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Jeg skal i dette innlegget sette et forskningsperspektiv på begrepene arealplanlegging,
stedsutvikling og kulturarv. Mitt faglige ståsted er i arkitekturen, min praksis i byplanleggingen
og forskningsmessig befinner jeg meg innen det internasjonale og tverrfaglige feltet Urban
Morphology. Et felt som er definert av en plattform av sammenfallenhet mellom tysk/engelsk
geografitradisjon, italiensk typo-morfologi og fransk byhistorie. Forskning innen feltet har
hovedsakelig fokusert på fremvekst og utviklingen av historiske byer og hvordan den videre
arkitektoniske utviklingen kan skje. Fra et historisk fokus på transformasjon har feltet beveget
seg mot en diskusjon om hvordan denne kunnskap kan anvendes for å håndtere fremtidige
transformasjonsprosesser.
Tittelen på mitt innlegg; ”Byens fysiske transformasjon – kulturarvens innovative potensial”
viser til det som er både arkitektens og planleggerens mål; å skape en bedre fremtid! I
hverdagens praksis står vi med begge beina i nåtiden, men med en forpliktelse og forventning
om å kunne reflektere over fortiden for å ta beslutninger om fremtiden.
I tittelen har jeg inkorporert to av tidens mest forslitte uttrykk; transformasjon og innovasjon.
Begrepene er bevisst brukt pga. sin tvetydighet. Transformasjon handler om endringer og
innovasjon om nytenkning og nyskapning, - i kombinasjon med stedsidentitet, kulturminner og
kulturarv kan begrepene virke direkte meningsløs dersom kulturarv er noe som er uløselig
knyttet til begrepene vern, bevaring og konservering. Jeg kunne ha satt et spørsmålstegn bak
tittelen.
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?
Har kulturarven potensial for nytenkning?
Kan kulturarven lede til nyskapning gjennom endringsprosesser?
Vil kulturarven bli ødelagt eller redusert i sin verdi når endringer skjer?

Det er ingen entydige svar på denne type spørsmål. Spørsmålene ligger i
tverrfagligheten – et sted der spenninger, konflikter og motsetninger har gode
vekstvilkår. Min holdning er at der det er motsetninger, finnes det også
muligheter. Utfordringene i praksis ligger i å håndtere tverrfagligheten på en
meningsfull måte som gjør at vi oppdager mulighetene. For forskningen kan
det bety å dyrke det inkommensurable, det vil si forhold som ikke kan måles
mot felles mål.

2

Det er en selvfølge, likevel;
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Våre fysiske omgivelser endres uavlatelig.
Og vil alltid være ufullstendig og uferdig. Byer er mennesker habitat, en
samling av kulturelle ytringer som vedvarer eller forsvinner. Dette gjør
kulturarv til en dynamisk størrelse. Dagens kulturarv var en nyskapt, som
erstattet eller endret noe som allerede eksisterte.
Innlegget mitt bygger på forskning som jeg har gjort tidligere om
transformasjonsprosesser i Oslo og et pågående forskningsprosjekt som ILP,
NIKU og NIBR samarbeider om ”Kulturarv og stedsidentitet”. Jeg har tenkt å
problematisere hvordan de to trendene i planlegging hvor begrepsparet ‘sted’
og ‘kultur’ er koplet har påvirket politikk og praksis innen den fysiske
planleggingen og avslutningsvis komme inn på noen konkrete temaer hvor jeg
fra en praktikers ståsted mener det er behov for mer kunnskap.
Bildet som er brukt som introduksjon (hvilket) er som sikkert mange av dere
kjenner igjen hentet fra Statens vegvesens Turistveiprosjekt. Et prosjekt som
har fått Norsk Kulturarvs første ærespris for sin evne til å bære frem
førsteklasses kunst og arkitektur. Jeg skal komme tilbake til dette.
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trender i planlegging

