
Vann i ulike former har avgjørende betydning for byer og 

tettsteders landskap og miljø. Våre byer er gjerne anlagt 

ved havet eller en fjord, ved bredden av en innsjø eller 

elv og får rikelig med nedbør. Vannet er, foruten å være 

viktig som transportåre og estetisk element, nødvendig 

for byens liv, produksjon og kretsløpet med blant annet 

forbruks- og avløpsvann. Vann er nødvendig for alt liv. 

Hele miljøvernet, hele Miljøverndepartementets 

portefølje, gjenspeiler seg i vannet og byens liv. Vi har 

vannkvalitet, kulturminner, naturmangfold, 

arealplanlegging, rekreasjon og friluftsliv. Vannet har 

stor betydning for byens liv og er helt sentralt for folks 

trivsel, liv og helse.
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Statens bymiljøpris 2009  ble utlyst med temaet ”aktiv y j p y

bruk av kulturarven i byutviklingen”.

Kongsvinger var fjorårets vinner. Her ser vi statsråd Erik 

Solheim med mølleruinene i bakgrunnen. Dessverre 

brant mølla, men steinveggene står igjen. Kongsvinger 

har ikke så mange kulturminner, sent anlagt som den er 

som festningsby på 1600-tallet, men byen vet å gjøre 

bruk av dem de har. Mølleruinene brukes bl.a. i 

forbindelse med  kulturarrangementer.
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Vannet er helt grunnleggende for beliggenheten av Vannet er helt grunnleggende for beliggenheten av 

norske byer og hvordan de er lokalisert. Her ser vi et 

bilde av Kaupang eller Skiringssal midt på 800-tallet. 

Det var Norges første by og et handelssentrum for 

lmange nasjonaliteter.

Arkeologer har funnet ut hvor byen lå, og funn av 

slaviske gjenstander viser at innbyggerne hadde utstrakt slaviske gjenstander viser at innbyggerne hadde utstrakt 

kontakt med folk fra områder langt av gårde.  
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Her ser vi bilder av tre tilfeldig utvalgte norske byer som alle er anlagt 

ved fjorder og elvemunninger. De fleste større elvedeltaene i Norge er 

bebygde fordi det har vært attraktivt å bygge der. Alle store elvedelta i 

Sør-Norge er nedbygd med unntak av ett, og det er Gaulosen i Sør-

Trøndelag!

Drammen har Drammensvassdraget ut mot fjorden. Her lå det tidligere 

flere sagbruk oppover elva, ved Mjøndalen, Vestfossen, Hokksund osv. 

Fredrikstad ligger ved utløpet av Glomma, med Nordens best bevarte 

festning ved Gamlebyen. Byen ble opprinnelig anlagt der i 1567, av 

strategiske grunner, for lettere å kunne forsvare seg mot svenske 

angrep. Etter hvert ble elva viktig for etablering av industri og nærheten 

til fjorden, vesentlig for sjøfart, handel og fiske. 

På nesten sytti grader nord, og på høyde med nordkystene av Alaska og 

Sibir, finner man Tromsø, porten til Ishavet og hovedstaden i Nord-

Norge  Norge. 
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Siden vannet renner på tvers av både administrative og nasjonale grenser, er det 

viktig med internasjonalt samarbeid når det gjelder vannforvaltning. På kartet ser 

vi Europas nasjonale vannregioner (grønne) og de internasjonale (rosa).

EUs vanndirektiv tar utgangspunkt i at vi skal drive en helhetlig og 

økosystembasert forvaltning. 

Med en helhetlig vannforvaltning ønsker vi å 

- forvalte vannet der det renner, fra fjell til fjord,  , j j ,

- følge nedbørsfeltene og   

- samarbeide over administrative grenser. 

Et hovedgrep i den helhetlige vannforvaltningen er de nye miljømålene. Konkrete 

og etterprøvbare mål settes for hver enkelt vannforekomst, ut i fra kjemisk og g p ø , j g

økologisk kvalitet. 

Vi mener det er riktig å orientere oss bort fra enkle reguleringer som gjelder likt 

overalt,  til å se hvordan planter og dyr trives i den enkelte vannforekomsten. 
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Deretter må vi finne ut hva som må til i hvert enkelt tilfelle for å nå miljømålet. Det 

er dette vi kaller økosystembasert forvaltning.



