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Bevaring og utvikling 

 Før ca. 1975  – vern eller utvikling 

 

 I kjølvannet av arkitekturvernåret i 1975 vokste det frem 

et behov for å ta tak i både vern og utvikling              

(side om side) 

 

 Fra 1990-tallet ble det stadig mer aktuelt å arbeide med         

integrerte løsninger som vern gjennom utvikling 

(kulturarven som ressurs) 

 

 I dag en voksende erkjennelse av utvikling gjennom vern 

(kulturarv som ressurs og motor i utviklingen) 

 



“Emphasising the value and potential of 

cultural heritage wisely used as a 

resource for sustainable development 

and quality of life in a constantly 

evolving society.” 

 Value of cultural heritage for society, 

Faro convention, ratified 2011, Council of Europe 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/Q

ueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG


Et eller annet sted... 
Eksempel: Turistenes møte med Kirkenes når de går av hurtigruta. 

Foto: Anne Cecilie Sølvberg-Louison 





Signaler om fremtidig byutvikling 
 

«Miljøvennlig by- og tettsteds-

utvikling forutsetter at ny 

utbygging i hovedsak skjer 

gjennom fortetting, 

transformasjon og mer 

effektiv bruk av arealer  

innenfor byggesonen». 

   Regjeringen.no 

 

Frem mot 2030 kan de største 

byområdene få en vekst på 

opp mot 30 % 

 

 



     Utfordringer ved  kraftig byvekst: 

• Rask utvikling – komplekse saker 
 

• Utbyggerstyrt - begrenset fokus 
 

• Prosjekter som tar fra byen uten å gi noe igjen 
 

• Manglende helhetssyn 
 

• Demokratisk underskudd 



 

 

Det er forskjell på  

byutvikling og eiendomsutvikling 
 



Boliger og liv i byen – arkitektur? 



Hva ønsker vi? Hva er målene?  

 Byer med: 

• tidsdybde 

• fortid – nåtid – framtid 

• tilhørighet 

• særpreg 

• god folkehelse 

• gode møteplasser 

• bærekraft 

 

 

 



God bruk, gjenbruk og egenskaper som 

rører ved noe i oss… 

• Kunnskap 

• Vitebegjær 

• Historie 

• Forståelse 

• Gjenkjennelse 

• Overraskelse 

• Nysgjerrighet 

• Fantasi 

 



Strategi for kulturarv i byer 



Visjon 

Våre historiske byer er bevart for framtiden 

med sin egenart og variasjon.  

De homogene bysentra skal være bevart 

med kvalitet slik at:  

opplevelsesverdiene ikke er forringet 

at de er attraktive bymiljøer  

den eldre bebyggelsen er i bruk 



Hovedstrategier: 

• Kulturarven skal forvaltes i lys av sin 

samfunnsmessige verdi og betydning (miljømessig, 

kulturelt, økonomisk og sosialt) 

• Vern gjennom bruk - bevaring og utvikling av 

kulturarven skal være deler av bærekraftig 

byutvikling 

• Kulturminner og kulturmiljøer skal tas i bruk 

som ressurs i utviklingen av attraktive og 

klimavennlige byer 

 

 



Strategiens anbefalinger 
 Tidlig, tydelig og løsningsorientert forvaltning 

 

 Dialog, prosess og medvirkning 
 

 Forutsigbarhet, prioritering, avklare verdi og 

kvaliteter 
 

 Kunnskap, analyser og kartlegging 
 

 Virkemidler: Plan- og bygningsloven, NB-

registeret og kulturhistorisk stedsanalyse DIVE 
 

 Ulike former for bevaring 

 

 



Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder 
Illustrasjon av Tanja Røskar 



Kulturarv som konkurransefortrinn  Foto: Røros 



Perspektiver på verdiskaping 
(1) Verdiens nedslagsfelt: Privat- og eller 

samfunnsøkonomisk gevinst. 

(2) Ringvirkninger: Kvalitative, som 

identitetsskaping, merkevarebygging, historisk 

verdi, informasjonsverdi, kunnskapsverdi, 

opplevelsesverdi, med videre, eller kvantitative, 

som inntjeningsevne, gjenbruk eller ny bruk.  

(3) Tidsperspektivet: Kort eller lang tidshorisont for 

økonomisk bærekraft til prosjektet. 
                                   

NIBR-rapportene 2015:23 og 2016:7 ved Arne Holm 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten, 

brug Forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 

 

 

 

Underoverskrift (niveau 1) 

markeres med Fed 

• 2/3 af overnatninger i Ribe skyldes 

bygningsarv.  

• Ribes årlige turismerelaterede 

omsætning grundet bygningsarven 

er 92 mio. kr.  

• Bygningsarven skaber grobund for 

136  arbejdspladser lokalt.  

• Bygningsarven giver 14 mio. kr. i 

kommunal indtægt. 

 

I Ribe tiltrækker bygningsarv turister 
og skaber lokal vækst 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten, 

brug Forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 

 

 

 

Underoverskrift (niveau 1) 

markeres med Fed 

Kulturmiljøer er attraktive at bo i – og 
det smitter af på boligpriserne 

+1% 

+3% 

+8% 

+13% 

0-5% 5-10% 10-15% >15%

Jo flere bevaringsværdige 

bygninger i et område, jo 

højere er salgsprisen på 

almindelige boliger. 

Andel af bygningerne i et område, der har høj bevaringsværdi  
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Foto: Numedalsruta 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzCtdCsq8gCFQEJLAodWXsJJQ&url=http://www.numedalsruta.no/fra-h%C3%B8yfjell-til-hav-langs-numedalsl%C3%A5gen_180.html&psig=AFQjCNEMD0R4I5TuX-8OSnC9AO3PGJLgzw&ust=1444134956215279


#kongsbergimitthjerte 

 

Navn på foredragsholder 



Nye behov – nye muligheter 



 
Våre gater og plasser: 
DIVE- analyse av  

Vestsida og Hasberg-tjerndalen 

 

Mulig nytt prosjekt for utvikling av 

Kirkegata 

 

Skisse fra gruppearbeidet omkring 

mulighetsrommet for 

Hasbergtjerndalen 

 

En av konklusjonene: 

Opplevelsen av kirkens 

monumentalitet bør ikke svekkes med 

høye bygg 

 



Bryggen i Tønsberg – eksempel på vellykket 

verdiskaping på historisk grunn 



 ”Bryggen var som hånd i hanske for å etablere bevertningssted. Miljøet 

fremsto som svært attraktivt. ” 

 

 

 

 

 

 
 

   Bryggen i Tønsberg 

 ”Autentiske miljøer er alltid et fortrinn for etablering av bevertning og 

rekreasjon.” 

 ”Det kunne ikke blitt bedre. ” 

     Kilde: NIBR-rapport 2015:23 ved Arne Holm 

 

 



 

 

Vi vil bo i gode 

LEVENDE  

historiske byer 


