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Presentasjonsrunde



Formål

• Kulturarv og verdiskaping –Træna 365 som utgangspunkt

• Å bedre forstå hverandres institusjoner, tankemåter og 
handlingsrom. 

• Tverrsektorielle perspektiv - på samfunnsutvikling, kulturminner, 
næringsutvikling og reiseliv. Har vi tilstrekkelig forståelse for 
hvordan våre ulke institusjoner og fagfelt møtes? 

• Kan Træna være et case å lære fra? Finns det overføringsverdi til 
andre?



Dagens agenda
Innledning om prosjekt Træna 365

Kortere innledninger fra inviterte aktører:
• Helgeland Museum Museumsrollen i en ny tid, Janicke Kernland, 

Direktør 
• Riksantikvaren Verdiskaping gjennom kulturarv, hvordan? Tanker 

og refleksjoner fra, Seniorrådgiver, Geir Tvedt.
• Nordland Fylkeskommune Vern gjennom bruk, Kirsti Saxi, Fylkesråd 

for Kultur
• Kulturrådet, Roger Johansen, seniorrådgiver 
• Arkeologiåret 2022, Martin Skjefstad, Vega
• Bærekraftig reiseliv og kulturarv, Trygve Sunde Kolderup

11.30 – 12.00 Dialog, spørsmål og innspill om 
veien videre!



Bakgrunn & Innledning – Træna 365

Hvordan kan et lite lokalsamfunn jobbe med kulturarv og verdiskaping i praksis?

Moa Bjørnson, Træna Kommune 
Marit Bertheussen, Helgeland Museum



Foto: Trygve Sunde Kolderup

TRÆNA
Et historisk fiskevær og et  innovativt 
småsamfunn

• Steinalderhistorie & fiskeri à havfolket

• Trænafestivalen

• Tenk Træna – Utviklingsprosjekt

• Reiseliv, kulturliv, næringsliv, forsking

• AIR  Træna  - Residency

• Kulturminneplan i praksis

• Samskaping



Foto: Hans Petter Sørensen

Træna 365
Livskraftig lokalsamfunn gjennom 
kulturarv og moderne samfunnsinnovasjon 
hele året.



Innovativt bo- og opplevelsessted
TRÆNA, NORWAY

Træna 365

Illustrasjon: Vardehaugen Arkitekter

Museum

Museum

Trinn 1

Kulturlokaler

Kystkultur

verksteder/residency

utendørsformidling

samfunnshotell



Planlegging, kunnskapsgrunnlag og forsking!



Utbyggingsområde Træna 
365

Museumsrollen i en ny tid

Inkubator/Residency for 
kulturnæring

Veikart for bærekraftig 
reiseliv

Verdiskapings-modell 
for Træna
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De første bygg

MODULER: Slik skal noen av modulene som planlegges brukt i hotellprosjektet på Husøy i Træna se                 
 

TRÆNA-HOTELL: Tanker om et 
nytt hotell, har lenge vært et 
samtaletema i Træna. Nå ligger 
de første byggeklossene klar i 
flatpakker i et lokalt lagerbygg.

ENTUSIAST:
Trygve Sunde 
Kolderup er 
turentusiast – 
her i hullet på 
Torghatten. 

FOTO: PRIVAT

PÅ DESIGNMESSE: Trænas stand på Oslo Design Fair i august i fjor, der prosjektet 
Træna 365 ble presentert. FOTO: KATHRINE SØRGÅRD

FLATPAKKET: Fem moduler som skal bli til byggeenheter i hotellprosjektet på 
Husøy, ligger for tida i flatpakker i lageret til Træna Båtservice. Bent Are og Ketil Ja-
kobsen var med på å få dem på plass. FOTO: MORTEN TØGERSEN

BYGGESETT. – Det er et godt stykke 
igjen, men vi prøver å komme videre!

Det sier Trygve Sunde Kolderup 
(41), tur- og Træna-entusiast med lang 
erfaring fra reiselivsnæringa, om de 
første byggeklossene i noe som kan bli 
et nytt og spennende hotellprosjekt i 
øysamfunnet langt til havs.

Skjønt, hotell er bare én av bitene 
som tilhører byggesettet der noen ele-
menter ligger flatpakket i et lagerbygg 
på Husøy.

Det kommer vi tilbake til. Først 
skrur vi tida litt tilbake.

TRÆNA 365. I august i fjor deltok en 
delegasjon fra Træna, med utviklings-
sjef Moa Björnson og daværende ord-
fører Per Pedersen i spissen, på Oslo 
Design Fair i Lillestrøm – ei messe som 
tar mål av seg til å bli landets viktigste, 
kommersielle møteplass for design- og 
interiørbransjen. Messa skulle vise 
hvordan forskjellige samfunnsaktører 
kan bidra til ei grønn og bærekraftig 
framtid, og Træna var invitert til å 
delta under overskriften «Rethink».

