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“It is clear that it is in cities the battle for 
sustainability will be won or lost”

Ms Mohammed, Deputy Secretary- General, UN, 6. sept 2017

Mål 11:  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, 
trygge, robuste og bærekraftige.

DELMÅL 11.4: Styrke innsatsen for å verne og sikre 
verdens kulturarv.
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PROBLEMSTILLINGER 

1. Hvordan bidra til at kommunene har nødvendig 

kunnskapsgrunnlag om arkeologiske kulturminner, 

verneverdige kulturmiljø og bygninger i byene og 

tettstedene?

2. Hvordan utnytte historiske bygningsmiljøer/ bygninger/ 

arkeologiske kulturminner til å skape identitet, attraktivitet og 

byliv i byer og tettsteder?

3. Hvordan arbeide med gode fortettingsplaner for 

sentrumsområdene og randsoner som balanserer krav om 

effektiv arealbruk og økte byggehøyder med ønsket 

kulturminnevern?

4. Hvordan utvikle gode samarbeidsmodeller mellom private 

og offentlige aktører ved utvikling av større 

sentrumsområder som berører kulturminner/kulturmiljø?
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TILTAK I PERIODEN 2022-2030 

o Videreføre prosjektet Kulturminner i kommunene. Veilede kommunene

o Spre kunnskap om kulturmiljø i by- og stedsutvikling gjennom 

nettverksbygging, seminarer, kurs og utdanning av arkitekter og 

byplanleggere

o Pilot på utvikling av kulturmiljø i by, i samarbeid med flere kommuner

o Eksempelsamling og veileder for fortetting og tilpassing

o Eksempelsamling med bestemmelser og retningslinjer som kommunene 

kan bruke i sine kommuneplaner og reguleringsplaner

o Samarbeid med eiere og frivillige organisasjoner, legge til rette for 

engasjement og deltagelse

o Synliggjøre mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven med 

forskrifter til å ivareta kulturmiljø

TEMA 2: BY- OG STEDSUTVIKLING / TEEMA 2: STAARE – JIH SIJJIEEVTIEDIMMIE  



Trehusbyen Levanger 

Samskaping og samarbeid 
i utviklingen av 

et fredet kulturmiljø    

Byantikvar /Sivilarkitekt MNAL Tove Nordgaard 

Lievangke - Levanger 
Triveligst i trøndelag
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Fredet av kongen i statsråd 9. november 2018.

Et fredet kulturmiljø skjer ut i fra den totale 

kulturhistoriske verdien av miljøet

uten at de enkelte elementene er 

fredningsverdige i seg selv. 
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FREDA KULTURMILJØ I NORGE 

1. Birkelunden kulturmiljø, Oslo
2. Bygdøy kulturmiljø, Oslo 
3. Havrå kulturmiljø, Hordaland
4. Kongsberg Sølvverk kulturmiljø 
5. Neiden Kulturmiljø, Finnmark 
6. Ny-Hellesund kulturmiljø, Vest –Agder 
7. Sogndalstrand kulturmiljø, Rogaland 
8. Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Trøndelag 
9. Ulstein kulturmiljø, Rogaland 
10. Tinfos kulturmiljø, Telemark
11. Levanger kulturmiljø, Trøndelag 
12. Skudneshavn kulturmiljø, Rogaland 

LEVANGER KULTURMILJØ 



Landskapsrommet



Levanger tidlig 1800. Kilde: Bymuseet Levanger 

Byen ved fjorden 



Byplan 1846 



Byrommet
Foto: Levanger Fotomuseum 



Byens parkrom 
Foto: Tove Nordgaard 



Sjøparken 



Torvet før 
Foto 1949: Levanger Fotomuseum 



Torvet  Torvet nå   
Foto: Tove Nordgaard 



Byens bakgårder 
Foto: Hattrem 



Byens arkitektur  
Foto: Tove Nordgaard 



Byens arkitektur  
Foto: Tove Nordgaard 



Byens arkitektur  
Foto: Tove Nordgaard 



Byens utfordringer

▪ Globale og nasjonale utfordringer  
o FNs bærekraftsmål 2030 

o Klimautslipp

o Bilens dominans 

o Handelsmønsteret endres

o Tomme lokaler og livløse sentrum  

o Krav til fortetting og kompakte byer

o Press på byens arealressurser

o Mobilitet  

▪ Lokale oppfatninger og myter:
o Fredningen begrenser utviklingen

o Forvaltningen er byråkratisk

o Istandsetting er kostnadskrevende

o Vanskelig å finne gode løsninger som 

tilfredsstiller dagens krav og behov

o Fredningen fører til tomme lokaler

o Fredningen forsterker 

interessekonflikter

o Fredningen fører til dyrere forsikringer 

o Fredningen reduserer den enkeltes 

valgmulighet

o Fortetting og nybygging ødelegger 

Trehusbyen 

Foto: Tove Nordgaard 



Foto: HattremMedansvar 
Foto: Tove Nordgaard 



Kommunen er pålagt å bidra til bærekraftig utvikling for å nå FNs bærekraftsmål 
og må utvikle seg til å bli mer samskapende.  

