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Byantikvaren i byvekstens tegn
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Byantikvaren i byvekstens tegn

Oslos vekst har i de seinere tiårene preget 
byen, og Byantikvarens arbeid. Det er en 
utfordring å balansere byutvikling og bevaring 
slik at historien fortsatt kan ”leses” i bybildet. 
God økonomi gir mulighet for istandsetting og 
godt vedlikehold av eldre bygninger, men er 
samtidig motor i store endringer. Man vil bygge 
høyt, man vil bygge på, man vil bygge nytt bak 
fasaden og man vil rive! Store byutviklings-
prosjekter som Fjordbyen og Bjørvika har 
dominert, samtidig som utbyggingen langs 
Akerselva har fortsatt og fortettingen har tatt 
av. Tiden har også vært preget av større aksept 
for arkitektonisk og volummessige brudd. 
Veksten gir muligheter for positiv byutvikling og 
at tomme bygninger blir utviklet og tatt i bruk, 
men det betyr også økt press på byens kultur-
minner og historiske områder. Byantikvarens 
arbeidsområder har ikke endret seg så mye de 
siste 10-15 årene, men arbeidsomfanget har 
økt jevnt.

Det indre liv
Jeg overtok byantikvarstolen etter en turbulent 
periode i etaten. I perioden etter Hans Jacob 
Hansteens tid som byantikvar utviklet det seg et 
vanskelig samarbeidsklima i etaten. Det endte 
med at hele lederteamet ble skiftet ut i februar 
2005.  Per Gregersen ble konstituert som 
byantikvar fram til jeg overtok i november. Det 
første jeg gjorde var i samarbeid med Per å 
ansette det som skulle bli det nye lederteamet 
og omorganisere etaten slik at det ble to fag-
avdelinger med hver sin leder. Nye kokker skulle 
lære seg å samarbeide og sammen skulle alle i 
etaten få tilbake det gode arbeidsmiljøet. Det 
klareste tegnet på at vi lyktes var vel med-
arbeiderundersøkelsen ikke så lenge etter som 
viste at den gode trivselen var tilbake.  

Å dele fagavdelingen i to var et godt grep, for 
økningen i saksmengden fortsatte i takt med 
aktivitetsøkningen i byggebransjen. Det var en 
vedvarende kamp for å holde saksbehandlings-
tida nede. Samtidig så vi at vår innsats var 
viktig i en by i endring, og det var vanskelig å 
la være å bry seg, vi ville mye. Samtidig 
jobbet vi hardt for å effektivisere saks-
behandlingen. Det ble utarbeidet kombinerte 
serviceerklæringer og prosess- og rolle-
beskrivelser slik at publikum visste bedre når og 
hvordan de skulle henvende seg, og hva 
de kunne forvente. Vi utviklet tettere 
samarbeid med Plan- og bygningsetaten med 
flere saker i samrådsmøter, og vi laget i 
samarbeid med dem veiledere for balkong-

utbygging og loftsutbygging. Dette resulterte 
i stor nedgang i slike saker. Men saksmengden 
økte til tross for dette, mange prosjekter krevde 
også sitt. Vi ble etterhvert flere, og kontor-
lokalene ble utvidet. 

Den største endringen kom på arkeologifeltet. 
Fra å være et fagfelt hvor vi ikke fant så mange 
spor innafor byens tettbebygde område, ga en 
mer offensiv strategi og dels nye metoder flere 
funn. Vi undersøkte parkeringsplasser og andre 
steder som tidligere var vurdert som omrotet og 
med lite funnpotensial, og fant mye. For å følge 
opp ansvaret vårt måtte vi legge om praksisen. 
Dette ga kapasitetsutfordringer og var kilden 
til mange konflikter pga kostnadsøkninger og 
forsinkelser for utbyggere. Ikke minst var det 
vanskelig for utbygginger i kommunal regi. Det 
førte også til justering av en del regulerings-
planer. For å unngå store undersøkelsesområder 
måtte turstier og tiltak i friområdene avgrenses 
nøyere på kartet. Småhusplanen, som omfatter 
store deler av villaområdene, ble også en nøtt 
for opp-følgingen av arkeologien. Planen 
tillater bygging i områder med potensiale for 

