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Hva sier myndighetene? (KMD) 

● Konvensjonen definerer hele det nasjonale territoriet som landskap  

● Konvensjonen framhever landskapet som leveområde for oss 
mennesker. Opplevelsene går langt dypere enn estetikk – stygt 
eller pent. 

  

● Konvensjonen handler derfor ikke så mye om å verne uberørt natur 
eller vakre kulturlandskap (det gjør staten gjennom naturvernlov 
og kulturminnelov).  

 

● Konvensjonen tar utgangspunkt i at landskapet alltid endrer seg. 
Dette skjer i takt med naturens egne prosesser – vind, regn og snø, 
flom, ras og branner – og gjennom menneskenes inngrep.  

11.06.2014 



En tettstedsgate – hvorfor er det blitt en landevei? 

 

11.06.2014 



SENTRALE BEGREPER I KONVENSJONEN OG I 
MYNDIGHETENES POLICY-DOKUMENTER 
 

 

● Landskap 

 

● Hverdagslandskapet 

 

● Landskapskvalitet 

 

● Landskapsendringer 

 
VET ALLE HVA DISSE BEGREPENE ER?  

HVA BETYR DE FINE INTENSJONENE?  

OG HVORDAN KAN VI OPERASJONALISERE DEM? 
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LANDSKAP: 

● ELK – definisjon av landskap: 

– «Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, 
hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og 
samspillet mellom naturlige og menneskelige 
faktorer.» 

 

● 3 begrep:  

– Område 

– Landskap 

– Særpreg/karakter 

 
 

5 

Ett område; to landskap? I hvert av dem er det ulike ting som vises/fremheves. 
Hva er karakteren? Skal man beskrive den, må man vite noe om hva som er det 
«vanlige» rundt. 



… slik folk oppfatter det … 1 

Noen offisielle oppfatninger: 
● Naturforvaltningens oppfatning : NIN – landskapskartlegging i Norge 

● Kulturminneforvaltningens oppfatning: RAs nye veiledere om 
landskapsanalyse – kulturminner, estetisk romlige forhold inkludert 

● Statens vegvesens oppfatning: Overordnet begrep eller 
«Landskapsbilde»? 

● Også ulike vitenskapelige oppfatninger 

● Ulike tradisjoner og praksiser , f. eks. landskapsarkitektfagets begrep 

● Byen som landskap? 

 

 

Dette kan vi si: 
1. Samme område, men ulike landskap.  

2. Særpreget oppstår gjennom oppfattelsen. Det dannes en oppfattet 
helhet som skiller et område fra et annet på en bestemt måte. 
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● Landskapet er et forhold mellom område og menneske 

– Det er ikke en gjenstand, men noe som oppstår, 
formidles og endres kortsiktig og på sikt.    

 

● Det oppstår i spennet mellom  etablerte 
formidlingskanaler (bilder, skildringer, kart) og konkrete 
opplevelser i det fysiske rommet, der og da, og erindrete 

 

● Det oppstår som en reaksjon til (som en reaksjon 
på/unndragelse/flukt fra) hverdagens normerte og 
forutbestemte oppfattelsesmåter. 

– Begrepet «hverdagslandskapet» er dermed problematisk 
 

Litteratur: Ritter 1974, Trepl 2012, Marius Fiskevold 2012 

ELK: Anlegger en humanistisk/kulturfaglig innfallsvinkel: 
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… slik folk oppfatter det … 2 
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Er klassisk 
«landskap». 
Hverdags-
landskap for 
noen, 
ferielandskap 
for de fleste. 
 
 
Det er lett å 
oppfatte en 
helhet, et 
landskap. 
 
Det er et slikt 
helthetlig bilde 
LA-tradisjonen 
har som et 
ideal. 
 
Spørsmålet for 
oss blir: 
Hvordan kan vi 
legge til rette 
for at 
helhetlige 
landskap kan 
oppstå i 
hverdags-
omgivelsene? 
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Landskap? 
Hverdags-
landskap? 
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Kanskje ikke så 
lett å få øye på 
landskapet? 
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Her fremtrer det 
et landskap i  
hverdagen. Er 
det et 
«hverdagsland-
skap»? 