HVORFOR MÅ VI TENKE NYTT ?
Hvorfor må vi tenke nytt ? 



MULIGHETSROMMET 

Byens mulighetsrom 

o Bidra til å løse de globale og nasjonale 

utfordringer ved å se mulighetene:
o Delta med lokal kunnskap i regionale, nasjonale 

og internasjonale utviklingsprosjekter

o Følge opp nasjonale strategier på lokalt plan

o Utvikle kunnskap og erfaringer sammen med 

andre som brukes i lokalt utviklingsarbeid   

o Bryte myter og vise løsninger: 
• Formidle kulturarvens verdier 

• Bygge kunnskap og kompetanse

• Gi informasjon og rådgivning

• Veilede og bistå bygge- og tilskuddssøknader

• Synliggjøre gode eksempler på istandsetting og 

byreparasjoner

• Utvikle rutiner for hensiktsmessig og tilgjengelig 

saksbehandling

• Koordinere forvaltningsområder og                 -

nivåer

o Bygge laget «bottom up»
• Skape møteplasser for likeverdig dialog og 

lagbygging

• Heie fram ildsjelene i frivilligheten og blant 

innbyggerne

• Koordinere og utvikle kraft sammen med de 

som har idéer og gjennomføringsevne

• Snu nedsnakking til framsnakking

Foto: Tove Nordgaard 



Hvorfor bygge laget ?



NÆRING I TREHUSBYEN
Fylkeskommunen
Riksantikvaren

ATTRACTIVE NORDIC TOWNS
Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd

REIS SMART 
Partnerskap med lokale aktører
Klima- og miljødepartementet

INTERREG Norge-Sverige
Tradisjonshåndverk

og bærekraftig bygging
Fylkeskommunen

LEVANGER BY&BYGDELAB 
Statsforvalteren

INNHERREDSBYEN 
Sammen for attraktivitet og 

grønne reiser
Fylkeskommunen

b y l 
a b  MEDSAM

medborgersamskaping

Attraktiv og bærekraftig

utvikling

Vi i lag 

EUROPAN 16 
Riksantikvaren, fylkeskommunen

UTVIKLINGSSAMARBEID 2016 -2022 



Attractive nordic towns
Group 4 

Green redevelopement and 
competitiveness 

in Nordic urban regions. 
Towns that provide a good life for all

“It is clear that it is in cities the battle for sustainability 
will be won or lost”

Ms Mohammed, Deputy Secretary- General, UN, 6. sept 2017

Steinkjer, Norway

Levanger, Norway 

Verdal, Norway 

Pori, Finland 

Innherredsbyene

Mosfellsbær, Iceland

Fljótsdalshérað, Iceland 

https://www.instagram.com/porinkansallinenkaupunkipuisto/


FELLES UTFORDRINGER I DE NORDISKE BYENE:

Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa 

Hvordan kan vi skape 
bysentrum mer for 

mennesker og mindre 
for biler? 

Hvordan kan vi skape 
bysentrum  mer levende 

med større aktivitet 
gjennom hele året? 

Hvordan kan vi utvikle 
bysentrum med 

utgangspunkt i natur-
og kulturmiljøet? 



LEVANGER BY&BYGDELAB

Ytterøy SentrumSkogn Åsen 

MØTEPLASS-MOBILISERING-INVOLVERING-DIALOG-SAMSKAPING-EKSPERIMENT-RESULTAT    



Ytterøy SentrumSkogn Åsen 

«For mange i befolkningen 
kan det føles som en stor 
avstand til det politiske og 

kommune administrasjonens 
arbeid og man hører ofte 

«dem» og «vi».

«Med by & bygdeLAB
prosjektet snur man på 

rekkefølgen og folket får komme 
med sine ideer først, og 

bestemmelser blir gjort etter 
dette. 

Da blir det ofte god stemning 
for man føler å bli hørt og sett. 

Og ikke minst får ansatte i 
kommunen og politikere 

verdifull lokalkunnskap som kan 
lette det politiske arbeidet.»

Hege Ovesen 
Leder i Åsen bygdeforum 



Ytterøy SentrumSkogn Åsen 

Vi er helt sikre på at vi blir 
Triveligst i Trøndelag 

ved å skape ting sammen! »

«Det å kunne samarbeide på en måte hvor 
mulighetsfokuset får størst plass medfører 
også at det skapes flere gode løsninger. 

