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Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7 kl. 9:30-17:30 
 

Riksantikvarens strategi og anbefalinger for by- og stedsutvikling lanseres 1. November 
2021. Strategien bygger på erfaringer fra forrige Bystrategi (2017-2019) og ny 
stortingsmelding for kulturmiljøfeltet, Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i 
kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold. Strategien vektlegger 
forståelsen av kulturmiljø som et felles gode og en viktig samfunnsressurs som bidrar til 
attraktiv og bærekraftig utvikling. Kulturmiljø er i tillegg viktig i utvikling av levbare byer og 
steder hvor folk ønsker å bo, drive næring og besøke. Med det som utgangspunkt vil fagfolk 
fra Riksantikvaren, fylkeskommuner og kommuner dele erfaringer om bruk av forrige 
strategi som en faglig policy i by- og stedsutvikling og informere om nye mål og 
anbefalinger. Gjennom innlegg fra blant annet arkitekter, urbanister og byforskere vil den 
nye strategiens innhold drøftes nærmere.  
 
Program på neste side. 

BYMILJØER FRA OSLO OG STAVANGER Foto: 

Åke E:son Lindman, Hanne Windsholt og 

Rasmus Hjortshøj @coast_studio 

Utviklingsnett tirsdag 23.11.2021 i Bergen og på nett  

 Riksantikvarens nye bystrategi, bærekraft, 
mangfold og muligheter 



 

 

Kl. 09.30 Registrering og kaffe/te   
Kl. 10.00 Praktisk info ved konferansier Elisabeth Dahle, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren   
Kl. 10.05 Velkommen ved riksantikvar Hanna Geiran   
  
Riksantikvarens strategi og anbefalinger for by- og stedsutvikling  
Kl. 10.15 Utfordringer og overordnete føringer ved seksjonssjef Leidulf 

Mydland, Riksantikvaren   
Kl. 10.35 Erfaringer og anbefalinger ved seniorrådgiver Vignir Freyr Helgason, Riksantikvaren   
  
Bærekraftig forvaltning og utvikling av kulturmiljø  
Kl. 10.55 Kulturmiljøforvaltning i byer sett fra et regionalt ståsted ved seniorrådgiver Peter 

  Forrás, Vestland fylkeskommune 

 

Kl. 11.15 Pause   
 
Kl. 11.30 Kulturmiljø og bærekraftig utvikling ved byantikvar Johanne Gillow, Bergen kommune 
Kl. 11.50 Kulturmiljøfeltets bidrag i det grønne skifte 

ved avdelingsleder Vidar Trædal, Byantikvaren i Oslo  
 
Kl. 12.10  Lunsj   
  
Levbare byer og lokalt særpreg  
Kl. 13.10 Arkitekturens mange sider – om kvalitet, estetikk og miljø ved arkitekt Øyvind Aarvig    
Kl. 13.30 Felleskapets arkitektur ved arkitekt phd og førsteamanuensis Gro Lauvland, Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)   
Kl. 13.50 “Oppdrag nabolag” – betydningen av historiske bymiljø for folk flest ved 

Christian Pagh, direktør for Oslo arkitekturtriennale  
 
Kl. 14.10 Pause   
 
Kl. 14.30 Bygningsarvens potensiale for attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling ved 

arkitekt Lise Larstuvold og kunsthistoriker Perann Sylvia Stokke, Bylivsenteret i Norske 
arkitekters landsforbund 

Kl. 14.50 Byenes farger ved urbanist og fotograf Ingvild Constance Festervold Melien  
Kl. 15.10 Postkort fra Lom - samtale om lokal egenart ved seksjonsleder Leidulf 

Mydland fra Riksantikvaren med byantikvar i Stavanger 

Hanne Windsholt, førsteamanuensis Gro Lauvland fra Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU), ordfører i Lom Bjarne Eiolf Holø og arkitekt og 

planlegger Kristian Hoff Andersen fra Arkitekturopprøret 

Kl. 16.00 Befaring i den historiske byen  
 
Kl. 17.30 Vel hjem!     

Program 
Tirsdag 23.11.2021 i Bergen og på nett 

 


