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25 års lengsel i Arendal



Containerdødaren:

Hovedstadens sjøside til folket!





Hva er en by?



Sånn rett før børsen stuper

Bygget i Kirkebukta 

i Kragerø sentrum



”Skrubben”

Kragerø ble lurt



Son i Akershus



En gang Østlandets ”sørlandsby”

BYGGET PÅ KAIA I SON I AKERSHUS



Kongsberg



Kongsberg nye kulturhus ble byens største parti



Liksom moderne på Nordre



Risør: Alt ligner og ingenting er likt



Arkitektkonkurranse eller plankonkurranse?

Signalbygg eller signalby?



Objekt eller sammenheng?t



To forsøk på sørlandsdrømmer





Struktur med tradisjon



Riksantikvaren som rådgiver





Arendals nyheter



Eller ekstremkvaliteter?

http://www.youtube.com/watch?v=v7tGtxYxxQM

http://www.youtube.com/watch?v=v7tGtxYxxQM


Lunde i Søgne



INNSALG

REALITET



SAMME VOLUM



Hvilken mekanisme er dette?



Sjarmerende innsalg i Sætre, Hurum



For utbyggere eller innbyggere?





• Folk flest kvier seg for å gå inn i debatten om 

stedsutvikling. Det er krevende og innebærer en høy 

sosial risiko å bry seg, fordi utbyggingsprosjekter ofte blir 

frontet av profilerte personer med posisjon og makt i 

byen. Folk flest har problemer med å forstå språket eller 

terminologien som arkitekter og utbyggere bruker. 

- Innbyggerne har selv det fulle ansvaret for å ivareta 

byen sin. Motkrefter burde gå inn i en aktiv rolle med å 

sette premisser for planlegging som sikrer at prosjektene 

tilfører lokalsamfunnene nye kvaliteter.



• Byens politikere ønsker å vise at de får til 

noe. Ofte kan det være tette bånd mellom lokalpolitikere 

og utbyggere, noe som gjør det vanskelig å sikre gode 

nok prosesser som ivaretar steders særpreg.

- De folkevalgte må definere de mange 

”ekstremkvalitetene” i byen. Hva er spillereglene og 

kodene når man skal byutvikle? Noen prinsipielle 

kjøreregler for hva stedet trenger og tåler, fører til mindre 

konflikter. 



• Utbyggere definerer hva som er ”god økonomi” 

og kan med det diktere sine premisser. Vi ser eksempler 
på at utbyggere presenterer fantasifulle glansbilder for å 
selge inn sine planer, for så å barbere det man har solgt 
inn, med trang økonomi som begrunnelse.
- Varierte strukturer gir ikke bare et større marked, men 
innebærer også mindre risiko. Hvis man inviterer til å 
videreutvikle med byens tradisjonelle koder og inviterer 
andre til medvirkning vil man møte mindre protester og 
får de større forutsigbarhet i sine investeringer.



• Kommuneforvaltninger legger ofte 

frem alt for løse reguleringsbestemmelser eller koder, 

som oftest kun med definerte volumer og høyder. 

Byplankontor burde være faglige garantister som viser 

alternativer med nye bygg som bidrar til å berike og 

forsterke stedet. - Åpne prosesser og tverrfaglighet sikrer 

reguleringsplaner med bestemmelser slik at man kan 

oppnå lokale kvaliteter. 



• Arkitekter må kreve grundig og kritisk fagdebatt. 

Kanskje noen frykter å miste sitt gode forhold til 

utbyggere, politikere og planmyndigheter.

- Få arkitekter tegner for store bebyggelser. Kanskje 

noen oppdager prestisjen i å utvikle et sted vel så meget 

som enkeltbygg?  



• Mediene har ofte sterke bånd til det lokale 

næringslivet som hindrer et kritisk øye.  Mediene har 

også lite ressurser til gravejournalistikk. Sosiale medier 

har blitt den nye kanalen for lokaldemokratiet. 



Så hvem passer på? 

Innbyggerne - mot og innsikt?

Politikerne - prestisje og innsikt? 

Forvaltningen - kapasitet til byforming?

Utbyggerne - tid, pris og marked?

Arkitektene - prestisje og avmakt? 

Media - lokal lojalitet og ingen graving?





Poundbury – ny bydel iverksatt av Prince Charles



Sjekkliste- Mål for stedsutvikling

• STEDET
Arkitektur skal respektere omgivelsene

• MENINGEN  
Hvis en bygning ikke står for noe, hvordan kan vi da forstå den?

• SKALA
Byer og bygninger må ta hensyn til menneskelige proporsjoner

• HARMONI
Gamle byer kan ikke lett absorbere ekstreme eksempler på fremmed, formgivning og arkitektur 

•
OMSORG
Gi oss inkluderende steder med intimitet 

• MATERIALER
La bygninger vise lokal tilhørighet 

•
DEKORASJONER
Folk føler at det ikke er nok å leve i en fabrikkgjort verden, gi oss tilbake detaljene. 

•
KUNSTNERISK UTSMYKNING
La arkitekter og kunstnere arbeide sammen med brukerne for bedre visuell kvalitet 

•
SKILT OG BELYSNING
Våre byer og tettsteder burde ha harmonisk belysning og ikke overlesses med skilt

•
SAMFUNN
La folk som skal leve med hva du bygger delta i planleggingen





Moderne i tradisjonell struktur

ERIKSEN OG SKAJAA  ARKITEKTER 



Kleppestø Askøy

• Klepperstø, Askøy

ERIKSEN OG SKAJAA  ARKITEKTER 



New Urbanism



Nybygget i 

LUND - SVERIGE



Skudeneshavn

Kopervik



Kristiansand



innhold som inviterer

Ønsker om byutvikling: 

HELHETSTENKNING  

& REELL MEDVIRKNING



Hvordan påvirker stedet oss?