Det å legge til rette for at innbyggerne får 
delta aktivt gjør at flere opplever å være 
viktige bidragsytere i sitt nærmiljø. 

Det å kjenne på at man bidrar inn til noe 
større fremmer engasjement og 
pågangsmot i lokalsamfunnet.

Det å lykkes sammen gjør at man kan 
arbeide videre med ny motivasjon. 

Det at flere trekker i samme retning og 
sikter mot det samme målet gjør at det blir 
engasjerende å skape noe sammen. 

Vi som forening ser store fordeler med 
arenaen som legger til rette for koblingen 
mellom næring, kommune, frivillighet og 
andre aktører. 

Tomas Selseth, leder Levanger vel 



Foto: Levanger Fotomuseum

FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD AHEAD....

F

en vei for samskaping brolagt med 

tillit, åpenhet,likeverdighet, samvær, handlekraft, dialog og

tålmodighet fører til en framtid for bærekraftige småbyer. 

Relasjoner mellom menneskene vokser 

i viktighet med kompleksiteten i oppgavene

F

F

RE:SPEKT



NASJONALT FREDET KULTURMILJØ

Vedtatt av kongen i statsråd

9. november 2018.

Et fredet kulturmiljø skjer ut i fra den totale 

kulturhistoriske verdien av miljøet

uten at de enkelte elementene er 

fredningsverdige i seg selv. 

MOBILISERE 

MOBILISERE



Reis smart som ressurs for mindre bil og flere folk i byenLYTTE
Foto: Tove Nordgaard 



FORTELLE  
Foto: Levanger kommune



Reis smart som ressurs for mindre bil og flere folk i byenSAMSKAPE 
Foto: Levanger kommune



SE OG TAKKE
Foto: Tove Nordgaard 



SAMARBEIDE
Foto: Tove Nordgaard 



SAMSNAKKE
Foto: Tove Nordgaard 



Ytterøy SentrumSkogn Åsen 
FRAMSNAKKE 

Foto: Tove Nordgaard 



Reis smart som ressurs for mindre bil og flere folk i byen

TA UTFORDRINGER
Hvorfor?

SKAPE RESULTATER
Hva? 

SE MULIGHETER
Hvordan?



Kulturarv, kultur og opplevelse  som ressurs for levende lokaler, byrom og bakgårder

TA UTFORDRINGER
Hvorfor?

SKAPE RESULTATER
Hva? 

SE MULIGHETER
Hvordan?



Kulturarv som ressurs for utvikling og verdiskaping 

TA UTFORDRINGER
Hvorfor?

SKAPE RESULTATER
Hva? 

SE MULIGHETER
Hvordan?



Foto: Tove Nordgaard 



.

• Europan er verdens største idèkonkurranse innen arkitektur, landskap og 
byutvikling, med 40 konkurranser parallelt i Europa. Fire av dem er i Norge, og 
yngre utøvere kan delta i en kollektiv ideutvikling om hvordan vi skal bygge og 
bo i fremtiden.

• Konkurransen handler om hvordan vi kan møte FNs bærekraftsmål i 
byplanleggingen og utvikle gode lokalsamfunn i takt med et klima og en 
økonomi i sterk endring. 

• Vi må jobbe sammen for å møte klimakrisen, de sosiale ulikhetene og 
økonomiske utfordringene i samfunnet, samtidig som vi utvikler sunne og 
levende byer. Det legges opp derfor opp til stor grad av lokal medvirkning i 
prosessen.

• Levangers unike byutviklingshistorie med den godt bevarte byplanen fra 1846 og 
trehusbebyggelsen fra perioden 1896-1904 er gitt nasjonal status gjennom 
fredning. Gjennom Europan 16 ønsker Levanger kommune å finne ut hvordan 
kulturmiljøet og de unike historiske omgivelsene kan være en motor og ressurs 
for fremtidsbyen. Formålet er å sikre helhetlige og strategiske tiltak som bevarer 
stedets historiske identitet og samtidig åpner opp for en spennende vei videre 
for å oppnå et bærekraftig og attraktivt bysentrum. 

EUROPAN 16 «Levende byer»

• Europan er en europeisk-non-profit organisasjon etablert i 1988

• Europan arrangerer annet hvert år verdens største arkitektkonkurranse 
for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år.

• Europan et nasjonalt og internasjonalt nettverk for utveksling av ideer 
og erfaringer. 

• Bak Europan Norge står de ledende norske fagmiljøene innenfor 
arkitektur, landskapsarkitektur og byplanlegging ( NAL, DOGA, 
NMBU,NTNU, Bergen arkitekthøgskole og Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo.  Europan Norge støttes av 
kulturdepartementet



Foto: Fotograf Hattrem

felleskap er fellesskapt

Det er i lag med de som bor her vi må samskape framtiden!
Foto: Levanger Fotomuseum 