Et av målene med god vannforvaltning er å sikre at folk får  

drikkevann med god kvalitet. De fleste nordmenn får levert rent, 

godt og trygt drikkevann. Vi er privilegerte. Men også her kan vi 

komme til å merke klimaendringene. Det kan være snakk om 

konsekvenser som følge av svikt i avløpshåndteringen, 

hygieniske utfordringer eller tørkesituasjon. hygieniske utfordringer eller tørkesituasjon. 

Anslag fra FN viser at over 1 milliard mennesker mangler tilgang 

til trygt drikkevann. Mange av disse bor i byer og en del av disse 

bor i Kina. På bildet ser vi kinesere som besøker en 

vannrensemaskin på Norges paviljong på verdensutstillingen i 

Shanghai. Her lages Shanghai-vann om til godt drikkevann og 

køen var lang av de som ønsket å fylle vannflaskene sine i ø g ø y

sommervarmen.   
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Bildet viser Akerselva i Oslo. 

Det er ofte knyttet et rikt artsmangfold til vann i byer og Det er ofte knyttet et rikt artsmangfold til vann i byer og 

tettsteder. Spesielt tydelig blir dette ved rensing og restaurering 

av elver og vann og gjenåpning av bekkeløp. Mange steder har 

det medført reetablering av tidligere arter og etablering av nye. 

Dette skaper i sin tur nysgjerrighet og oppmerksomhet fra folk 

som bruker områdene til friluftsliv. 

Kantvegetasjonen blir viktig som leveområde for ulike arter og gir 

ofte gode tur- og lekeområder. Aktiv bruk av vann i parker og g g p g

grønne områder, bidrar også til å opprettholde naturmangfoldet i 

viktige rekreasjonsområder for folk i byen. 

Mange byer ønsker å støtte opp under og videreutvikle Mange byer ønsker å støtte opp under og videreutvikle 

sammenhengende grønnstruktur som ett av hovedelementene i 

bystrukturen.
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På bildet ser vi en stor vannsalamander. Dette er også 

en bybeboer, riktignok ikke norsk, selv om det også fins 

salamandere i norske byer  Denne salamanderen salamandere i norske byer. Denne salamanderen 

kommer fra Odense, noe Lene Holm vil fortelle om 

senere i dag.

Poenget med å vise bildet, er at naturmangfoldet i byene 

kan være mer mangslungent enn vi tenker over. Og alle 

har sin viktig plass og trenger at vi er oppmerksomme 

og tar vare på dem  Stor vannsalamander er beskyttet og tar vare på dem. Stor vannsalamander er beskyttet 

av EUs habitatdirektiv. 
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Elvemuslingen er et fascinerende dyr. Den kan bli 200 år gammel 

og lagrer informasjon om vannkvalitet i skallet! Den er også en av 

d få d bl k d fde få dyrearter som blir kjønnsmodne senere enn oss, først i 20 

årene! 

Arten er rødlistet (sårbar), og er en norsk ansvarsart i henhold til 

Bern-konvensjonen. Som larve lever den på laks eller ørret, så 

hvis muslingen er der, er det trolig fisk i elva også, og antakeligvis 

også et livskraftig økosystem. 

Elvemuslingen måtte skifte navn fra elveperlemusling, fordi den 
er var så ettertraktet for perlene sine.

95 % av bestandene av elvemusling i Europa har forsvunnet de 
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95 % av bestandene av elvemusling i Europa har forsvunnet de 

siste tiårene! I dag er det kun levedyktige bestander i Norge, 

Skottland og på Kola. På bildet [animert] holder jeg en 

elvemusling fra Bergen. 



De fleste byer har dekket grunnen med asfalt og andre 

harde belegg som hindrer den naturlige innfiltreringen 

 t i j d t    i i  t  f  til fl  av vannet i jordsmonnet, noe som i sin tur fører til flere 

oversvømmelser. Dette problemet kan komme til å øke 

som en følge av klimaendringene og mer nedbør. Mange 

byer arbeider nå med tilpasning til klimaendringer, hvor 

for eksempel overvannet håndteres slik at det kan bli en 

ressurs for omgivelsene i stedet for et problem.

Kli d i  å i k   å  åt   å Klimaendringene påvirker oss på mange måter og må 

tas hensyn til i planleggingen.

Her er bilde fra Bergen. Det er en fare for at dette bildet 
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i framtiden ikke vil representere spesielle hendelser, men 

noe vi opplever oftere.



I mange kommuner kommer utfordringene som følge av 

klimaendringer i tillegg til et generelt behov for klimaendringer i tillegg til et generelt behov for 

utskiftning av gamle rør i vann- og 

avløpsinfrastrukturen. 

Mange steder er det gamle rør som burde vært skiftet ut 

for lengst, noe det står om i denne artikkelen i 

Aftenposten.  