Trender i arealplanleggingen
Det er to tydelige tendenser eller retninger i vår planpraksis hvor begrepsparet
sted og kultur er koplet.
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sted/kultur

stedsidentitet
historie
kulturminner
tilhørighet
------------------formingsrettledere
vernestrategier

trender i planlegging

På den ene siden; den historie-, eller fortidsfokuserte retningen hvor
stedsutvikling skjer på grunnlag av eksisterende kulturminner og stedlige
kvaliteter. Ønsket om å vektlegge historien, ta vare på og eller gjenoppbygge
den tradisjonelle romlige byen stammer fra 60 og 70-tallets modernismekritikk.
Også bygninger som ble betraktet som saneringsklare av hygieniske årsaker
ble brått verneverdig av hensyn til tilhørighet, identitet og kollektiv
hukommelse. ”Lykliga gatan du finns inte mer.” var ikke bare en
svensktoppslager, men en krass kritikk av modernismens idealer om
funksjonalistiske byer hvor sanering var virkemiddelet.
Fra sanering til bevaring førte til en syntese av argumenter for bevaring av
bygningsmiljø og bevaring av naboskapsrelasjoner, for deretter å utvikle
formingsrettledere og vernestrategier som bygger opp om en identitet skapt av
denne syntesen.
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sted/kultur

stedsidentitet
historie
kulturminner
tilhørighet
------------------formingsrettledere
vernestrategier

avindistrialisering
revitalisering
økonomisk vekst
kulturproduksjon
-----------------------markedsføring
kulturarrangementer

trender i planlegging

Den andre retningen er mer opptatt av fremtiden, skape nye kvaliteter og
tiltrekke seg nye mennesker. Avindustrialiseringen førte mange vestens
industribyer inn i et økonomisk uføre. Gjennom 70-80 tallet ble bybildet preget
store, fraflyttede industriarealer og dermed befolkningens selvbilde og identitet.
Byer som slet med nedgang, valgte å bygge seg opp igjen ved å anvende de
forlatte arealene til å bygge opp ny identitet omkring kultur-, fritids- og
underholdningsindustrien.
Suksesshistorier som Bilbao og Glasgow eller Aker brygge for den sakens
skyld, smitter. En verden preget av raske forandringer kan også innebære at
byer i økende grad orienterer seg mot sin lokale arv. Når man i tillegg kan
finne argumenter som hos Richard Florida, - at regioner som går bra
økonomisk kan knyttes til et omfattende kulturtilbud og omgivelser som
tiltrekker den ”kreative klassen” er dette trender som raskt blir fanget opp av
politikere og investorer. Kulturplanlegging har blitt en strategi for byer som
søker å øke sine konkurransefortrinn og bruke kultur som en drivkraft for
vekst.
I dette tilfellet ser vi at en syntese av argumenter for økonomisk verdiskapning
og argumenter for å vise frem lokale særpreg og kulturarv, har ledet til
imagebygging, markedsføring i form av festivaler, kulturevents etc.
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Arealplanlegging slik den er forankret i vårt plansystem og i vår oppfatning av hvordan denne
praksisen skal skje, er et barn av modernismen. Gjennom planlegging skulle det moderne
industrisamfunnets utfordringer løses. Hvorvidt vi har beveget oss over i en postmodernisme
skal ikke jeg svare på, men når spørsmålet stilles i relasjon til arkitektur og planlegging
konkluderes det gjerne med at de prosesser som har skjedd på tampen av 1900-tallet, kun er
en videreutvikling av modernismen (Heynen) eller at modernismen er så grunnleggende i våre
systemer og tenkemåte at vi vanskelig kan snakke om et brudd. (Allmendinger) Modernisering
har skjedd skjedd systematisk mot et ubestridelig mål på samtlige samfunnområder, politikk,
økonomi, industrialisering etc. For oss i dag er modernismen så tett knyttet til vår velferd og
moral, at vi vanskelig kan forstå hva alternativet kan være.
Hvorfor bringer jeg inn dette? Hvilket poeng er det å bringe inn en sannhet om at vi lever i et
moderne samfunn?
Hilde Heynen, som diskuterer hva modernitet betyr for arkitekturproduksjon, sier at det kan
forstås som en konstant kamp for å overvinne tradisjon – modernitet uttrykker vårt behov for å
tenke nytt, for å bevege oss fremover, langs den lineære tidslinjen som kjennetegner den
vestlige kulturen. Det moderne er noe som er nytt, noe som er noe annet enn det som var,
men det kan også forstås som noe ubestandig, noe flyktig. Marshall Berman sier;”All that is
solid melts into air.”
Modernismekritikken som løftet frem igjen historiens betydning og ga grobrunn for en større
vektlegging av kulturminnevernet, er ikke en motkraft mot vår iboende moderne ønske om å
bevege oss fremover, men mot denne kraftens manglende evne til å se seg tilbake og dermed
fare for å slette spor som gjør oss arveløse.
De to trendene jeg snakker om har influert planleggingen på hver sin måte.
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ambisjon
daglige praksis

