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/ hANs chRIstIAN eLveRhøI thomAsseN



26   arkitektur N   6/13

landskap

deN  
iNtelligeNte 

byeN



  arkitektur N   6/13   27 

landskap

hvis Man ikke skal bygge by ved å tegne  
enkeltobjekter, hva skal Man gjøre da?  

MetaMorfose-senteret på ntnu har jobbet Med å 
finne verktøy for å kartlegge, fraMstille og  

innvirke på byens prosesser.



28   arkitektur N   6/13

 artikkel av ole Møystad og hettie pisters

 
“Som arkitekter og urbanis-
ter må vi forstå mening som 
noe dynamisk, som en kon-
tinuerlig refleksjon over oss 
selv som medborgere.”

Byen er ikke noe man bygger, den er et levende og intelligent system, sier Ole Møy-
stad og Hettie Pisters. Endring er byens kjennetegn, og heller enn å tenke byen som 
en samling enkeltobjekter, må byplanleggingen prøve å forstå de mange overlap-
pende sammenhengene hvert enkelt prosjekt er en del av. 

Metamorfose-senteret på NTNU har sammen med arkitektstudentene jobbet med å 
finne verktøy for å håndtere og innvirke på denne kompleksiteten.

Den urbane handling –  
Intelligens, plan og prosjekt 
i byutviklingen

Ole Møystad er arkitekt MNAL, 
professor ved NTNU og partner i 
STUDIO hp AS.

Hettie Pisters er landskapsarkitekt 
MNLA, og partner og daglig leder i 
STUDIO hp AS.

Byer er ikke lenger noe man “bygger” med ut-
gangspunkt i en “byplan” eller som gjennom-
føring av en sentral, politisk styrt, offentlig 
beslutning.1 Byen er et evolusjonært og intel-
ligent system, som vokser frem som resultat 
av et komplekst samspill mellom offentlige og 
private krefter, gradvis, prosjekt for prosjekt.2

Byen som et intelligent system omfatter 
også oss mennesker. La oss bruke følgende 
pragmatiske definisjon, fritt etter C. S. Peirce: 
“Intelligens er evnen til å samhandle adekvat 
med sin omverden, og mening er fullbyrdelsen 
av en slik handling”. Hvordan bygger, eller ut-
vikler, vi så et intelligent system – en by eller 
et tettsted som hjelper oss å leve meningsfylte 
liv?

Mening og endring
Et objekt, som for eksempel en bil, kan sies å 
være mer meningsfull jo mindre den endres. 
Den er på sitt beste når den ruller ut av fabrik-
ken. Siden degraderes den gjennom bruk og 
slitasje inntil den ikke lenger er meningsfull 
som bil. Men slik fungerer ikke byen. Som 
arkitekter og urbanister må vi forstå me-
ning som noe dynamisk, som en kontinuerlig 
refleksjon av oss selv som medborgere, som 
handlende, tenkende, migrerende, produse-
rende og kommuniserende mennesker. 

Handlinger tar plass, og de tar tid. Steder 
endres av sine innbyggere og av de prosjek-
tene de lager. Elin Børrud diskuterte forholdet 
mellom plan og prosjekt i sin doktoravhand-

ling.3 Hun har utviklet en interessant modell 
for hvordan offentlige bygningsmyndigheter 
kan evaluere innkomne prosjektforslag med 
tanke på deres urbane kvaliteter, og i en av 
sine seneste artikler vender hun perspektivet 
rundt og ser på problemet fra prosjektets 
synsvinkel.4 Her diskuterer hun noen av klas-
sikerne innenfor byformingen og deres bidrag 
til diskusjonen om forholdet mellom plan og 

