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Træna 365 - creating a liveable community through
innovation, tourism and local development

THINK TRÆNA



Where are we?





Will the countryside be nothing more 
than nostalgic examples of a rural 
history? Or could we shape our 

future to become a vibrant 
community 365 days a year?



What can we learn from history?

We don’t know what the next “innovation” will be, 
but we can be open for it to happen!



THINK TRÆNA!



Testing as a tool!

Osram er initiativtaker til prosjektet Træna Urban Lighting, et samarbeidsprosjekt 
mellom Træna kommune, Osram, Sinus Installasjon og med Vik Ørsta, Trænafestivalen 
og Pelagia som sponsorer. Prosjektet handler om å belyse byrom for å skape lune og 
attraktive møteplasser som folk ønsker å besøke også i mørketid og vinterstormer.

Træna kommune består av cirka 420 øyer, holmer og skjær, 
og med fast bosetning på øyene Husøy, Selvær, Sanna og 
Sandøy. Kommunesenteret ligger på Husøy.

En synlig og viktig del av stedsutviklingen handler om lys i 
mørketiden, og her er Osram AS engasjert i et samarbeid 
gjennom «Business in residence» med Træna kommune. 
Dette er et pilotprosjekt med brukermedvirkning ved 
prosjektering av belysning i det offentlige rom. – Vi startet 
konseptet
«Artist in residence» fordi det er en form man kjenner igjen, 
men dette betyr for oss videre rammer enn at det må være 
en kunstner. Det kan være en forsker, journalist, designer 
eller andre som har en idé eller kreativt prosjekt. I tillegg til 
dette lanserte vi «Chef in residence» og «Business in resi-
dence», sier Moa Björnson, utviklingssjef i kommunen.

Osram vil sette menneskene på stedet i fokus og gi ny glød 
til arkitektur, natur og stedstypiske elementer med belysning 
som virkemiddel. Osram vil skape hensynsfull prosjektering 
av belysningsanlegg og prøve ut løsninger som inneholder
intelligente belysningsløsninger, teknologi og innovasjoner.

I tett samarbeid med Kommunen, en lokal installatører, og 
eiere og brukere av de ulike plassene har vi en unik mulig-
het til tverrfaglig samarbeid som gir oss mange fordeler, 
sier prosjektansvarlig Hilde Sofie Noreld Olaisen, som er 
Distriktssjef Lighting Solutions fra Osram AS.

Beboerne på Træna har fått mange spørsmål om hvilke 
områder de bruker om sommeren, og hvilke de bruker om 
vinteren. Hvilke områder de ikke bruker, og om hvilke områ-
der de ville ha brukt dersom det hadde vært lys der. Vi valgte 
ut fem steder som vi lyssetter i en testperiode, for å se 

hvordan dette fungerer over tid. Installasjonene ble montert 
i vinter, videre er vil vi ha kontinuerlig dialog med folket på 
øya, for å finne ut hva folk synes om lyssettingen og om 
bruken av plassene er endret, fortsetter Noreld Olaisen.

– Vi har holdt lysworkshop, lysquiz, gjort tester og prøvd ut 
forskjellige lysscenarier sammen med lokalbefolkningen, 
de har gitt oss gode innspill i forkant og tilbakemeldinger 
underveis i prosjektet, sier Noreld Olaisen.

– Installasjonen av alle prosjektene er det Sinus Sandnes-
sjøen som har gjort. En profesjonell og nøyaktig aktør som 
har vært en viktig samarbeidspartner, tilføyer hun.

– Vi vil bruke lyssettingen for å trekke folk ut i vinterstormene 
og gjøre plassene vi lyssetter tilgjengelige og attraktive hele 
året rundt, sier Noreld Olaisen. Men det gjelder å lyssette 
på stedets egne premisser og fremheve de kvalitetene som 
finnes lokalt. Godt lys betyr ikke nødvendigvis mer lys. Under 
vinterfestivalen opplevde vi det mest fantastiske nordlyset, 
da var det flott å kunne gå ut til Øyas fjerneste utkikkspunkt 
hvor det er satt opp Veilys med «intelligent» lysstyring. Lyset 
skrur seg på når du ferdes langs veistrekningen, og slukker 
når du går ut av veibanen, slik kan trafikken avvikles trygt 
samtidig som det er mulig å se Nordlyset uforstyrret.

Brukermedvirkning og lysdesign langt til havs

Træna Urban Lighting I Stedsbelysning

Tekniske innovasjoner

Tang og tare Un-Urban Experiments

Stedsutvikling hele året

Artist Business Chefs in Residence

Fisker-Inkubator

Hotellutvikling

Reiselivsutvikling

Lokale produkter
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Architecture
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Artist & Business in Residence

Un-Urban Experiments
Think Træna
“Rural living Lab”



+

CHEFS IN RESIDENCE TRÆNA 
 www.tenktraena.no/chefs

TENK TRÆNATENK TRÆNA

Artist + Business + Chefs + Families + Researchers in Residence

500 applicants from all around the world!

«Apply to become a test-islander and try the life at the Arctic Circle» 

What happens if we invite the world?