Træna-delegasjonen hadde med seg 
skisser utviklet av arkitektfirmaet Va-
rdehaugen, som forteller hvordan byg-
ningene i det som går under navnet 
Træna 365 kan se ut.

REFERANSEPUNKT. Navnet tar ut-
gangspunkt i at det som er tenkt formet 
som en liten landsby, skal gi plass for 
både fastboende, gründere og besø-
kende alle de 365 dagene i året. Her er 
det altså ikke bare et hotell det dreier 
seg om, men også lokaler for nærings-, 
kultur- og museumsvirksomhet.

Eller, som det står i prosjektbeskri-
velsen på nettsida til Tenk Træna, ste-
det der mye av alt det kreative som 
foregår i Træna-samfunnet blir samlet:

«Målet er ikke mindre hårete enn å 
bli et referansepunkt for hvordan man 
kan drive bærekraftig turisme og lokal-
samfunnsutvikling i ett. Det skal vare 
basert på kultur og opplevelser sam-
tidig som det fungerer som en inkuba-
tor for gründere og samfunnsengasjerte 
lokalt».

REGULERINGSPLAN. Siden har det 
blitt jobbet videre med planene, også i 
Træna kommune. I januar ble arealpla-
nen vedtatt for området som er pekt ut 
for prosjektet, nært havet på den sida av 
Husøy som vender mot Sanna.

– Nå venter vi på reguleringsplanen, 
som skal sendes ut på høring i mars-
april. Akkurat nå driver vi faktisk og ser 
på detaljene, sier Moa Björnson når vi 
snakker med henne på telefonen tors-
dag.

– Opprinnelig var planen å få opp de 
første modulene før sommeren. Nå er 
det nok mer realistisk å snakke om sep-
tember, sier hun til Helgelands Blad.

MASSIVTRE. Modulene Björnson snak-
ker om, er laget i massivtre, og på Oslo 
Design Fair kunne publikum ta de 
første enhetene i øyesyn.

To slike moduler fikk Træna kom-
mune med seg fra Oslo Design Fair. 
Tre moduler har Trygve Sunde Kolde-
rup kjøpt. Sjøl bruker han begrepet 
«samfunnshotell» om prosjektet, for å 
få fram de mange forskjellige funksjo-
nene det er tenkt å ha i Træna-samfun-
net.

– Dersom reguleringsplanen blir 
vedtatt, og folk på Træna synes det har 
noe for seg, kan disse modulene bli et 
første byggetrinn og starten på ei viktig 
satsing på et samfunnshotell på Træna. 
Det er gjort undersøkelser som viser at 
mange her er positive til økt reiseliv-
saktivitet, sier Kolderup, som har bak-
grunn fra turoperatøren Hvitserk, og 
nå jobber i Den norske turistforening.

Kolderup understreker at han har 
engasjert seg i prosjektet som privat-
person. Hvor mye han har betalt for 
modulene, ønsker han ikke å svare på.

NOE Å VISE FRAM. Kolderups tre mo-
duler tilsvarer ei lita leilighet og to 
mini-hytter som skal plasseres frittstå-
ende fra hverandre. Sist høst kom de 
oppover til Træna, og i dag ligger de 
flatpakket i lagerbygget til Træna Båt-
service på Husøy, sammen med kom-
munens to moduler.

Dersom ting går etter planen, skal de 
altså settes opp om ikke altfor lenge.

– Vi har en god dialog med grunn-
eier. Vi må bli enige om en avtale, og 
deretter finne en entreprenør som har 
lyst til gjøre jobben. Kanskje kan vi be-
gynne til høsten. Hvis ikke, får vi gjøre 
det neste vår, sier Kolderup.

Når vi har fått 
noe opp, kan 

det bli et vindu for 
prosjektet. Moa Björnson
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  geklossene

              e ut i terrenget. Modulene på bildet er av samme type som Trygve Sunde Kolderup har kjøpt. 
ILLUSTRASJON: VARDEHAUGEN ARKITEKTER

UTSIKT: Utsikt fra ei stue i et modulbygg, slik arkitektene ser for seg at den kan bli. 
ILLUSTRASJON: VARDEHAUGEN ARKITEKTER

PRESENTASJON: Daværende ordfører Per Pedersen og utviklingssjef Moa Björn-
son presenterte Træna 365-prosjektet da de deltok på Oslo Design Fair. 

FOTO: KATHRINE SØRGÅRD

BYGGEOMRÅDE: Området som er rammet inn med rødt, på Nordhusøy, viser hvor 
hotellprosjektet er tenkt plassert. FOTO: HANS PETTER SØRENSEN

PÅ SEMINAR: På seminaret om stedsutvikling på festivalen Ta Træna med storm 
14. februar, snakket Trygve Sunde Kolderup om hotellprosjektet han har engasjert 
seg i. Her blir han intervjuet av utviklingssjef Moa Björnson. FOTO: LEIF STEINHOLT

Tanken er at modulene, når de har 
kommet opp, skal gi både lokalbefolk-
ninga og andre – for eksempel mulige 
investorer – et inntrykk av hvordan alt 
kommer til å se ut til slutt. Dessuten 
skal besøkende kunne leie seg inn og 
overnatte.