Fornyelse av avløpsnettet er viktig for å forhindre skader 

på bygningsmassen, lekkasjer, tilstopninger og utilsiktet 

forurensning.
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Arendal er en av flere kystbyer der vannet har en sentral 

plass i bybildet. Her ser vi Rådhusgata 10 i Arendal, et av 

Norges største trepaléer utformet i klassisk empire-stil. 

Huset ble bygget i 1812-15 av Morten Michael, som et 

bolighus i stående tømmer i fire etasjer. Det er rimelig å 

anta at denne bygningen er oppført av penger tjent på 

transport med seilskuter. I 1844 kjøpte kommunen 

eiendommen  og den fungerte som Rådhus frem til 2004eiendommen, og den fungerte som Rådhus frem til 2004.

Å ta vare på kulturarven knyttet til skipsfarten, er en viktig, 

k d   k tb  ff  S il k t   ilt  i krevende og kostbar affære. Seilskutene som seilte i 

internasjonalt farvann, brakte rikdom og kulturutvikling til 

landet. 
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Vannet og byens liv er temaet for denne dagen. Jeg tok 

med dette bilde fra Århus for å vise hvilket mangfoldig 

tema dette er. 

Tre ganger om dagen, kl 15, 18, og 21 beveger disse 

vannsøylene seg timet til rytmen i Händels ”Water 

Music”.
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Vann i by gir også livskvalitet for innbyggerne. Bildet viser 

elvebredden i Drammen og Ypsilonbrua.

Mange byer arbeider med å gjenvinne sjøfronten og elvebredden, 

slik Drammen har gjort. Havnedriften er rasjonalisert og tidligere 

industriområder frigitt, slik at nye arealer er åpnet for byutvikling. 

Nye boliger er bygget, og noen steder er det aktuelt med 

sentrumsnære friluftsbad og kultur- eller fritidsaktiviteter knyttet til 

vann. Dette er ofte blitt attraktive områder, universelt utformet, og 

med mange estetiske kvaliteter. 

Vegetasjon gir i sin tur et positivt bidrag til lokalklimaet ved å avgi 

vanndamp i varme og tørre perioder. Samtidig oppleves vanndamp i varme og tørre perioder. Samtidig oppleves 

kombinasjonen av vann og vegetasjon som positiv, som viktige 

”lunger” i byen.
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Etter hvert som byene vokser og det blir varmere somre, øker behov for 

badeplasser. 

Romsås er en drabantby i Oslo med innbyggere fra mange kulturer. Bydelen 

ligger i skogkanten  men likevel er denne badestranda ved Svarttjern et ligger i skogkanten, men likevel er denne badestranda ved Svarttjern et 

viktig friluftsområde i nærmiljøet. Beboerne har fått en møteplass de selv 

bidrar til å passe på, og de er stolte av badeparken sin. 

Sentralt i København ligger det et populært friluftsbad, som vi ser på bildet.  

Mange norske byer fikk midler fra prosjektet ”Byen, vassdraget og sjøen”, og 

åseks store, flerårige Miljøpakkeprosjekter ble gjennomført fra midten av 80-

åra og utover. (Romerike, Drammen og Grenland, Kristiansand-Vennesla, 

Trondheim og Rana). Satsingen bidro til langsiktig planlegging og en 

overordnet strategi, både for rent vann og planer for byutvikling. 

I Drammen har dette bidratt til en vellykket utforming av byen,  med bl.ay g y ,

elvepromenader og badestrand i sentrum. Sammenhengende grønnstruktur, 

med god tilgjengelighet for alle brukere, bidrar også til buffersone ved flom 

og springflo.  
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For befolkningen i mange byer er det viktig med god 

tilgjengelighet til strandsonen. Derfor kjøpte Staten en 

strandtomt på Huk på Bygdøy. Oppkjøpet var 

omdiskutert, men selv om meterprisen var høy, tilførte 

det befolkningen en varig utvidelse av tilgjengligheten til 

vannet.
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Prosjektet Akerselva Miljøpark ble startet så tidlig som i 1986. 

Akerselva er ei ca. 10 km lang elv som snor seg fra 

Maridalsvannet i nord til utløpet i Oslofjorden i sør. Den har et 

høydefall på 150 meter. Fallet fordeler seg over 20 fosser, og 

hele 23 bruer krysser vassdraget. y g

Akerselva representerer på mange måter en hovedpulsåre 

sentralt i Oslo by og binder Marka i nord sammen med fjorden 

i sør.