Lena Steffner, Lund Universitet:



FORSTÅELSE AV OMSORG

FRA SYKPLEIERNE:

fysiske - åndelige - mentale - sosiale

dimensjon



Byutvikling som folkehelse
1. Fortetting – sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse

2. Trafikkmønster/kjøremønster – sikkerhet, sammenheng, 

et forståelig trafikkbilde og funksjonelle kryssløsninger/innfartsårer

3. Møteplasser – et levende sentrum, trivsel, aktivitet og

sosialisering

4. Grønnstruktur/grønne lunger – trivsel, miljø og estetikk

5. Universell utforming – tilpasning for alle, uavhengig av alder,

kjønn og funksjonsevne. Sammenhengende gangareal

6. Strategiske plasseringer – riktig plassering av forskjellig typer

etableringer. Bolyst kombinert med næringsvirksomhet.

7. Estetikk og byggeskikk – gode retningslinjer, identitet, særpreg

og urbanisme.

8. Parkering – riktig plassering og riktig antall



Andre fag-grupper

Svartlamoen Gullvåg og Bleken tok affære 

– De fikk Allgrønns Ondurdispris



Å se andre muligheter



Bevisstgjøring i alle kanaler…



PLANSMIEPROSESSEN
Lokaldemokrati basert på bred aktiv deltakelse



Enkle betingelser

1. INTENSJONER (innhold)

2. ABSOLUTTER (utforming)

3. PROSESS (medvirkning)



Medvirkning



Bestilling



Plansmier - Hvordan overoppfylle 

kravene i PBL?

• Enhver er ansvarlig for at medvirkning skjer

• Kommunens særlige ansvar for å tilrettelegge 

• Lovens minstekrav for medvirkning

• Hva skjer i praksis 

• Annonsering av oppstart er ingen invitasjon

• Høring/offentlig ettersyn Klar – ferdig – for sent.!!

• Fører innspill til endring?

• Idealer og praksis



Motivasjon

• INNFLYTELSE mobiliserer INNSATSVILJE

DELTAGELSE skaper TILHØRIGHET

PÅVIRKNINGSMULIGHET forløser 

SLUMRENDE LOKAL INNSIKT



Juni 2016

Velforeningen!









ÅFJORD

GRUNNEIER SOM BESTILLER





EVJE





www.plansmier.no

Plansmier for Majorstua Stasjon, 

Hollenderkvartalet, Bjørvika og Filipstad i Oslo 

Plansmier initiert gjennomført av andre: 

Nittedal, Gjerdrum og Hurdal

Gjerstad 2009             Åfjord 2009                Evje  2010              Rissa 2010           Rakkestad 2011 

Aure 2014

http://www.plansmier.no/
http://www.allgronn.org/plansmie-hasselvika.html
http://www.allgronn.org/rakkestad-rapport-last.pdf


I plansmier får man arbeide kollektivt

- Alle deltakere er involvert fra starten

- Alle kan forstå og kunne underbygge 

argumenter og beslutninger   

- Skaper tillit og reduserer fordommer

- Skaper innsikt hos folket

- Likeverdige deltakere



Man kan prosjektere flerfunksjonelt

- Alle faggrupper jobber sammen samtidig

- Man unngår dobbeltarbeid fordi 

designarbeidet  speiler innsikter i hvert 

spesialfelt



Det blir intensive arbeidsøkter

- En tre til fem dagers plansmie:

- En serie møter og prosjekteringsaktiviteter som 

vanligvis tar måneder å gjennomføre

- Tar deltakerne ut av tilvendte mønstre og åpner 

for helhetlig tenkning



Effektiv informasjonsutveksling

- Rask tilbakemelding fra ønsker som er spilt inn

- Kort responstid mellom forslag, bearbeiding og 

ny versjon

- Kritikk kan brukes positivt. 



Man koordinerer detaljer og helhet

- Detaljer er med i dialogen

- Enkeltdeler i planen blir kontinuerlig utviklet i et 

helhetlig perspektiv

- Stor sannsynlighet for at fatale feil unngås



En realistisk plan

- Hver beslutning underveis blir evaluert av 

ansvarlige for lovverk, økonomi og plantekniske  

disipliner

- Fokus på gjennomførbarhet fører til 

oppmerksom seriøsitet hos deltakerne



Med design som grunnlag 

for felles forståelse

- Realistisk og lett forståelig (3D) utforming blir et 

sterkt verktøy for å kunne dele meninger 

- Tegninger illustrerer kompleksitet og kan hindre 

konflikter ved å vise nye løsninger  



Ikke for kort – ikke for lang varighet

- Plansmier krever minst tre dagers varighet

- Da kan man rekke tre tilbakemeldingsrunder

- Mer komplekse situasjoner krever en lengre 

plansmie 



Kontor på stedet / tomta

- Innsikt i lokale verdier og tradisjoner 

- Lett tilgang til dialog med alle interessenter 

- Rask adkomst til tomteområdene  



LÆR DEG REVESTREKENE!

1. IDEEN

2. ALLIANSENE

3. MOTSTANDEN

4. ØKONOMISK REALISME

5. STRUKTUR OG STRATEGI

6. ALIBI OG MOTIVER

7. EKSPERTISEN

8. BAKDØRENE

9. UTHOLDENHETEN

10. SLUTTSPURTEN www.tilstede.org

KURS I AKTIVISME / AKSJONISME I 2016/17 



HUMANØKOLOGI

VÆREKRAFT - menneskers ressurser

BÆREKRAFT - skaperverket, naturen

STEDSKRAFT - kulturelle ressurser

HANDLEKRAFT - gjennomføringsevne