Lofts- og balkongveilederen var viktige verktøy da de 
kom og er det fremdeles i dag. I 2015 ble de revidert 
og Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten fortsatte 
sitt gode samarbeid. Her på balkongbefaring til 
Dælengengata.
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arkeologiske funn, og skulle normalt ha ført 
til omfattende registreringer. Vi utviklet 
bestemmelser som balanserte ønsket om enkelt å 
kunne sette i gang mindre byggeprosjekter med 
behovet for å sikre kunnskapen om den fjerne 
fortida. Foruten arkeologien bød denne planen 
på muligheten for å legge til rette for god 
utvikling av de delene av Oslos villa-
bebyggelse som ikke har så høy verneverdig 
at de bør reguleres til bevaring gjennom 
bestemmelser om utnyttelse og tilpassing.

Kulturminnemeldingen
Noe av det siste som ble gjennomført i Hans 
Jacob Hansteens tid som byantikvar var 
utarbeidelsen av bystyremeldingen om kultur-
minnevern i Oslo. Den ble vedtatt i februar 
2004, og en viktig oppgave ble å gjennomføre 
endringene og oppgavene denne meldingen la 
opp til. 

Alternative planforslag
Ett av de viktige grepene som ble tatt i Kultur-
minnemeldingen var at Byantikvaren skulle 
utarbeide alternative planforslag når det forelå 
forslag til reguleringsplaner som Byantikvaren 
mente ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til de 
kulturhistoriske verdiene. Derved ville politikerne 
få på bordet planer som viste andre måter å 
løse utviklingen av et område på, og de ville ha 
mulighet til å vedta alternativplanen der og da, 
i stedet, for som tidligere, å sende forslags-
stillers plan tilbake for bearbeiding med all 
den forsinkelse det medførte for tiltakshaver. 
En bieffekt av dette var at Byantikvaren i løpet 
av forarbeidene lettere kom i dialog med 
tiltakshaverne, og de var mer villig til å lytte til 
antikvarens innspill underveis i prosessen for å 
unngå at det ble utarbeidet et alternativ. Dette 
er blitt et viktig og positivt virkemiddel 
for Byantikvaren.

Gul liste
I Kulturminnemeldingen ble GUL LISTE stadfestet 
som ett av byens viktige virkemidler for å ta 
vare på byens kulturminner og -miljøer og for 
å sikre forutsigbarhet for eiere og utbyggere. 
Det heter at «Gul liste skal videreutvikles og 
kvalitetssikres som et prioritert utvalg kultur-
minner i Oslo». Omleggingen av Gul liste fra 
en enkel excel-database til å være en del av 
Riksantikvarens offisielle database Askeladden 
var en arbeidskrevende oppgave, men burde 
lette Byantikvarens arbeid framover og gir stort 
potensial for å samle og presentere langt mer 
informasjon om de enkelte kulturminnene.  

Akergårdene
Som en oppfølging av Kulturminnemeldingen 
gjennomførte vi to omfattende prosjekter; 
Verneplan for Akergårdene og Strategi for 
vern av maritime kulturminner.  Akergårdene 
representerer viktig historie i dagens Oslo. 
Med «Akergårdene» mener vi i utgangspunktet 
gårdsbruk og husmannsplasser i gamle Aker 
kommune, som i dag er en del av Oslo. De 
forteller om tidligere tider og om utviklingen av 
et bynært jordbrukssamfunn. Planen om-
fatter ikke Marka eller Sørkedalen og 
Maridalen hvor vi har et godt bevart land-
brukslandskap, men vi har mange tun, vånings-
hus, veifar og andre spor og rester også andre 
steder i byen. Verneplanen for Akergårdene 
hadde som hensikt å sikre bevaring av et 
prioritert utvalg av Akergårdene og derved 
tilrettelegge for at Akergårdene fortsatt skal 
være synlige i byen og i lokalmiljøene. Arbeidet 
med planen har bestått av en omfattende 
registrering, om lag 300 eiendommer er 
avbildet og registrert. Det ble lagt vekt på å 
presentere historien knytta til Akergårdene. 
Målet var å sette gårdene inn i en kulturhistorisk 
kontekst og å gi en innføring i både gårds-
historien og bygningshistorien. Planen endte 
opp i en handlingsplan hvor vi foreslo tiltak for 
å sikre bevaring av utvalgte anlegg som ikke 
allerede hadde et godt juridisk vern. Planen 
finner du på Byantikvarens nettside