Den hierarkiske planleggingens 5 pilarer:
• instrumentell rasjonalitet
• altomfattende
• vitenskapelig metode
• tro på en målrettet fremtid
• tro på planleggerens evne til å vite hva som
generelt er bra for folk

Jeg vil hevde at den institusjonaliserte planleggingen i Norge bygger på fem
grunnpilarer som kjennetegner en rasjonell hierarkisk planlegging:
en instrumentell rasjonalitet
skal være altomfattende
beslutninger baseres på vitenskapelig metode
tro på en målrettet fremtid
tro på planleggerens evne til å vite hva som generelt er bra for folk ( ref.
Sandercock)
Planleggeren er ensbetydende med en offentlig ansatt som skal ivareta de
øvrige punktene.
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ambisjon

Rikspolitiske retningslinjer

Den hierarkiske planleggingens 5 pilarer:
• instrumentell rasjonalitet
• altomfattende
• vitenskapelig metode
• tro på en målrettet fremtid
• tro på planleggerens evne til å vite hva som
generelt er bra for folk

Fylkes(dels)plan

Kommune(del)plan

daglige praksis

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Byggesøknad

Dere kan se for dere den hierarkiske oppbyggingen av PBL hvor intensjonen
er at overordnede mål skal gjennomsyre alle nivåer før det løses gjennom
byggesaken.
Dette er idealet. Praksis er en annen.
Planlegging som søker å ta vare på eksisterende stedskvaliteter og
stedsidentitet har ambisjoner om et helhetssyn. Dette har uproblematisk, vel
og merke i teorien, blitt innpasset i dette systemet. Et overordnet helhetlig mål
hvor alle fremtidige tiltak skal bygge opp om en definert identitet fastslått i en
overordnet plan.
Den andre trenden har i større grad utfordret plansystemet. Ikke fordi man ikke
søker fremskritt og endringer, tvert om. Ønsket om revitalisering av fraflyttede
industrieiendommer har lagt grunnlaget for en privat eiendomsutvikling.
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ambisjon

Rikspolitiske retningslinjer

Den hierarkiske planleggingens 5 pilarer:
• instrumentell rasjonalitet
• altomfattende
• vitenskapelig metode
• tro på en målrettet fremtid
• tro på planleggerens evne til å vite hva som
generelt er bra for folk