prosjekt. Spesielt interessant er hennes gjenn-
omgang av Christopher Alexander. Hun viser 
hvordan Alexander i 1987 kastet frem tanken 
om å “dyrke frem (urban) helhet” basert på 
kvaliteter og egenskaper ved det enkelte pro-
sjekt, og begrunner Alexanders relevans for 
vår tids byutvikling med fire hovedpunkter: 
“a) vi bygger innenfor en allerede bygget by, b) 
denne byen er alltid i endring, c) den er sam-
mensatt som en collage, d) vi må ha verktøy 
for å ”mekke til” nye biter i den eksisterende 
byveven dersom disse bitene skal føre til en 
(…) by slik vi ønsker oss.”5
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Kontraster i dagens Datong, nordvest for Beijing. Bildet er et snapshot av komplekse pågående prosesser: På grunn av den raske utviklingen i Kina har 250 millioner 
mennesker flyttet fra landsbygda inn til byene, på jakt etter arbeid og velstand. Tallet forventes å øke til 500 millioner innen 2015. Fra studentprosjektet "Linked 
Earth Construction Group", 2012. Contrasts in modern Datong. The picture is a snapshot of ongoing processes: Due to China's rapid development, 250 million people 
have moved from the countryside to the cities in search of work and a prosperous life. From the student project "Linked Earth Construction Group", 2012.
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Eiendomsutviklingen ser ut til å ha 
en dynamikk som går godt, av og til litt 
for godt, sammen med glidningen fra 
plan til prosjekt i byutviklingen. Vår tids 
arbeidsdeling legger fremdeles ansvaret 
for byplanleggingen hos offentligheten, 
mens investeringsevnen glir mer og mer 
over mot det private. Byplanlegging 
handler om å trekke opp de lange linjer 
i det store bildet, om å ivareta offentlige 
interesser, infrastruktur og offentlige 
rom, men uten en prosjektutviklerfunk-
sjon med investeringskapital, er planap-
paratet frakoblet evnen til å handle og 
å gjennomføre.6 Uten støtte i relevante 
planer, strukturer og en realistisk for-
utsigbarhet er private utbyggere på sin 
side frakoblet ansvar for utviklingen av 
den urbane konteksten prosjektet deres 
står i, og fritatt for hensynet til livssy-
klusperspektivet. Dette ansvaret er sik-
kert mange utbyggere glade for å slippe, 
men dermed taper de også forutsigbar-
heten og tilgangen til den verdiøkning 
prosjektet kan skape i sin kontekst – det 
vil si den potensielle verdien av prosjek-
tets egen beliggenhet.7

Håndtering av fakta
De siste årene har vi arkitekter fattet 
stadig større interesse for håndtering av 
informasjon, og for presentasjonen av in-

formasjon i diagrammer, time-scapes osv. 
Hvis vi aksepterer at vi stort sett bygger 
by ved å endre og utvikle den eksisteren-
de byen bitvis, prosjekt for prosjekt, fra 
innsiden, og hvis vi skal kultivere byen 

som intelligent system, da er det kanskje 
ikke så rart om det skal en del fakta, 
informasjon, refleksjon og kunnskap inn 
i hvert prosjekt? 

I filmen The Fog of War intervjues Ro-
bert McNamara om lederskap generelt 
(han hadde erfaring fra andre verdens-
krig og fra Ford Motor Company) og om 
sin rolle som John F. Kennedys forsvars-
minister under Vietnamkrigen spesielt.8 
I intervjuet reflekterer McNamara 
kritisk over sitt eget lederskap, og impli-
sitt over ledelse i sin alminnelighet; over 
det å få ting gjort riktig, i stor skala og 
i situasjoner som utvikler seg raskt og 
uforutsigbart.

McNamara snakker med en innsikt, 
ærlighet og selvkritikk som bare erfaring 

og høy alder kan gi. I filmen oppsum-
meres erfaringene hans i “11 lærestykker 
fra Robert McNamaras liv”. Lærestykke 
nr 6, 7 og 8 lyder slik: “Get the Data”, 
“Belief and Seeing are both often Wrong” 
og “Be Prepared to Reexamine your 
Reasoning”. 

I ekstreme situasjoner, som McNama-
ras krigserfaring, får det lett katastrofale 
følger å ignorere disse prinsippene for 
håndtering av fakta. Og følgene kommer 
umiddelbart. Men også når det gjelder 
fredelig utvikling av urbane og rurale 
omgivelser kan følgene være store – selv 
om de gjerne ikke melder seg før det er 
gått en tid. Og de kan være like skjebne-
svangre. 

Verktøy
Vi må, som Børrud sier, “...ha verktøy for 
å ”mekke til” nye biter i den eksisteren-
de byveven dersom disse bitene skal føre 
til en (…) by slik vi ønsker oss.” Vi må ha 
verktøy og metoder som gjør at vi kan 
samle data, kartlegge dem, organisere 
dem, gjøre dem synlige, revurdere dem, 
analysere dem, avdekke mønstre, sam-
menhenger osv. Planer, snitt og fasader 
er ikke nødvendigvis egnede verktøy for 
en slik oppgave. Men her kommer altså 
infographics, diagrammer og multi-me-
dia redskaper inn. Den digitale utviklin-

 
“De siste årene har vi arki-
tekter fattet stadig større 
interesse for håndtering av 
informasjon.”

"Urban mining": Forbrukersamfunnets avfall, særlig metaller, representerer etterhvert store verdier. Konseptet "urban 
gruvedrift" setter byenes etterlatenskaper inn i nye kretsløp. Her fra Østerrike. "Urban mining": The waste of today's 
consumer societies is a resouce to be mined. Here from Austria.
Foto: fra bloggen www.biorama.at
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gen har gitt oss en mengde spennende 
nye redskaper de siste par tiårene. 