Maritim kulturminnestrategi
Sjøen som kommunikasjonsvei var en 
forutsetning for bydannelsen i Oslo. 
Beliggenheten ved fjorden er felles for middel-
alderbyen Oslo, den nyanlagte Christiania i 
1624 og det utvidete Oslo av i dag. Tilgang til 
sjøen har gitt grunnlag for aktiviteter som skips-
fart, verftsindustri, rutebåttrafikk, fiskeri 
samt fritidskultur. Sporene etter denne 
virksomheten er en vesentlig del av Oslos 
historie. Havna har vært modernisert i takt 
med endringene i transportteknologi og byens 
næringsliv, og i dag fortsetter denne endringen. 
Strategien for maritime kulturminner tok sikte 
på å synliggjøre de maritime kulturminnene som 
en viktig premiss for den videre planleggingen 
av de historiske havneanleggene. Strategien 
inneholder en oversikt over kulturminne-
verdiene knyttet til byens maritime historie og 
viser veien videre med overordnete målsettinger 
og strategier for vern. De viktigste virkemidlene 
i arbeidet med å ta vare på disse minnene er å 
synliggjøre kulturminneverdiene ved oppføring
på Byantikvarens Gule liste og regulere
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O: Grorudhagen husmannsplass ble regulert til bevaring som følge av Byantikvarens arbeid med 
Akergårdene. 
H: Oslos havnemiljøer er mye endret, men har fremdeles høy andel av kulturminner. 

prioriterte objekter og miljøer til bevaring i forbindelse med plansaker. Ett viktig 
virkemiddel for Oslo kommune vil også være å bidra til gode rammebetingelser for 
det store frivillige arbeidet som gjøres av det private fartøyvernet og kystkultur-
organisasjonene. Strategien var og et viktig grunnlag inn mot kulturminneplanen for 
havnevirksomheten som Oslo Havn KF satte i gang.

Prosjekter og utviklingstrekk
I min tid som byantikvar er det mange prosjekter som burde nevnes, men plassen 
tillater ikke å gå i dybden og bredden. Dette gjelder store satsinger som Grorud-
dalsprosjektet, hvor Byantikvarens rolle var liten, men viktig. Utviklingen av 
Ekebergparken fortjener omtale, resultatet ble en bedre tilgjengelig park for et 
stort publikum og med langt bedre formidling av de arkeologiske kulturminnene 
som området er så rikt på, selv om arbeidet med planene ble sluttført og parken
realisert etter min tid. Utviklingen av Vulkan og Seilduken er flotte eksempler på 
bruken av de kulturhistoriske ressursene både rent fysisk hvor bygningene har fått 
ny bruk, men også som grunnlag for tilhørighet og image. Og begge viser hvordan 
gammelt og nytt sammen gir flotte og attraktive steder i byen. Nedenfor omtales 
noen prosjekter og utviklingstrekk nærmere.
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Kommunedelplanen for byutvikling og bevaring i indre by (KDP BB)
KDP BB dekker et stort område og er en svært komplisert plan. Arbeidet med planen startet før min tid 
som byantikvar, og ble avsluttet etter. Et viktig mål med planen var å legge til rette for raskere saks-
behandling og større forutsigbarhet for eiendomsutviklere. For mange områder blir det ikke lengre satt 
krav om reguleringsplaner med de muligheter for avveininger, diskusjon og demokratisk medvirkning som 
ligger i dette. Disse vurderingene blir i stedet tatt i forbindelse med utarbeidelse av denne store planen. 
Oslo forutsettes å vokse kraftig, ett viktig grep i den forbindelse er fortetting. I planen var flere viktige 
historiske områder foreslått vernet. Dette er bra, men vår største bekymring var tilretteleggingen for økt 
utnytting og økte høyder i svært mange områder med verneverdig bebyggelse. Dette vil både endre 
mange miljøer og vil kunne være en pådriver for riving. Kompleksiteten i planen gjorde det vanskelig å for 
mange å se konsekvensene av planen, ikke minst gjaldt dette beboerne rundt i byen. For Byantikvaren har 
det vært krevende å være med på dette arbeidet. Det endte med at planen ble lagt i skuffen, men mye av 
innholdet ble innarbeidet i kommuneplan 2030, som ble vedtatt i 2015.

