit hub development to street art, 
green commodity logistics, and bicycling. Urban life has 
also been sentral to projects in other places.

Client: Byen Vår Drammen AS, Moss municipality
Insam’s role: Project management, project secretariat
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GREEN MOBILITY
How can we build and develop areas with high quality and still reach good 
solutions for mobility? Solutions that make it both easy and attractive to 
decide against the car in daily life?
Many property developers and municipalities are asking 
these questions today. Insam is working on a series 
of projects where green mobility is an integral part of 
housing concepts and area development. Green mobility 
is integrated into each project from the first day through 
making alternative transportation solutions as good as 
possible, and facilitating the elimination of unwanted car 
trips.

Client: BaneNor Eiendom, JM Norge, Ferd AS, Sandekra 
AS, AF Eiendom, OBOS Fornebu AS, Solon Eiendom AS, 
Birk&Co AS.

AREA DEVELOPMENT
The restructuring and redevelopment of areas and built environments is 
characterized by significant complexity, multiple stakeholders, and large 
investments. However, this arena also provides unique possibilities for 
creating good cities and places based on local quality.

The investments in idea- and concept- development are 
often modest, but have a meaningful significance for 
the result. In order to handle the complexity and still 
secure solution and implementation quality, there is a 
need for comprehensive and strategic interventions. 
The municipality’s role as an active facilitator and 
collaboration partner is often crucial. 

Client: Kongsberg municipality, Lier municipality.
Insam’s role: Consultant for project management, 
strategic and academic grounding

LIBRARIES AND URBAN DEVELOPMENT
We are not building a library for the city. We are building the city.
Brian Gambles, former head librarian in Birmingham

There is an increasingly tighter connection between the 
library and the city it is a part of. Through recent years, 
a series of cities have used new library projects as a part 
of their urban development. Key words like democracy, 
freedom of expression, meeting places, debate 
arenas, and participation offer a starting point for the 
contemporary library in the city. The library takes on new 
roles as an arena in urban space, attracting residents, 
business life, and tourists.

Client: Vestfold county, Skedsmo municipality, Skien 
municipality
Insam’s role: process advisor, project management, 
strategies developer



INSAM AS

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan bistå din virksomhet? 
Har du behov for en strategisk sparringspartner? 
Skal du i gang med et utviklingsprosjekt? 

Ta kontakt for uforpliktende samtale: 
Lars Wang, daglig leder:
lars@insam.no Tlf: 90523021

PS: Vi søker personer med kompetanse og engasjement som 
har lyst til å være med å endre norsk byutvikling. Bli med i 
vårt team og jobb med spennende mennesker og prosjekter.

insam.no 

Are you curious about how we can assist your enterprise?
Do you need a strategic sparring partner?
Are you embarking on a development project?

Contact us for an obligation-free conversation: 
Lars Wang, general manager:
lars@insam.no Tlf: +47 90523021

PS: We are always looking for competent and engaged people who 
want to change Norwegian urban development. Join our team and 
work with exciting people and projects.