Fylkes(dels)plan

Kommune(del)plan

daglige praksis

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

private prosjekter

Byggesøknad

Dette har igjen bidratt til en økt privat prosjektplanlegging som ikke
nødvendigvis sikrer hierarkisk sammenfallenhet. Spørsmålet er om den
prosjektbaserte byutviklingen dermed ikke er ivaretar en helhet?
Jeg vil hevde at det er mulig. Noe jeg vil komme tilbake til.
Men det er lite tvil om at slik utvikling er et partsinnlegg hvor privat
bedriftsøkonomi er mer avgjørende enn felles samfunnsøkonomi. Det betyr
ikke at slike aktører kun søker det nye eller ikke ser verdien av å ta vare på. Vi
har mange eksempler på, avhengig av hvor stor del av verdikjeden som
utviklerne håndterer selv, at kulturarv og kulturminner har blitt gitt en vesentlig
betydning for den økonomiske verdivurderingen.
Paradoksalt nok kan det derfor synes som en planlegging sprunget ut av en
modernismekritikk lettest har blitt inkorporert i et plansystem som til fulle
bygger på modernismens idealer.
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Bærekraftig arkitektur og stedsforming
bør ivareta de humanistiske og sosiale
mål som ligger til grunn for et godt og
rettferdig samfunn.
Nøkkelord er estetikk, identitet,
trygghet, menneskelig skala, mangfold
og tilgjengelighet for alle.
Bærekraft omhandler historien, kulturog bygningsarv, konstruktiv omforming
av eksisterende bygninger og byer samt
hensyn til framtidige generasjoner.

(Norske Arkitekters Landsforbund, Udatert Brosjyre, Strategi for bærekraftig utvikling)

En slik planideologi ligger også nærmest det vi kan kalle en offentlig planpolitikk. 90-tallets bevisstgjøring
av stedlige kvaliteter, er etter mitt skjønn en blanding av en arkitektfaglig tolkning av LA 21, tidligere
kulturminister Åse Klevelands fokusering på våre offentlige omgivelser, samt professor Christian
Norberg-Schulz sin stedsforskning. I sine siste leveår beveget Norberg-Schulz seg fra den internasjonale
teori-sfæren til det lokale planbyråkratiet. Hans teori om stedstap, om betydningen av stedskarakter og
identitet har blitt forenklet og formidlet slik at alle har kunnet få tak i hovedbudskapet. Det å føle ”seg
hjemme”, oppleve tilhørighet og skape meningsfulle fysiske omgivelser ble også tatt inn som et viktig
kriterium for bærekraftig utvikling. NABU (norske arkitekter for bærekraftig utvikling) formulerer sine
anbefalinger for en bærekraftig utvikling gjennom planlegging og prosjektering på midten av 90-tallet. De
sier bl.a.:
Bærekraftig arkitektur og stedsforming bør ivareta de humanistiske og sosiale mål som ligger til grunn for
et godt og rettferdig samfunn. Nøkkelord er estetikk, identitet, trygghet, menneskelig skala,
mangfold og tilgjengelighet for alle. Bærekraft omhandler historien, kultur- og bygningsarv,
konstruktiv omforming av eksisterende bygninger og byer samt hensyn til framtidige generasjoner. [1]
Da hadde tidligere kulturminister Kleveland i St.meld. 61 Kultur i tiden allerede opplyst oss om hvor
pregløse, ”stedløse” og stygge norske byer- og tettsteder var. Formålet var å løfte fram arkitektur og
design som politikkområde. Fysisk og estetisk opprusting av norske byer og tettsteder var et
gjennomgående tema.
I denne perioden satte MD i gang sitt Miljøbyprosjekt. Et tiltak var utarbeidelse av stedsanalyser.
Kunnskap om analysemetoder ble spredt og brukt i den kommunale planlegginen på mange plannivåer.
En evaluering av Nibr ved Sagli og Tennøe konkluderte med at analysene og bruken av dem hadde
bidratt til å sette arkitektoniske og kulturhistoriske verdier på dagsorden, men hadde i varierende grad
bidratt til å øke interessen for slike verdier. Det er med andre ord ikke noen automatikk i at utarbeidelse
av stedsanalyser, eller vektlegging av en overordnet helhet resulterer i et entydig mål.
Kulturplanlegging og kulturbasert stedsutvikling derimot synes å ha oppstått og spredt seg utenfor
plandepartementets regi. Som politikk er det heller Næringsdepartementet (ved sin melding om kultur og
Næring) og Statsbygg, ved sitt arbeid med kulturoppfølgingsprogram og websiden kryss.no, som har
fokusert på kulturplanlegging i Norge, ikke MD. Men på MDs sider refereres den nåværende
regjeringens mål om å ”legge til rette for at kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for verdiskaping
og næringsutvikling.”
[1] (Norske Arkitekters Landsforbund, Udatert Brosjyre, Strategi for bærekraftig utvikling)
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sted/kultur