Kvadraturen - kulturhistorien som ressurs i byforbedring
Kvadraturen i Oslo er, med sitt store spenn av bygninger fra de nesten 400 årene som har gått siden 
flyttingen av byen, Oslos historiske tyngdepunkt. Men i denne delen av byen er det også store utfordringer. 
Dette var bakgrunnen for satsingen som byråd Merete Agebak-Jensen  initierte. Hensikten med 
satsingen var at kommunen, i samarbeid med private interesser, skulle legge til rette for bedring av det 
fysiske miljøet og for økt aktivitet og mer variert bruk av området. Godt utformete gate- og byrom, 
aktiviteter i 1. etasje i bygningene, tilbud som trekker publikum også utenom butikkenes åpningstid, flere 
boliger og formidling av områdets kvaliteter, var og er viktige temaer. 

Det ble i flere sammenheng hevdet at bevaringsinteressene var en klamp om foten for utviklingen av 
området. Min påstand er at det er nettopp dette mangfoldet og rollen som byens mest fortettete historie-
bok som er områdets største potensial. Dette er bakgrunnen for at Byantikvaren initierte utarbeidelsen av 
hva vi kaller et ”kulturminneatlas”. Vi utviklet i samarbeid med Oslo Museum og Byarkivet en nettbasert 
«kunnskapsbank» om områdets rike byhistorie, men også gode råd til bygningseierne. I disse dager 
oppgraderes deler av veinettet slik at trafikkbarrierene blir mindre, førsteetasjearealene brukes i større 
grad til utadretta virksomhet og boligandelen har vel økt noe. Kvadraturen av i dag framstår som mer 
attraktiv enn for noen år siden, og kanskje har vår innsats for formidling av historien hatt en betydning!

Kultuminneatlas for Kvadraturen inneholder bilder og artikler om kulturminner fra ulike epoker. Garmangården fra 1647/1750 representerer 
Kvadraturens tidligste bebyggelse. Til Grunnlovsjubileet i 2014 ble atlaset supplert med et 1814-lag.
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Utviklingen langs fjorden
Når havnefunksjoner flytter ut av Oslos sentrale 
byområder eller legges ned har dette gitt store 
muligheter. Byen åpnes mot fjorden og folk kan 
ta havneområdene i bruk.  Samtidig løser dette 
noe av arealbehovet i en by som vokser. Dette 
åpner for utbygging på “ny” tomtegrunn tett 
inntil sentrum og kollektivsentra hvor det kan 
legges til rette for mindre privatbilbruk.  
“Fjordbyen” endrer byen, og dette store by-
utviklingsprosjektet pågår ennå. Fortsatt bygges 
det i Bjørvika og planene for områdene videre 
vestover diskuteres. 

