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

HVA GJØR VI?
Neste generasjons byer blir til ved hjelp av nytenking og
samarbeid. insam as er rådgivere i byutvikling på tvers av
sektorer og nivåer.
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 samfunns- og organisasjonskompetanse, og har erfaring
fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale

BYLIV

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, kulturelle
og økonomiske verdiskaping.
insam er en del av kunnskapsmiljøet på Papirbredden Drammen kunnskapspark, og har et stort nettverk av samarbeidspartnere. Vi jobber i hele Norge.
Under og på neste side kan du lese mer om hva vi
jobber med.

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

Foto: Inger Lise Samata/Drammen fotoklubb

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 knutepunktsutvikling 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

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

BIBLIOTEK OG BYUTVIKLING
We are not building a library for the city. We are building the city.
Brian Gambles, tidl. biblioteksjef i Birmingham
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 utgangspunkt 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.

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