stedsidentitet
historie
kulturminner
tilhørighet
------------------formingsrettledere
vernestrategier
MD/ NABU/ RA

avindistrialisering
revitalisering
økonomisk vekst
kulturproduksjon
-----------------------markedsføring
kulturarrangementer
Næringsdep./Statsbygg

trender i planlegging

I forskningsprosjektet ”Kulturarv og stedsutvikling” har vi forsøkt å kartlegge
hvilken betydning temaet kulturarv er gitt under de siste 20 årenes fokus på
stedsutvikling i offentlig regi. I en foreløpig konklusjon kan vi si at fokuset har
skiftet fra en vekt på kulturens egenverdi på 80-90 tallet til kulturens betydning
for andre formål som for eksempel næringsutvikling herunder turisme, etter
tusenårskiftet, men også som virkemiddel for å redusere fraflytting.
Interessen for kulturminner og kulturarv synes å bevege seg ut av den
offentlige kulturminneforvaltningens domene. Likevel tror jeg det er riktig å si at
begrepsparet ”sted og kultur” på den ene siden (fremdeles) henter argumenter
fra en ”fortidsrettet” arkeologistyrt forskning og på den andre siden en
”fremtidsrettet” økonomistyrt.
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sted/kultur

stedsidentitet
historie
kulturminner
tilhørighet
------------------formingsrettledere
vernestrategier

avindistrialisering
revitalisering
økonomisk vekst
kulturproduksjon
-----------------------markedsføring
kulturarrangementer

MD/ NABU/ RA

Næringsdep./Statsbygg

trender i planlegging

tradisjoner
ref. Francoise Choay

kulturalisme
Fortidsbasert
Bruke gode erfaringer

progressivisme
Fremtidsfokusert
Skape nye løsninger

Planleggingen som skal håndtere dette skisma, er i seg selv dominert av to distinkte
tradisjoner som er hhv. tilbakeskuende og fremtidsrettet. Francoise Choays kategorisering fra
1960-tallet i en ’progressivistisk’ og en ’kulturalistisk’ ideologisk fremgangsmåte som all
byplanlegging kan forstås ut fra, holder fremdeles stikk. Den ene søker løsninger hentet fra et
mer eller mindre utopisk fremtidsbilde eller idealby. (som vi kjenner fra den funksjonalistiske
byen) Man søker nye oppfinnelser og nye løsninger på fremtidens behov.
Den andre har en tilbakeskuende holdning hvor løsninger hentes fra de allerede bygde
omgivelsene.
(Sitte, fra 80-talls rasjonalistene) Grunntanken her er at byplanen skal ha en kultiverende
virkning på menneskene og hvor tradisjon og erkjente løsninger blir vesentlige mål også for det
nye. New Urbanisme og Second Modernisme er to ytterligheter i dagens byplanlegging.
I diskusjoner posisjonerer vi oss alle i forhold til disse to retningene, bevisst eller ubevisst. Vi
ser det i byutviklingsdiskusjoner som f.eks. ved utbygging av Vestbanetomta og Tullinløkka.
Her har frontene vært svært tydelige. De som mener de eksisterende bygningers arkitektur
skal gi direkte føringer for utforming av det nye, og de som mener at det nye skal få utvikle seg
på egne premisser. Det er lite konflikt om hvordan de verneverdige bygningene i seg selv skal
tas vare på, eller om de skal tas vare på. Det handler mer om byggingen av det nye.
Jeg undres om ikke disse posisjonene påvirker oss like mye som muligheten til å håndtere
usammenlignbare argumenter. Vår ulike personlige oppfatning av byplanleggingens hensikt og
byens formål påvirker våre argumenter og vår måte å tolke funn og løsninger. Når jeg bringer
Choays kategorier opp, er det fordi jeg mener å se at de to tendensene i stedsutvikling lett
faller innen hver sin kategori. Kulturplanlegging som virkemiddel for økonomisk vekst har et
klart fremtidsrettet mål, om ikke et tydelig modell av hvilken fremtid, så handler dette ofte om
nyskapende arkitektur, oppsiktsvekkende nye programsammensetninger. Mens en planlegging
som søker etter stedsidentitet bygger gjerne sine analyser på kulturminner og historiske spor.
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UTFORDRINGER I PRAKSIS