Hverdagslandskapet  
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• Byer og tettsteder  

Ny bebyggelse, gjenbygging av åpne plasser,  

trafikkanlegg og utfyllinger  

 

• Landskapet rundt  

Boligfelt, spredt utbygging, forretnings- og  

næringsvirksomhet, veger, parkeringsplasser,  

overføringslinjer og andre tekniske anlegg 

 

• Bygde-Norge 

Nye driftsformer, gjengroing, spredt utbygging  

og ferie- og fritidsanlegg 

 

• Strandsonen langs sjø og vassdrag  

Fritidshus, naust, boliger, næringsbygg  

og redusert tilgjengelighet for allmennheten 

 

• Kyst- og fjordlandskapet  

Industri, massetak, veger og energianlegg –  

vindkraft, småkraftverk og overføringslinjer 

  

ENDRINGSPRESSET (i følge KMD) 
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Landskap trer frem som gode … 

● … med hverdagslandskapet som «bakteppe»; 

 

● lik en «pause» fra hverdagens styrthet, stress, ubevissthet 
og forutsigelighet,  

 

● der den enkelte kan finne seg selv (igjen)  

• som individ,  

• som medlem av en kultur 

• Som kroppslig og sansende, 

• …derav :  re-kreasjon 
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Hva kan man som planlegger gjøre?  1 

Hvilket potensial har omgivelsene til å oppfattes som landskap 
med gode kvaliteter? 
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«Opplevelsene går langt dypere enn estetikk – stygt 

eller pent. Vi fanger opp inntrykkene gjennom hele 

sanseregisteret – syn, hørsel, lukt, smak og hudkontakt. 

Dette gir i neste omgang opphav til følelsesmessige 

assosiasjoner og personlig identitet – følelser som 

tilhørighet, stolthet, selvtillit, trygghet, rekreasjon 

og mestring av stress. 

 

Landskapet stimulerer ikke bare sansene våre. 

I enhver situasjon stiller det oss også overfor fysiske 

muligheter og hindringer – som påvirker hvor 

og hvordan vi velger å bevege oss, og hva vi vil 

komme til å oppleve (eller ikke). 

 

Konvensjonen handler derfor ikke så mye om å verne 

uberørt natur eller vakre kulturlandskap (det gjør staten 

gjennom naturvernlov og kulturminnelov). Men den 

tvinger oss til å revurdere hverdagslandskapene, der 

folk faktisk bor og arbeider.» 

(MD 2009) 
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● Variasjon og helhetlighet  (begge er relative størrelser) 

 

● I byen:  

● Muligheter for brudd fra det forutbestemte, det maskinmessige: Pausen 

● Rom for naturelementer (som i særlig grad nettopp fremviser helhet og 
variasjon på samme tid) i samklang med det utbygde 

– Fra enkelttrær til blå og grønne strukturer i overordnet målestokk 

● Muligheter for varierte sanselige opplevelser – ute 

– Årstidsvariasjoner, nedbør, stoppesteder, sitteplasser, møter med folk, … 

 

● Helheter  for mennesker -  

– sammenhengende miljøer,  

– klare overganger 

– sammenhengende bevegelseslinjer 

– attraktive bevegelseslinjer, flerdimensjonale omgivelser 

– Men med muligheter for å erfare seg selv som kropp i møte med de 
fysiske omgivelsene. 

 

● Utenom byen: opprettholde en relativt forstått naturnærhet 

 

 

 

Hva kan man som planlegger gjøre?  2 



Ta utgangspunkt i det vi vil: utvikling/utbygging på 
ønskede premisser. 
 

Metoder?  

Ett eksempel: 
Grønn overflatefaktor? (Grön ytefaktor / 
Biotope Area Factor) 

  

Planleggingsmodellen Grønn overflatefaktor er 
utviklet for å kunne beregne graden av grønne 
overflater/ grønn  

teknikk i byggeprosjekter.  

Ideen er at utbyggingen skal kompensere for tap 
av grønne arealer og permeable flater.  

Modellen bygger på et poengsystem der 
asfalterte flater gir 0 (laveste poeng), mens 
vegeterte flater  

gir 1,0 (høyeste poeng). I den nye bydelen Västra 
Hamnen i Malmö ble det kun gitt byggetillatelse 
til utbyggere som kunne oppvise en 
gjennomsnittsverdi på 0,5 poeng. (****)  

  

Kilde: **** Veg Tech AB (2008). Vegetationsteknik 
– Grönare bygg för framtidens stader. Veg Tech 
AB 2008.  
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Byene må vise veg! 
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● Sanselig helhet i arkitektur og landskap, som rammer 
inn og bestemmer mulighetene i folks liv: All bygging og 
utvikling er viktig.  

● Helheten må veie tyngre enn alle enkelthensynene og- 
normene, uansett hvor gode intensjoner som måtte 
ligge bak. 

 

● Samarbeid på tvers av etater og eiere og 
interessegrupper. (SVV, JBV, Kommunen, 
transportselskaper, ….) Spesielt i trafikknutepunktene, men 
også «på veien» 

 

● Smidighet: Enhver teknisk norm bør i utgangspunktet 
kunne brytes. (Sikkerhetsnormer, arealnormer, UU, …) 
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   Takk for oppmerksomheten! 
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Takk for oppmerksomheten 