– Skal vi få til noe på Træna, er det 
bedre å ha et lite byggetrinn opp å stå 
framfor powerpoint-presentasjoner og 
excel-ark. Noe å vise fram, sier han.

Det samme påpeker Moa Björnson:
– Når vi har fått noe opp, kan det bli 

et vindu for prosjektet.

MANGE MILLIONER. Prosjektbeskri-
velsen til Træna 365, inneholder et 27 
siders prospekt som viser det som er 
tenkt mer i detalj, og inneholder flere 
kostnadsoverslag.

Hotelldelen med tre fløyer er anslått 
å koste totalt 24 millioner kroner. To 
hovedbygg som blant annet skal 
romme restaurant, møterom og kon-
torplasser, har en samlet pris på 23,8 
millioner, mens et bygg tiltenkt Helge-
lands Museum står i 7,7 millioner. Pri-
sen for ei hytte er satt til 1,8 millioner.

Moa Björnson understreker at alt 
dette er høyst foreløpige beregninger, 

og at det jobbes med å få ned kostnads-
sida.

– Vi venter på et prosjekteringsa-
nslag. Før vi har dét, vet vi ikke hva 
dette vil koste. Men det handler nok 
fort om 30-40 millioner, sier hun.

– Ei av utfordringene er å få inn in-
vestorer. Kan kommunen gå inn og ta 
en del? Hva med Helgeland Museum? 
Dessuten trenger vi en hotellaktør, som 
kan gå inn og drive det hele. Her pågår 
det en løpende dialog med ulike aktø-
rer, og ikke minst er grunneierne godt 
engasjert, sier Björnson.

ENTUSIASME. Både i fjor og nå i feb-
ruar var Trygve Sunde Kolderup blant 
foredragsholderne på seminaret om 
stedsutvikling på vinterfestivalen Ta 
Træna med storm. På den siste snakket 
han om sitt engasjement i det mangefa-
setterte hotellprosjektet.

– Hvorfor denne entusiasmen for 
Træna?

– Som veldig mange andre, synes jeg 
Træna er en fantastisk plass, svarer Ko-
lderup, som er i Træna når Helgelands 
Blad snakker med ham torsdag. Der er 
han deltaker på en workation sammen 
med 15 andre, der deltakerne har «bo-
rtekontor», jobber, og blir mer kjent 
med øysamfunnet langt ute i havet.
– De som er her nå, synes også at 
Træna er fantastisk. De er nysgjerrige 
på samfunnshotellet, og tror det kan 
skape spennende muligheter for et 
bærekraftig reiseliv på Træna, sier han.

Tekst: Leif Steinholt
lst@hblad.no 95038391

FAKTA

Træna 365
! Satsing på Husøy som kombinerer ho-
tell, kulturlokaler, museum og næring.
! Træna kommune har vedtatt arealpla-
nen for det aktuelle området. Seinere i 
vår skal en reguleringsplan ut på høring.

Hvor står vi nå?



Samskaping som 
smådriftsfordel?

Teste og lære, 
lettere i liten 
skala?

Hyperlokalt
men relevant for flere



Dagens agenda
Innledning om prosjekt Træna 365

Kortere innledninger fra inviterte aktører:
• Helgeland Museum Museumsrollen i en ny tid, Janicke Kernland, 

Direktør 
• Riksantikvaren Verdiskaping gjennom kulturarv, hvordan? Tanker 

og refleksjoner fra, Seniorrådgiver, Geir Tvedt.
• Nordland Fylkeskommune Vern gjennom bruk, Kirsti Saxi, Fylkesråd 

for Kultur
• Kulturrådet, Roger Johansen, seniorrådgiver 
• Arkeologiåret 2022, Martin Skjefstad, Vega
• Bærekraftig reiseliv og kulturarv, Trygve Sunde Kolderup

11.30 – 12.00 Dialog, spørsmål og innspill om 
veien videre!



Dialog, spørsmål og kommentarer

• Har vi fått bedre kjennskap til hverandres institusjoner og 
tankemåter? 

• Hvilke viktige innspill har dere for at vi skal lykkes?

• Hva er veien videre?! Sparring-partnere! Fler dialoger eller treffer 
fysisk?



Velkommen hit!

AIR Træna 

Bureacrats in Residence J

Workation

Ta Træna med storm 



Tusen takk for deltakelse

www.traena365.wordpress.com
www.tenktraena.no

følg med i prosessen her à

http://www.traena365.wordpress.com/
http://www.tenktraena.no/