Feltet er ikke nytt. Når det gjelder 
utviklingen av arkitektoniske omgi-
velser er det typisk at det er innenfor 
landskapsarkitekturen at man først tok i 
bruk infografikk og histogrammer, eller 
time-scapes. Landskapsarkitekturen er 
nært knyttet til naturens egne prosesser. 
Den har alltid måttet samle og bruke 
data om geografi, topografi, grunnfor-
hold, vann osv. Den har også alltid måt-
tet forholde seg til kontinuerlig endring. 
En hage som ikke endrer seg er ikke 
særlig meningsfull. Landskapsarkitektu-
ren har derfor tidlig orientert seg mot 
tilliggende fag og utviklet metoder for å 
samle ulike former for informasjon, for 
eksempel i lag innenfor en og samme 
tegning. Interessen for infografikk er nå 
vel etablert, men det er fortsatt innenfor 
urbanisme og landskap at den er best 
utviklet og mest brukt.9

Overfør dette til arkitektur og til 
arbeidet med å forstå arkitektur i lys av 
bærekraft. Bærekraftige omgivelser er 
omgivelser som danner forutsetninger 
for et menneskelig, sivilisert liv over tid. 
Så enkelt og så komplekst tror jeg vi må 
forstå bærekraftbegrepet hvis det skal gi 
mening. 

Smart prosjektutvikling, nedenfra-opp
Byen er et intelligent system som også 
omfatter byens innbyggere, og hvert inn-
grep, hvert objekt som settes inn i byen, 
er en handling som utfoldes over tid. 

Skiftet fra planstyrt mot prosjekt-
drevet byutvikling åpner for en mer 
kompleks og mer dynamisk byvev. Det 
åpner også bysystemet for finansmar-
kedets lover, og gjør det vanskeligere 
å planlegge for felles idealer og fremti-
dige urbane omgivelser basert på felles 
verdier. Demokratisk kontroll og folkelig 
deltagelse i planprosessene blir vanskeli-
gere å få til. På den annen side vil dette 
perspektivskiftet åpne for mer autonomi 
i hvert prosjekt, mer nedenfra-opp 
smartness, innovasjon og intelligent 
prosjektutvikling.

Perspektivskiftet i byutviklingen er 
et faktum som noen er begeistret for og 
som andre beklager. Problemene er lette 
å få øye på; “eiendomsutviklerne styrer”, 
”kapitalen rår”. I det følgende skal vi vise 
noen prosjekteksempler der studenter 
fra NTNU har sett på mulighetene for 
å bruke informasjonsgrafiske redskaper 
og tilnærminger for å studere hvordan 
prosjektutvikling kan fungere som stra-
tegisk virkemiddel i byutviklingen.

Ved Metamorfose, Senter for eien-
domsutvikling og -forvaltning ved 

AB-fakultetet på NTNU, kjøres det hver 
høst semesterkurs i prosjektutvikling og 
prosjektdreven byutvikling hvor det ar-
beides med disse innfallsvinklene. Innen-
for Metamorfose har det vært arbeidet 
med slike oppgaver og redskaper i snart 
ti år. Undervisningen har hele tiden 
vært rettet mot selvstendige undersø-
kelser, og studentene har i stor grad selv 
bidratt til å utvikle både redskapskasse 
og metoder for oppgaveprogrammering. 
De siste tre årene har arbeidet foregått 
i Xi’an i Kina, hvor AB-fakultetet på 
NTNU har et avdelingskontor. Derfor 
er det morsomt også å kunne vise en 
masteroppgave der de samme metodene 
er brukt på byutviklingen i Kirkenes. De 
andre to prosjektene som presenteres er 
fra Xi’an.

Looptopia – Kirkenes
Stud. Arch. Mads Nermo og               
Jostein Breines
Mens de ventet på at effektene av 
planene for oljeutvinning i Barentshavet 
skulle slå inn, hadde lokalpolitikerne 
i Kirkenes trukket opp et scenario for 
hva dette ville gi dem av byutvikling og 
befolkningsvekst. Så satte de i gang ar-
beidet med å lage en ny kommunal are-
alplan basert på disse forventningene.

Studentene Mads Nermo og Jostein 

En kjempe nærmer seg Kirkenes: Det russiskchartrede ilandførings- og lasteskipet "Belokamenka", som håndterer 400 
millioner tonn russisk råolje i året. A giant approaching Kirkenes: The FSO (Floating Offloading and Storage vessel) 
"Belokamenka". 
Foto: Jonas Karlsbakk /BarentsObserver.com
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Breines tok Kirkenes som tema for sin 
masteroppgave på Fakultet for Arki-
tektur og Billedkunst, NTNU, våren 
2012. Etter hvert som de gikk gjennom 
haugen av innsamlet materiale, åpnet 
det seg et tydelig gap mellom lokale 
ønsker om nye arbeidsplasser, tilflytting 
og boligbygging på den ene siden, og de 
økonomiske, økologiske og demografiske 
realitetene i Kirkenes og Sør-Varanger 
på den andre.

