
Kulturminner 
og byliv 
 
vitalisering av 
historiske 
byområder 



Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et 
langsiktig perspektiv, og samtidig tas i bruk som ressurser 
og fellesgoder for å utvikle et godt samfunn og gode byer 
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Hvorfor skal staten engasjere seg i 
vitalisering av Kvadraturen? 

 - Er ikke det et kommunalt anliggende? 
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Hvorfor skal staten engasjere seg i 
vitalisering av Kvadraturen? 

 - Historisk, kulturelt og arkitektonisk er det 
mange grunner for at staten bryr seg:  
 
Historisk betydning, makt og politikk 
Arkitektoniske høydepunkt 
Lang tidslinje 
Nasjonal interesse, men få fredninger 
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Hvorfor skal staten engasjere seg i 
vitalisering av Kvadraturen? 

 - Vitalisering gir mer og bedre vern 
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Indikatorer som er vurdert 

Kulturarvsbedriftene får tilskudd av det offentlige 

Høyere skatte-
inngang 

Økt 
vedlikehold  

Økt 
tilflytting 

Arbeids-
plasser 
skapes 

Flere turister 
kommer 

• Et indikatorprosjekt hvor vi skal utvikle tidsserier i et 
30-50 årsperspektiv 

 
• Gjennom disse indikatoren ønsker vi å kunne måle 

effekt (kausale årsakssammenhenger) dersom vi 
setter inn et tiltak mot kulturmiljøet, eks 
Verdensarvlisting. 

 
• Vi ønsker så å knytte det opp mot tilstandsgraden i 

kulturmiljøene for å belyse sammenhengen. 
 

• Det arbeides etter fire hovedtemaer for 
indikatorene: 

1. Næringsverdi 
2. Bruksnytte for beboere 
3. Bruksnytte for besøkende 
4. Eksistensverdi/ arveverdi 

 

 
 

 



Hvorfor skal staten engasjere seg i 
vitalisering av Kvadraturen? 

 - Vitalisering gir mer og bedre vern. 
Som igjen slår positivt ut for: 
 
Bærekraft: Kulturminnevern er godt miljøvern 
Vi gjenbruker en eksisterende ressurs.  
 
Turisme: Miljøer tette på kulturminner er steder 
turister gjerne søker seg til.  
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Historien er et fortrinn 
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Mangfoldet og byenes egenart skal 
bevares og videreføres 

• I forvaltningen av kulturarven er det viktig at 
mangfoldet av kulturminner ivaretas. 

• Samtidig er det viktig å ivareta den egenarten 
som kjennetegner byene den historiske 
byggeskikken de karakteristiske  
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Kulturminnevern er miljøvern 
• Da må vi slutte å bruke begrepet tålegrense.  
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Kulturminnevern er miljøvern 

• Vi må heller undersøke hindringer og 
mulighetsrom for utvikling og næring.  
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Riksantikvarens bystrategi 

• Byene er  - og skal være  - mangfoldige 
• Ikke en løsning som gjelder for alt 
• Palett av muligheter 
• Ulike verneverdier 
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Hvorfor skal staten engasjere seg i 
vitalisering av Kvadraturen? 

• Det er behov for noen store tog. Noen forbilder 
• Noen som kan dra de andre med seg i en positiv 

retning 
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«Midtbyen» i 
Trondheim 
Vitaliseringsprosjektet i 
Midtbyen, Trondhem er et 
samarbeid mellom 
Trondheim kommune, Sør-
Trøndelag fylkeskommune, 
Kreative Trøndelag, NTNU, 
Midtbyen Management, 
Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen og 
Visit Trondheim.   
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Vitaliseringsprosjektet skal 
over en treårig periode 
styrke eksisterende 
kvaliteter, fremheve 
områdene som attraktive 
byrom og aktivt formidle 
historie og historiske 
kvaliteter i disse områdene.  
 
Prosjektet er en del av et 
overordnet mål om å 
fremheve historiske 
områder i Midtbyen i 
Trondheim, ledet av 
Byantikvaren i Trondheim 
Kommune. 
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“Exciting days in Brattørveita! 
Yesterday, the semester for master 
students in building protection at 
NTNU began, and close to 40 
architectural and cultural heritage 
management students will work and 
have a stopover in Brattørveita in 
the future. The students will 
prepare registration reports for 
selected buildings in the field of  
supply, and will work out new ideas 
and projects in the autumn to help 
focus the area's qualities. We are 
looking forward to the cooperation, 
and not least to a lot of  life in 
Brattørveita in the coming weeks!” 
  august 2017 
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“Studentene fra NTNU har laget 
en fantastisk modell som viser 
gårdsrommene bak Brattørveitene!”  
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Fjordgata 15 and Fjordgata 17. 
Illustration: Ørjan Jonassen and 
June Charlotte Beck 
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“I dag hadde vi nok en hyggelig 
befaring med fagfolk som skal bidra 
til trivsel i Brattørveita! Disse skal 
hjelpe oss på veien med å fjerne 
tagging i veitene i samarbeid med 
huseierne. Vi gleder oss til å se 
fremdriften!!” 
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“The weather is still good and the first 
city-walk is happening! If  you think it's 
fun, it's not too late to join!. Meet at the 
crossing Brattørveita-Brattørveita!” 
 September 2017 
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«Shortcut to Kjøpmannsgata» 
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“One hour left before you can 
experience Brattørveita more 
beautiful than ever. NTNU and 
Hotel Bakeriet have really opened 
Brattørveita for everyone tonight” 
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