
- Riksantikvarens nye bystrategi:
• Mer tilpasning, mindre 

kontrast
• Viktig å ivareta byenes egenart 

og historiske byggeskikk (det 
som gir byen særpreg)

• Byreparasjon: Ønskelig å 
gjenskape og rekonstruere 
kvaliteter som er gått tapt 

• Opplevelsesverdi, 
identitetsverdi, symbolverdi og 
kunnskapsverdi er viktige 
samfunnsmessige verdier
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Apoteket i Myntgata – gjenoppbygd etter brann. I flg
Riksantikvaren kan gjenoppbygging etter brann være et 
riktig grep. 



«Gjennom regulerings- og 
byggesaksbehandling skal god 
arkitektonisk utforming, gode 
visuelle kvaliteter og respekt for 
omgivelsene ivaretas. Ved 
nybygg, påbygg og tilbygg skal 
det legges vekt på kvalitet og at 
historisk, arkitektonisk eller annen 
kulturell verdi som knytter seg til 
et byggverks ytre, så vidt mulig 
blir bevart.» 
RA nevner også: 
• Høy kvalitet i arkitekturen
• God tilpasning til eksisterende 

bebyggelse
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Riksantikvarens anbefalinger:
• Nye tiltak skal videreføre områdets 

særpreg. Viktig er byggehøyder og 
volum

• God formgivning og materialvalg er 
viktig for å sikre samspill mellom 
gammel t og nytt

• Nye bygninger skal styrke 
kulturmiljøets kvalitet, ikke svekke 
det – materialer med varighet, god 
formgivning, god håndverksmessig 
utførelse

• Legge til rette for ny bruk av eldre 
bebyggelse (f.eks.bruksendring fra 
uthus til boenhet)

• Fortetting i form av stedstilpasset
infill kan være viktig for å vitalisere 
historiske bymiljøer

• Fraråder å plassere høyhus på 
steder som endrer bylandskapet
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Kongsbergs egenart: 
• Trehusbebyggelsen
• Hele gateløp fra 17- og 1800-tallet; 

eks. Spenningsgate, Sandsværvn., 
Hyttegata, Stiksrudgata, 
Treatrumsgata

• Bergstaden – Sølvbyen
• Kunnskapsverdier
• Opplevelsesverdier
• Reiseliv
• Stort potensiale for utvikling
• Vi må tenke mer helhetlig , dvs. 

hele gateløp



• Hvem putter en IKEA-skuff i et 
1700-tallsmøbel?

• Kontrasterende bygg underordner 
seg ikke kulturmiljøet, det  svekker 
miljøet. 

• Sammenhengen viktigere enn 
objektet. 

• Kontrasterende arkitektur kan til 
syvende og sist føre til:



At trehusmiljøet forsvinner….? 



Takk for meg! 
Takk for meg! 
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