Det er minst like vanskelig å spå om 
fremtiden i Kirkenes som hvor som helst 
ellers. Kirkenes har alltid gått gjennom 
bølger av vekst og tilbakegang. Fisket er 
en av de viktigste næringene i Sør-Va-
ranger, og det har som kjent alltid svingt 
mellom perioder av overflod og perioder 
med svart hav. En annen stor næring i 
Kirkenes er gruveindustrien. Problemet 
der er at stålprisene på verdensmarke-
det svinger. Når de går opp, er gruvene 
fulle av verdifull jernmalm. Når prisene 
går ned, reduseres gruvene til verdiløse 
steinbrudd. Lite tyder på at oljeindus-
trien vil være mer stabil enn gruvene. 
Og med ressurstilgang og råvarepriser 
svinger også Sør-Varangers befolknings-
messige bærekraft.

Breines og Nermo la derfor de kom-
munale planutkastene til side. I stedet 
satte de i gang med å kartlegge hva slags 

ressurser som fantes, i hvilke mengder, 
med hvilken grad av permanens/flyktig-
het, og med hvilket markedspotensiale 
lokalt og internasjonalt. De ordnet 
ressurskartet i næringskjeder, eller 
“systemer”. Hvert system er basert på 
en naturressurs (økologi) og på syste-
mets økonomiske potensiale (økonomi). 
Sammen danner disse perspektivene et 

øko-system, et næringsgrunnlag for et 
antall mennesker på permanent eller 
på temporær basis og for befolknings-
veksten i Kirkenes.

Den innsamlede informasjonen besto 
av ulike data, tall og diagrammer, så vel 
som endringsprosesser, organisasjons-
modeller og næringskjeder. De identifi-
serte systemene var reindrift, havbruk, 
landbruk, gjenvinning av svovelsyre fra 
de russiske nikkelutslippene, oljeindu-
strien, fiskeriene, gruvedrift og logistikk. 
Studien munnet ikke ut i en ny og bedre 

byplan i konvensjonell forstand. Slutt-
produktet ble et kart (en informasjons-
arkitektur?) over naturlige, økonomiske 
og menneskelige ressurser – kombinert 
med en liste av prosjektforslag basert på 
dette ressurskartet; en handlingsstrategi 
for en prosjektbasert, bærekraftig utvik-
ling av Kirkenes.

Innleveringsformatet for denne 
informasjonsarkitekturen ble til slutt en 
webside: www.looptopia.no.

Urbane landsbyer i Xi’an
De følgende to prosjekteksemplene er 
resultat av et samarbeid mellom Meta-
morfose/NTNU og arkitektavdelingen 
ved Xi’an University of Architecture and 
Technology (XAUAT).

Etter revolusjonen fikk Kina mas-
siv hjelp fra Sovjetunionen, også med 
byplanlegging. De Sovjetbaserte urbane 
modellene ble importert og anvendt i 
stor skala og med effektive metoder styrt 
ovenfra og ned. Men ettersom hastig-
heten og volumet i den urbane veksten 
har økt, kombinert med den tøylesløse 
markedsliberalismen i dagens Kina, har 
de sovjetiske metodene vist seg å være 
mer enn problematiske.

NTNU-kursene har derfor under-
søkt mulighetene for å flytte initiativ 
og handlingsevne ned mot mindre, 

RESSURSSYSTEMER KIRKENES

Et sted der ressurssystemer 
dikterer utviklingen

Master i arkitektur, NTNU 2012
Mads Nermo og Jostein Breines 

All rights reserved © 2012LOOPTOPIA.NO
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Relasjonen, over tid, 
mellom antall sysselsatte i 
Sydvaranger Gruver A/S 
(7), arbeidsledighet (10) i 
Sør-varanger og 
Innbyggertall i 
Sør-Varanger (11).

Relasjonen mellom 
malpris, malmverdi og 
malmproduksjon.

En vindmøllepark på 
Bjørnevatn kan generere 
155 GWh i året. (18)

Potensiell variasjon 
i indirekte 
sysselsatte i 
gruvedriften basert 
på historisk data.

Potensiell 
variasjon i antall 
sysselsatte i 
gruvedriften 
basert på 
historisk data.

 
“I oppgavene sine så stu-
dentene på hvordan de 
urbane landsbyene kunne 
tilføre den nye byen intel-
ligens.”  