BEHOV FOR FORSKNING
Fra et ståsted i praksis oppfatter jeg at utfordringene knyttet til dette temaet
handler om hvordan vi takler den tverrfagligheten som spørsmålet om
kulturarvens betydning for nyskapning bringer oss inn i.
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sted/kultur

stedsidentitet
historie
kulturminner
tilhørighet
------------------formingsrettledere
vernestrategier

avindistrialisering
revitalisering
økonomisk vekst
kulturproduksjon
-----------------------markedsføring
kulturarrangementer

MD/ NABU/ RA

Næringsdep./Statsbygg

B

A

trender i planlegging

tradisjoner
ref. Francoise Choay

kulturalisme
Fortidsbasert
Bruke gode erfaringer

progressivisme
Fremtidsfokusert
Skape nye løsninger

Det kan synes som en slik fremtidsrettet strategi (A) ikke kan fungere uten et
lag av eksisterende kulturminner (B). Når jeg sier at det i dette temaets
tverrfaglighet gir vekstmuligheter for konflikter og motsetninger handler det
gjerne om hvorvidt (A) det nye vil svekke eller styrke (B) kulturarven.
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B
A
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UTFORDRINGER I PRAKSIS
•
•
•
•

Se muligheter i motsetninger
Bevisstgjøre seg sitt ståsted
Akseptere den prosjektbaserte
byutviklingen
Diskutere fortetting som en
endringsmulighet heller enn et
tilpasningsproblem

BEHOV FOR FORSKNING
For praksis vil jeg trekke frem fire forhold vi kan jobbe med:
Se muligheter i motsetninger (sektorinteresser er fruktbare/ikke fundamentale)
Bevisstgjøre seg sitt ståsted (fremtid/fortid)
Akseptere den prosjektbaserte byutviklingen (helhet gjennom deler)
Diskutere fortetting som en endringsmulighet heller enn et tilpasningsproblem
(positiv/negativ fokus)
Jeg skal forsøke meg på et forslag til hva dette kan bety for
forskningen/kunnskapsbehov:
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tverrfaglighet

Se muligheter i motsetninger
Bevisstgjøre seg sitt ståsted
Akseptere den prosjektbaserte
byutviklingen
Diskutere fortetting som en
endringsmulighet heller enn et
tilpasningsproblem

BEHOV FOR FORSKNING
Tverrfaglighet
forskningen bør fokusere på at beslutninger berører en tverrfaglighet ikke kan bli entydige.
Vi må likevel søke etter de områder hvor det er mulig å oppnå konsensus om innholdet i de
ulike begrepene vi anvender i beslutningsprosessen?
Og vi må undersøke hvilke strategier vi kan bruke for å komme oss ut av konflikter som
skyldes manglende konsensus?
Jeg tror også det er nødvendig å innse at en tverrfaglighet som medfører ikke-sammenlignbare
argumenter fører til større skjønn i beslutningsprosessen.
(Arkitektur blir raskt en kulturarv. Skal dermed alle bygninger bevares? Svaret er selvsagt nei.
Det som skal tas vare på – er de verdifulle kulturminnene. I følge Dag Myklebost i et innlegg på
en tidligere konferanse i dette programmet blir ”Intet objekt [..] et verdifullt kulturminne før det
er sanset og tolket som sådant.”
For planlegging er Myklebosts utsagn spesielt interessant når det ikke kun handler om
enkeltobjekter, men om ”kulturmiljøer”. Med Riksantikvarens [1] definisjon ”Den helhet av ulike
fysiske elementer: Kulturminner, topografiske strukturer og landskapsformer som i et gitt
geografisk område belyser menneskets bruk av dette i et gitt tidsperspektiv” – vil unektelig en
verdivurdering bygge hovedsakelig på skjønn.)
[1] Ref: Riksantikvaren (N), Nasjonale verdier og vern av kulturmiljø, Notat 1 – 1993.
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tverrfaglighet