Hensikten med prosjektet var å opparbeide grønt- og 

parkarealene, bedre vannkvaliteten og bevare de 

kulturhistoriske elementene og verneverdige bygninger. 

Det viktigste styringsredskapet for den framtidige forvaltning 

av Akerselva Miljøpark er kommunedelplanen, som ble vedtatt 

i november 1990. 17



Akerselva miljøpark ligger sentralt i Oslo, med kort avstand til 

Grünerløkka og andre tett bebodde områder. Den betyr mye 

båd  f  k j   ikk  i    kk l i il både for rekreasjon og ikke minst som gang- og sykkelvei til 

jobb og skole. En hyggelig start på dagen, i naturskjønne 

omgivelser. 

Samfunnet har i løpet av kort tid gjennomgått store 

forandringer som har betydning for fysisk aktivitet. Fysisk 

inaktivitet er en risikofaktor for utvikling av en rekke 

f lk kd  O kt  f d  h  k kt i   folkesykdommer. Overvekt og fedme har karakteriseres som 

en global epidemi. Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot 

utviklingen av en rekke livsstilssykdommer. 
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åOpprustningen av Akerselva og områdene inntil, er av stor 

betydning for byutviklingen. Gamle industriområder er omformet 

til lokaler for ny næring, kultur og boliger. Dette er områder som 

har blitt attraktive både å bo, studere og arbeide i.

Utviklingen av området til det gamle spikerverket i Nydalen, er 

et godt eksempel. Lokaliseringen ved den øvre del av Akerselva 

 tt kti   tb  A t h  j t d   å  d t er attraktiv, og utbyggeren Avantor har gjort gode grep når det 

gjelder etablering av felles, miljøvennlig varmesystem og 

utbygging i nærhet til ny linje og holdeplass på T-banen. 

Handelshøyskolen BI ligger rett ved buss- og t-banestajonen.  

Lenger nede ved Akerselva er Bellona-huset under oppføring, et 

prosjekt i samarbeid med Vulkan Eiendom. Det vil bli et bygg 

d  iljøk lit t  A d  j kt    med mange miljøkvaliteter. Andre prosjekter som er 

gjennomført langs Akerselva, er  Arkitekthøyskolen og 

studentboliger i en nedlagt silo. Dette er riktige grep som skaper 

attraktive områder og tiltrekker seg nyetableringer. 19



Jeg vil avslutte med en liten fortelling om Alnaelva.

Oslos egen elv Loelva, eller Alna, rant ut i middelalderbyen

(gamlebyen). Faktisk fikk den renne fritt helt til ca 1920. Da la 

Kværner og NSB beslag på områdene ved dens utløp. 

Dere kjenner dere igjen? Ekebergåsen er til høyre, åsen rett 

bak/foran oss, noen hundre meter i retning mot syd-øst.
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Her ser vi utløpet av Alnaelva nå. Det er ikke et vakkert 

syn. Den er gjemt mellom veier og havna, i en tunnel ut 

f  Ek b å  d K hfra Ekebergåsen, ved Kongshavn.
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Dette bildet er manipulert og viser deler av Bjørvika med 

Gamlebyen og Lodalen, med nye hus i Bjørvika og nytt 

Kulturhistorisk museum. Poenget med bildet er at her ser 

vi NSB og Kværner som ligger som et lokk oppå det som 

en gang var leiet til Alnaelva. Utløpet av gamle Alna gikk 

her (klikk fram rød pil). her (klikk fram rød pil). 

Ny kommuneplan er lagt fram for Oslos politikere. Et av 

forslagene i  kommuneplanen, går ut på å gjenåpne den 

nedre delen av Alna. Det kan bli bra. Vi får håpe Oslo 

kommune vedtar at Oslos egen elv får kommer hjem igjen. 
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Siden vi nå er i Operaen, vil jeg ta med et bilde herifra. Oslo har Siden vi nå er i Operaen, vil jeg ta med et bilde herifra. Oslo har 

fått en fantastisk møteplass og byrom på operataket. Jeg anbefaler 

dere å ta en liten tur på taket i pausen. Det siste året har det blitt 

en folkesport å gå på operataket. Her møtes både lokalbefolkning 

og turister. 

Etter at vannet blir renere, og barrierer mot fjorder og elver åpnes, 

ser vi hvordan folk søker mot vannet og livet langs vannkanten i 

byene. 

Vi har kommet et godt stykke på vei, og det vil vi særlig høre om 

når Trondheim og Bergen presenterer seg. 

Takk for oppmerksomheten!
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