Masterprosjekt fra 2012 som legger kommunens planer til side og tar utgangspunkt i kartleggingen av ressurser: Loopto-
pia av Mads Nermo og Jostein Breines. Her fra oversikten over gruvedriftssystemer. Se www.looptopia.no. Student project 
from 2012 based on the mapping of resource systems: Looptopia by Mads Nermo and Jostein Breines.
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nedenfra-opp-drevne prosjekter og 
fremgangsmåter. Studiene søkte etter 
vinduer inn i byutviklingen som satt lavt 
nok til å kunne nås av mindre eiendoms-
besittere og lokale initiativtakere. Et 
slikt vindu er det kinesiske fenomenet 
”urbane landsbyer”.10

De kinesiske byene vokser så fort at 
når de sluker landbruksjorda rundt seg, 
sluker de også landsbyene som driver 
jorda – med bebyggelse, befolkning,     
eiendomsstruktur, sosiale nettverk og 
det hele.11 På denne måten oppstår det 
et stort antall ”urbane landsbyer” innen-
for alle større kinesiske byer. Innenfor 
Xi’an by finnes det ca. 80 slike mer eller 
mindre intakte landsbyer; frø av en an-
nen urbanitet i et ellers homogent hav 
av monofunksjonell, moderne storby.

I oppgavene sine så studentene på 
hvordan de urbane landsbyene kunne 
tilføre den nye byen intelligens, urban 
kompetanse og kompleksitet, og også 
erstatte det næringsgrunnlaget de mistet 
da landbruksjorda ble bygget ned. Opp-
gavene undersøkte strategiske inngrep 
og mulige prosjekter, basert på eksiste-
rende eller nye kretsløp av menneske-
lige og naturlige ressurser.

                                                            

Linked Earth Construction Group
Stud. Arch. Eivind Fasting, Peter 
Kleven, Anders Elias Tschernutter og 
Nicholai Sixten Stavelin
Linked Earth er et prosjekt som tok 
utgangspunkt i at de rurale landsbyene 
har både naturressurser og menneskelig 
kapital som den nye byen trenger. I de 
rurale områdene i Shaanxi-provinsen 

egner jordsmonnet seg spesielt godt til 
produksjon av ubrent murverk (mud-
brick) og stampejord (rammed earth). 
Lange tradisjoner i å bruke slike byg-
gematerialer betyr at befolkningen også 
kan produsere og bygge med dem. Arki-
tekter som Mu Jun, professor på XAUAT, 
har utviklet metoder for å bruke disse 
materialene i moderne bybebyggelse. 
Når arbeidere fra distriktene migrerer 
inn til Xi’an, er kunnskap om jordstam-
peteknikk for manges vedkommende 
den eneste kompetansen de har med 

seg. Og de fleste av migrantene ender 
opp i nettopp byggeindustrien.

Linked Earth-prosjektet valgte seg 
en tomt ved en av de nye transportknu-
tepunktene nordvest i Xi’an, hvor en 
ny metrolinje krysser en eldre jern-
bane og sikrer god logistikk både ut til 
landdistriktene og inn mot det urbane 
metronettet. Her foreslår de å etablere 
et utdannings- og utstillingsområde 
for byggeindustri basert på bruk av 
stampejordsmaterialer. Dette senteret 
kobles så opp mot et nett av mindre, 
tradisjonelle produksjonsenheter for 
stampejordsblokker ute i landsbyene. 
Idéen er å få til en synergi der bærekraf-
tige byggematerialer, kompetanse og 
arbeidskraft strømmer inn til storbyen, 
og investeringer og innovasjon strøm-
mer ut til distriktene. Håpet er at denne 
utvekslingen over tid også kan bidra til å 
bremse flyttestrømmen og å revitalisere 
landsbygda.

Se websiden www.linkedearth.no.

Urban Farming Village
Stud. Arch. Ragnhild Pedersen Foss, 
Jone Nordland, Asbjørn Hammervik 
Flø, Bjørn Inge Melås, Tomas Aassved 
Hjort og Per-Leif Bersvendsen 
Urban Farming Village fokuserte på en 
av Xi’ans urbane landsbyer. Utgangs-

STRUCTURE
OWNERSHIP

The construction company could and should be owned and 
controlled by the city of Xi´an and thus the Chinese state. 

In order to operate in the market of construction and 
development the company should be run commercially, 

with profit as the ultimate goal.
The construction company would require heavy 

investment in order to start up. We sincerely believe that 
this would be in the interest of Xi´an and the Shaanxi 

region, as it in turn will generate growth in the rural areas 
and nurse a more sustainable city growth.  

XI´AN Earth expo
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“Håpet er at denne utveks-
lingen over tid også kan 
bidra til å bremse flytte-
strømmen og å revitalisere 
landsbygda.”