Fag i politikk

Se muligheter i motsetninger
Bevisstgjøre seg sitt ståsted
Akseptere den prosjektbaserte
byutviklingen
Diskutere fortetting som en
endringsmulighet heller enn et
tilpasningsproblem

BEHOV FOR FORSKNING
Fag i politikk
I den grad vi har en nasjonal plan- og arkitekturpolitikk i Norge ligger den i PBL’s
formålsparagrafen og skjønnhetsparagrafen. Oversatt: vi skal ta hensyn til omgivelsene, men
det som bygges skal gjenspeile vår tid. Det er en form for kontekstualisme hvor tilpasning
fremheves som det viktigste mål for nybyggeri. Det er de eksisterende omgivelsenes identitet
og karakter som er konteksten.
Dette er gjengitt nærmest som et mantra, i nesten alle offentlige tekster om stedsutvikling;
En slags gylden trygg middelvei? (eller et uttrykk for vårt besværlige forhold til modernismen?)
Vektlegging av stedsanalyser i planlegging skulle lede til bedre resultat og til en bedre
forståelse av stedenes identitet. Men stedsidentitet er et besværlig begrep. Sunniva Sjånes.[1]
skriver i Arkitektur N 05 2007:
Stedsidentitet er ei blanding av minne, førestillingar, tolkingar, idear og kjenslar ein person
eller ei gruppe knytter til spesielle rom. Staden og den som opplever staden blir dermed like
vesentlige. Slik blir identitet også ein refleksjon over formidlarens rolle.
Jeg tror hun er inne på noe vesentlig som bruken av stedsanalysene ikke har tatt tilstrekkelig
innover seg - tolkning av tolkningen.
Jeg mener at det er på tide at noen ser på hva som skjer i praksis når et faglig komplekst tema
blir til formidlet gjennom forenklet politikk.
[1] med referanse til Proshansky, Faber og Kamnot 1983, ”Place Identity: Physical world
Socializiation of the self” Journal of environmental Psycology 3”
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BEHOV FOR FORSKNING
Egnede vernestrategier
En overordnet planmessig håndtering av den fysiske kulturarven kan ikke unngå å ta stilling til den
prosjektbaserte byutviklingen. Så lenge det er et overordnet politisk mål om å fortette innenfor den
eksisterende infrastrukturen, vil den prosjektbaserte byutviklingen vedvare.
Jeg har i mitt dr. gradsarbeide behandlet denne situasjonen og argumentert med at de private
prosjektplanene reduserer den offentlige planleggingens mulighet til å komme i forkant av prosjektene.
Men det finnes en mulighet til å ivareta helhet gjennom den bitvise byutviklingen ved å akseptere og
utvikle en metode som ivaretar en samtidig planlegging. En planlegging som skjer når prosjektene
evalueres i en godkjenningsprosess.
Dersom man gjennom planlegging i en transformasjonsprosess skal kunne hindre at verdifull arv slettes,
blir hvilke vernekriterier som anvendes viktig. Karl Otto Ellefsen[1] kategoriserer ulike strategier for
kulturminnevern i byplanleggingen med fem ulike fokuspunkt. Han snakker om:
museale strategier (eks. Venezia)
rekonstruksjonsstrategier (eks. Berlin)
strukturell bevaring (eks. Genova/Milano)
generell bevaring av preg og identitet (eks. København, Paris)
og i Oslo, - narrativt vern. et begrep lansert av tidligere byantikvar i Oslo Hans Jacob Hansteen. En
strategi som framhever det konkrete, taktilt historiefortellende i en by. Bevaringsarbeidet rettes ikke mot
en definert helhet, men mot det ofte ufullstendige og fragmenterte.
På mange måter virker en slik narrativ strategi som et logisk svar på en holdning hvor byen som endret
over tid, er vår kulturarv – ikke som enkeltobjekter, men som lag av historie.