For Byantikvaren har det vært svært viktig at 
den gamle byen får god forbindelse 
gjennom de nye områdene og fram til sjøen; at 
den gamle byen ikke blir liggende bakenfor. 
Viktige siktakser og kommunikasjonsårer må 
sikres. Dette har ikke vært lett, men den største 
utfordringen for bevaring har allikevel vært 
flyttingen av gamle viktige institusjoner ut til 
områdene ved fjorden. Den historiske byen 
tømmes for innhold når Nasjonalgalleriet, 
Deichmanske bibliotek og Kunstindustri-
museet flyttes. Hva skal komme isteden for disse 
funksjonene i de gamle ærverdige bygningene? 
Svaret på dette er ennå ikke gitt. Det synes 
dessverre som om det i Norge alltid er 
“morsommere” å klippe snorer enn å klippe 
gress”, det er morsommere å vedta nybygg enn 
å sørge for midler til vedlikehold og 
oppgradering.

SUV-prosjektet - Sikring, Utvikling 
og Vedlikehold
Et stort problem var at vi i Oslo hadde en del 
bevaringsverdige bygninger som sto til forfall. 
Dette var også til dels spekulativt forfall. Oslo 
kommune hadde gjennom mange år prøvd å 
løse disse sakene uten i særlig grad å lykkes. 
Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren satte 
derfor i 2007 i gang et prosjekt for å løse disse 
begredelige sakene og å få til bedre rutiner og 
oppfølging. Prosjektet ble avsluttet i 2011, og 
sørget for at mange bygninger ble satt i stand 
og vedlikeholdt. Det ble utarbeidet retningslinjer 
og maler for oppfølging av slike saker. Oslos 
erfaring med oppfølging av forfallssaker og 
vårt innspill om å etablere bedre hjemmel for 
kommunene var viktig under Stortingets 
behandling ved revisjon av plan- og bygnings-
loven og avgjørelsen om at hjemmelen for opp-
følging i slike saker skulle bedres. Dessverre ble 
ikke bestemmelsen så god som vi håpet, og er i 
liten grad tatt i bruk. 

Det var aldri kjedelig å være byantikvar, 
snarere tvert i mot, innimellom blåste det vel 
mye. Vi valgte å være godt synlige i media. 
Det skaper engasjement og debatt, men også 
til tider svært høy temperatur. Oppslaget i 
NRKs Brennpunkt-program som Byantikvaren 
initierte om forfall og manglende vedlikehold 
av verneverdige bygninger skapte fokus på et 
viktig problem. At det ikke bare ble satt fokus 
på private eiere, men også på Oslo kommunes 
dårlige forvaltning av enkelte bevarings-
verdige bygninger, likte Rådhuset dårlig. Men vi 
ble vel enige om at det var fortjent, og det ble 
tatt grep for å bedre situasjonen, men fortsatt 
står viktige kommunal eiendommer til forfalls. 
Kirkeristen utgjør et eksempel på et sentrums-
nært  og viktig historisk anlegg som i dag er i 
en uverdig vedlikeholdsmessig forfatning og har 
et akselererende investeringsbehov.  Og 
bygningene på Bymuseet - Frogner gård - 
trenger sårt reparasjon og vedlikehold

Nå er Byantikvaren 60 år, og jubileums-
seminaret har tittelen «Gammel og grønn» 
og handler om kulturminnevernets rolle i Det 
grønne skiftet. Og nettopp dette er det jeg nå 
jobber med hos Riksantikvaren. Hvordan kan 
kulturminnene være en ressurs i arbeidet med 
å minske endringene, hva må vi gjøre for å 
redusere klimabelastningene fra bygninger og 
byer? Hvordan kan vi takle klimaendringene 
som vi i dag er midt oppe i? Er all fortetting 
og knutepunktutvikling av det gode for klima? 
Holde påstanden om at det grønneste huset 
er et hus som alt er bygd? Dette er dagens og 
framtidas hete tema, også for Byantikvaren 
framover. 

Dansen med Thon, initiert av Dagens Næringsliv, på Byantikvarens 
50-årsfest.