Linked Earth Construction Group, studentprosjekt fra 2012 som ser på utviklingen av den kinesiske byen Xi'an med omland. Kan ressurssamvirket mellom by og 
land utvikles til noe mer gjensidig? Se www.linkedearth.no. Linked Earth Construction Group, student project from 2012 which examines the city of Xi'an, China, 
and its surrounding countryside. Can the resource relationship between city and country develop a better balance?
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punktet var at etter å ha tapt jordbruks-
landet sitt, må landsbyen enten finne et 
nytt næringsgrunnlag, eller selge ut og 
la seg transformere til ny bybebyggelse. 
Uten landbruksjord, hva med urban 
farming? Hva med urban fiskeoppdrett? 
Hvilke ressurser ligger for eksempel i 
avfallet fra den nye byen rundt?

Prosjektet foreslår en rekke nye næ-
ringskjeder og avdekker potensial for yt-
terligere urban oppgradering, utvikling 
og til og med en viss fare for gentrifise-
ring innenfor landsbyens eksisterende 
struktur – en mulig ”Urban Village 2.0”?

Materialet i webpresentasjonen er 
en blanding av mange ulike medier: 
tegninger, foto, film, animasjoner og 
diagrammer. Prosjektet avslutter med 
spørsmålet: ”Hva om matfabrikken goes 
viral?” Med 80 urbane landsbyer bare 
i en middelstor by som Xi’an, og gitt at 
dyrket mark i Kina bygges ned i hals-
brekkende tempo, er vel det et spørsmål 
det er verd å tenke over?

Se websiden www.urbanfarmingvil-
lage.no.

Ettertanker
Siden sent på 1900-tallet har feltbegrepet 
blitt mer og mer brukt som forståelses-
modell innenfor landskaps- og urbanis-
metenkningen.12

La oss konkretisere ved å se på 
eksemplene et øyeblikk. Byplanen er 
en representasjon av det urbane feltet. 
Det enkelte prosjekt er et punkt eller et 
objekt som er med på å danne feltet. 
Kirkenesprosjektet utfordrer byplanen. 
Det tar utgangspunkt i å gjøre som Mc-
Namara: “Reconsider your reasoning”. Det 
gjøres ved å flytte fokus fra byplanen 

over på betingelsene som har formet det 
eksisterende feltet, Sør-Varanger, i sin 
eksisterende form. Derfra identifiseres 
enkelte prosjektsystemer, og man søker 
å bearbeide feltet ved å arbeide rett på 
prosjektene. 13

I eksemplene fra Kina går man rett 
inn i eksisterende planer og pågående 
byvekst. Uten å forsøke å endre noe 
på overordnet nivå, eller å erstatte en 
plan med en annen, søker og finner 

studentene konkrete punkter å ta tak i: 
stampejord, økosystem, næringskjede, 
avfallshåndtering, urban industriell 
matproduksjon, menneskelige ressurser, 
tradisjonell kompetanse, mikro-økonomi 
osv. På denne måten kartlegges urbane 
felt og deres komplekse nettverk av 
egenskaper, og innenfor disse feltene 
identifiseres det eksisterende sammen-
henger og etableres nye næringskjeder, 
systemer og prosjekter.

Prosjektene i Kina bidrar til økt 
endring gjennom matvareproduksjon, 
avfallsbehandling og økologiske byg-
gematerialer. Men de bidrar samtidig 
til å bremse den høye endringshastig-
heten gjennom å forsterke landsbyenes 
tradisjonelle urbane verdier, å løfte fram 
tradisjonell kompetanse og å påvirke 
flyttestrømmen.

Mening skapes gjennom handling, og 
handling tar tid. Går endringen for fort, 
klarer ikke vanen og tradisjonen eller 
konvensjonene å følge med. Da faller 
den ene veggen ut av byens intelligens. I 
kinesisk byutvikling er dette et problem. 
Handling knytter seg til prosjektet og 
til prosjektutviklingen. Handlingsevnen 
er prosjektets styrke, men det er også 
handlingen som skaper problemer. 

Kanskje burde vi forstå byplanlegging 
mer som del av historieskrivingen enn 

?

?

As China´s economy is emerging and
cities grow, people are moving from the 
coutryside to the cities in large numbers. 
A booming urban development 
enroaching upon rural land both push 
and pull large parts of the rural 
population towards citylife, in search for 
higher wages and more jobs. The cities, 
in return, cry for cheap labor.

In the cities, the former farmers work in
manufacturing, construction and social
service industries.     “It is fair to believe
that the modern China of today would
not be possible without the migrant
workers, as they offer workforce where it 
is needed. ” 

Urban Farming Village, studentprosjekt fra 2012. Prosjektet tar for seg folkeflyttingen til Xi'an, og analysen og forslaget 
til nye utviklingsmuligheter presenteres i fortellende form på en webside. Se www.urbanfarmingvillage.no. Urban 
Farming Village, student project from 2012. The project looks at migration to the big Chinese cities, and the resulting 
analysis and proposal is presented as a running narrative in the form of a website.