I den prosjektbaserte byutviklingen ligger utfordringene i den kontekstavhengige situasjonen som
prosjektet befinner seg i. Hvilken vernestrategi som velges vil kunne påvirke muligehetne for en samtidig
planlegging gjennom prosjektevalueringen.
Forskningen må diskutere og undersøke hvordan ulike vernestratgier vil lykkes eller mislykkes i en
praosjektbasert byutvikling.
[1] Karl Otto Ellefsen, ”Narrativt vern” Foredrag til konferansen: ”Den 4.de dimensjon”
Norsk Form, AHO, KHIO, Riksantivaren, 19.sept. 2007
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BEHOV FOR FORSKNING
Empiri med endringsfokus
Professor Alberto Perez-Gomez [1], sentral arkitekturteoretiker, stilte på
Sverre- Fehn symposiet i 2006, spørsmål om hvordan arkitektur og byforming
kan ta opp i seg de kulturelle særtrekkene vi forbinder med et steds identitet.
Han stiller spørsmålstegn ved kontekstualismens (def. Her som tilpasning ?)
mulighet for å få frem en poetisk praksis. Han sier: ”Kunstneriske produkter fra
svært ulike kulturer berører oss på grunn av sin paradoksale universalitet; de
tilhører en tid og et sted samtidig som de overskrider dem, de bidrar til vår
selvforståelse uansett hvilken kultur vi selv tilhører.” Han kritiserer med andre
ord en strategi hvor mulige løsninger er fastlagt i en på forhånd analysert
virkelighet. Mange av de verk som vi trekker frem som vår viktigste kulturarv,
arkitektonisk sett, er moderne og ikke kontekstuelle i snever forstand. De har
blitt verdifull arkitektur fordi arkitekten ikke har følt seg styrt av konteksten.
Vi trenger innsikt i prosesser bak slike verk, som kan skape grunnlag for ny
”verneverdi” arkitektur.
Vi trenger også mer kunnskap om hva som har skjedd over tid med områder
og objekter som planmessig er vernet
og hva som har skjedd med områder og objekter som fungerer som viktige
kulturminner, men uten slik planmessig vern.
[1] Alberto Perez-Gomez (Arkitektur N – 04-2007) Byen er ikke et postkort:
Problemet med Genius Loci
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Denne konferansen har til hensikt å diskutere kulturarven som ressurs: Det
ville overraske meg å høre noen som mente at kulturarven ikke er en ressurs.
For meg handler det mer om hvem som skal beslutte hvordan vi kan utnytte
ressursen; til ny kulturproduksjon? for økonomisk vekst? for stedsidentitet og
tilhørighet? Eller inspirasjon til nyskapende arkitektur. Blir kulturarven mindre
eller av lavere verdi dersom den blir endret eller erstattet av noe som vil kunne
skape et nytt arvesmykke?
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Vegvesenets turistvei prosjekt er interessant. Det er nyskapt og nytenkt
arkitektur som allerede er definert som kulturarv. Hvorfor? Jeg tror det er rett
og slett fordi de begeistrer og fordi det er noe nytt!
Disse objektene forholder seg til naturen, ikke kulturen. Det er åpne, frie
tolkninger av naturkvaliteter som har gitt føringer for de løsninger som er valgt.
De minner meg på CNS sine tre valgmuligheter for hvordan vi bør forholde oss
til tolkede stedkarakterer; vi kan gjennom vår inngripen visualisere de
eksisterende kvaliteter ved å fremheve de, våre tiltak kan løftes ut av den
stedlige konteksten ved å symbolisere det generelle eller globale verdier eller
vi kan komplettere et sted ved å tilføre noe vi synes det mangler. Den fysiske
kulturarv kan aldri bli truet - fordi den alltid er.
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