Foto Kathrine Sørgård

New social meeting places



New businesses



Osram er initiativtaker til prosjektet Træna Urban Lighting, et samarbeidsprosjekt 
mellom Træna kommune, Osram, Sinus Installasjon og med Vik Ørsta, Trænafestivalen 
og Pelagia som sponsorer. Prosjektet handler om å belyse byrom for å skape lune og 
attraktive møteplasser som folk ønsker å besøke også i mørketid og vinterstormer.

Træna kommune består av cirka 420 øyer, holmer og skjær, 
og med fast bosetning på øyene Husøy, Selvær, Sanna og 
Sandøy. Kommunesenteret ligger på Husøy.

En synlig og viktig del av stedsutviklingen handler om lys i 
mørketiden, og her er Osram AS engasjert i et samarbeid 
gjennom «Business in residence» med Træna kommune. 
Dette er et pilotprosjekt med brukermedvirkning ved 
prosjektering av belysning i det offentlige rom. – Vi startet 
konseptet
«Artist in residence» fordi det er en form man kjenner igjen, 
men dette betyr for oss videre rammer enn at det må være 
en kunstner. Det kan være en forsker, journalist, designer 
eller andre som har en idé eller kreativt prosjekt. I tillegg til 
dette lanserte vi «Chef in residence» og «Business in resi-
dence», sier Moa Björnson, utviklingssjef i kommunen.

Osram vil sette menneskene på stedet i fokus og gi ny glød 
til arkitektur, natur og stedstypiske elementer med belysning 
som virkemiddel. Osram vil skape hensynsfull prosjektering 
av belysningsanlegg og prøve ut løsninger som inneholder
intelligente belysningsløsninger, teknologi og innovasjoner.

I tett samarbeid med Kommunen, en lokal installatører, og 
eiere og brukere av de ulike plassene har vi en unik mulig-
het til tverrfaglig samarbeid som gir oss mange fordeler, 
sier prosjektansvarlig Hilde Sofie Noreld Olaisen, som er 
Distriktssjef Lighting Solutions fra Osram AS.

Beboerne på Træna har fått mange spørsmål om hvilke 
områder de bruker om sommeren, og hvilke de bruker om 
vinteren. Hvilke områder de ikke bruker, og om hvilke områ-
der de ville ha brukt dersom det hadde vært lys der. Vi valgte 
ut fem steder som vi lyssetter i en testperiode, for å se 

hvordan dette fungerer over tid. Installasjonene ble montert 
i vinter, videre er vil vi ha kontinuerlig dialog med folket på 
øya, for å finne ut hva folk synes om lyssettingen og om 
bruken av plassene er endret, fortsetter Noreld Olaisen.

– Vi har holdt lysworkshop, lysquiz, gjort tester og prøvd ut 
forskjellige lysscenarier sammen med lokalbefolkningen, 
de har gitt oss gode innspill i forkant og tilbakemeldinger 
underveis i prosjektet, sier Noreld Olaisen.

– Installasjonen av alle prosjektene er det Sinus Sandnes-
sjøen som har gjort. En profesjonell og nøyaktig aktør som 
har vært en viktig samarbeidspartner, tilføyer hun.

– Vi vil bruke lyssettingen for å trekke folk ut i vinterstormene 
og gjøre plassene vi lyssetter tilgjengelige og attraktive hele 
året rundt, sier Noreld Olaisen. Men det gjelder å lyssette 
på stedets egne premisser og fremheve de kvalitetene som 
finnes lokalt. Godt lys betyr ikke nødvendigvis mer lys. Under 
vinterfestivalen opplevde vi det mest fantastiske nordlyset, 
da var det flott å kunne gå ut til Øyas fjerneste utkikkspunkt 
hvor det er satt opp Veilys med «intelligent» lysstyring. Lyset 
skrur seg på når du ferdes langs veistrekningen, og slukker 
når du går ut av veibanen, slik kan trafikken avvikles trygt 
samtidig som det er mulig å se Nordlyset uforstyrret.

Brukermedvirkning og lysdesign langt til havs

Træna Urban Lighting I Stedsbelysning

Træna ”Urban” Lighting
New competencies



and new concepts



New perspectives: from “off 
season” to “rough season”



Learning from others!



Researching & practice 

Initiating and planning sustainable
rural destination development

Deodat.E.Mwesiumo
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Reiseliv & lokalsamfunn
Hvor mye turisme trenger vi og hvor mye tåler vi på Træna?

“vanlige” turister
(seilere, døgngjester)

hyttegjester

cruisegjester

teltere 

Arrangement / grupper

Marker hvor mange gjester av hver kategori dere mener er innen tålegrensen for 
1) SANNA markere med X 
2) HELE TRÆNA markere med O

Articulating what we want to have – (not what we don’t) 



super
part-time localsshort-term

temporary
one night

We are all locals



Even if the forecast sometimes is a bit foggy, we try to not loose 
track of the main goal: To be a living community 365 days a year.



Investing in a new hotel, museum, and venues for co-working, small scale production and recreation –
for a liveable community 365 days a year. www.traena365.no

Next important step!

http://www.traena365.no/






EMPTY HOUSES?

«Apply to become a test-islander and try the life at the Arctic Circle» 

What happens if we invite the world?



Artist in Residence



Getting the right people on board!

Finance and fishing – the next generation of islanders!



The biggest resource is people who love their place <3 



welcoming and not afraid of questioning the norms, 

THANKS!
@tenktraena
@traena365

@moabjornson
www.tenktraena.no

…and are proud to share it!