 
“Uten landbruksjord, hva 
med urban farming? Hva 
med urban fiskeoppdrett? 
Hvilke ressurser ligger i 
avfallet fra den nye byen 
rundt?”
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in a given situation, as well as propose 
ways to affect the on-going processes.
See:
www.looptopia.no
www.urbanfarmingvillage.no
www.linkedearth.no

Hettie Pisters, landscape architect 
MNLA, is a managing partner in       
STUDIO hp AS.
Ole Møystad, architect MNAL, is profes-
sor at NTNU’s Metamorfose – Centre for 
Property Development, and partner in 
STUDIO hp AS.
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Noter
 1.  I Norge fremmes for tiden omkring 90% av alle 

reguleringsplaner av private utbyggere, eller av 
offentlige utbyggere som er pålagt å operere 
som om de var private. Dette innebærer at 
forholdet mellom plan og prosjekt er i ferd med 
å vendes 180 grader. For Norges vedkommende 
blir effekten av dette på byutviklingen ganske 
massiv; ifølge SSB bor ca. 80% av befolkningen 
i byer og tettsteder, og ca. 90% av befolknings-
veksten skjer i byene.

2. Denne betraktningsmåten er beskrevet og dis-
kutert i Møystad 2009, 2010 og 2011 og i Pisters 
2002.

3.  Børrud, Bitvis byutvikling: møtet mellom privat 
eiendomsutvikling og offentlig byplanlegging, AHO 
2005.

4. Børrud, 2005b, Børrud, 2013.
5. Alexander 1987, Børrud 2013. s.23.
6. Møystad 2007.
7. Da Aker Brygge ble vedtatt utbygget, for eksem-

pel, het det ikke lenger “Vika” i boligannonsene, 
men “Nær Aker Brygge”.

8. http://www.rogerebert.com/reviews/the-fog-of-
war-2004

9.  Pisters 2002.
10. Andersson 2013, Lussac Fayolle, Høyem, Clèment 

2007.
11. Hulshof & Roggeveen 2011: How the City moved 

to Mr. Sun.
12. Se “Fields and Forces” Møystad/Pisters 2010, 

2011. Felt-begrepet er importert fra engelsk; field 
eller jorde. Et felt er av en slik natur at ethvert 
punkt i feltet inneholder alle feltets egenskaper. 
Det karakteriseres også ved at et felt bare kan 
påvirkes indirekte, ved å bearbeide eller manipu-
lere enkelte punkter innenfor feltet. Implika-
sjonen er at våre arkitektoniske omgivelser kan 
betraktes som et arkitektonisk felt heller enn 
som en by eller et tettsted. Tilsvarende innebæ-
rer det at våre arkitektoniske omgivelser best 
kan manipuleres, endres, ved å manipulere de 
objekter (punkter) som konstituerer feltet, eller 
ved å manipulere de betingelsene som former 
objektene.

 13. Hvor mange arkitekter er ikke frustrerte over å 
komme inn i prosjekter der alle rammebetingel-
ser er definert på forhånd av jurister, økonomer 
og politikere uten fnugg av arkitektonisk kunn-
skap. Det som står igjen er å kjøre sweatshopen 
og få bygget opp å stå. Om vi som arkitekter skal 
gjenvinne definisjonsretten, må vi tidligere inn i 
prosjektutviklingen. For landskapsarkitekten er 
ironien enda større. LARK kontraheres ofte ikke 
før ARK har definert situasjonsplanen og plas-
sert bygningsmassen. Da hentes LARK inn for å 
bre ut det grønne teppet.

 14. Man kan kanskje undre seg over at planlegger 
og antikvar er satt i samme bås. Den diskusjo-
nen er interessant, og jeg har behandlet den i 
mer bredde i “Urbain par Implication/Urban by 
Implication” (Møystad 2007).

som en projeksjon av en ny fremtid, når 
vi diskuterer forholdet mellom plan og 
prosjekt?

Er det slik at det enkelte prosjektet 
driver opp hastigheten i endringspro-
sessene, innovasjonen og byutviklin-
gen – mens tradisjonell byplanlegging, 
sammen med kulturminnevern og 
lignende virksomheter, holder igjen? 

Til grunn for den kreative, framtids-
rettede handlingen ligger fortidens er-
faringer, og dagens handling skriver seg 
raskt inn i minnet og historien. Derfor 
er både byplanlegging og kulturmin-
nevern viktige elementer i den urbane 
intelligens.14 Disse to feltene er antagelig 
nærmere beslektet enn det vi er vant til 
å forestille oss. Om vi forstår byen, i vid 
forstand, som vår arkitektoniske omver-
den, må den være et ikke bare intelligent, 
men også levende system, sammen med 
oss som former og bruker den; en del av 
naturen. Det er denne komplekse veven 
av rom og handlinger, byveven, som kon-
stituerer de levede liv som historikerne, 
planleggerne, filosofene og poetene    
dokumenterer og reflekterer over, og 
som vi kultiverer og endrer gjennom å 
gjøre handlingene, forme rommene og 
utvikle prosjektene. 

Ole Møystad og Hettie Pisters

The Urban Action – Intelligence, Plan 
and Project in Urban Development
By Ole Møystad and Hettie Pisters

Cities are no longer structures to be 
“built” according to a “plan” or as the re-
alisation of a centralised public decision. 
Cities are evolutionary and intelligent 
systems, which grow out of a complex 
interaction of forces, say Ole Møystad 
and Hettie Pisters in this article.

For the past ten years, the Metamor-
fose unit at the Centre for Real Estate 
and Facilities Management at the Nor-
wegian University of Science and Tech-
nology have worked to develop a set of 
tools to map and handle these many-
layered systems. Møystad and Pisters 
present three student teams who have 
been working in Kirkenes, Norway and 
Xi’an, China to understand the resources 
systems and processes of urban develop-
ment. Their web-based presentations at-
tempt to bring together the active forces 
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43 stk (28)

- 0,17 mill kr/år (29)

- 

35,5 tonn (30) + 710 tonn 745.5 tonn

Befolkning 
Kirkenes
+ 146  (23)

Ressurssystem - Reindrift

Reindrift

REH

RF

ST

Dagens antall årsverk 
tilknyttet reindrifta i 
Sør-Varanger kommune.

Reduksjon av 
reintetthet i forhold til 
fastsatt reintall (2)

Reintetthet i Finnmark 
og Norge for øvrig, i 
forhold til bærekraftig 
tetthet bestemt 
gjennom fastsatt 
reintall.

Beregnet kjøttpris før 
videreforedling+grossist og 
salgsledd i næringskjeden. 
Totalinntekt = 109 mill kr/år (35) Økning i antall årsverk i 

forbindelse med 
reinfarmproduksjonen. 

Overskudd fra 
statstilskudd ved 
reduksjon av reintall til 
bærekraftsgrensen (4) 

som 
investeringsgrunnlag 

Reintall i Sørvaranger 
kommune 
sammenlignet med 
reintall i Finnmark for 
øvrig.

Reindriftsnæringens 
totale omsetning i 
Norge (14)

Prisutviklingen for 
reinkjøttets matpris (24).

Direkte frakt av 
slakteskrotter til et 
videreforedlingsanlegg i  
Kirkenes.

Potensial for antall rein 
ved benytting av dyrkbart 
jordbruksareal med og 
uten beite.

Driftstall for én reinfarm

Økning i antall årsverk i 
videreforedling av 
reinkjøtt i forbindelse 
med 
reinfarmproduksjonen. 

Markedstall for det 
nasjonale kjøttmarkedet 
for reinkjøtt.

Ny 
eksport-
mulighet til 
Kina gjennom 
en flytende 
eksport-HUB

Dersom hver reinfarm har 2 årsverk betyr dette et lønnsvederlag 
på 500 000 (31a). Med driftskostnadsandel på 70% (31) av 
driftsinntekt betyr dette en nødvendig driftsinntekt på 1,7 mill. kr 
(utregnet). Totalt for 40 reinfarmer betyr dette en total 
produksjonsinntekt på 68 mill. kr. Dette impliserer en kilopris på 
rundt 92 kr (16b). Idag er denne 73,8 kr/kg (14). Dersom det mobile 
slakteriet påvirker utsalgspris på samme måte som dagens 
slakteri (og går i null (34)) vil den totale prisen på kjøttet før 
grossist ligge på 173 kr/kg (34b). Med kilopris tilsvarende dagens 
nivå gir dette 147 kr/kg til resten av verdikjeden, i dette tilfellet, 
lokalisert i Kirkenes. Totalt tilsvarer dette 109 mill kr dersom 
kjøttemengden er den samme som produsert ved reinfarmene (35).   

Startsside for seksjonen om ressurssystem reindrift. Her analyseres eksisterende reindriftssystemer, og det spekuleres i hva potensia-
let for fremtidig drift kan være, ut fra det lokale fórgrunnlaget. Kan den eksisterende reindriften kombineres med nye reinfarmer?

Oversikt over ressurssystem reindrift. Reindriften i Finnmark må reduseres for å bli økologisk bærekraftig, men med opprettelsen av 
rein farmer med separat fórproduksjon er det potensial for økning av reintallet i Sør-Varanger. Kirkenes blir foredlingssenter. 

Se detaljene på www.looptopia.no
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Et sted der ressurssystemer 
dikterer utviklingen
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SPO

J E P

H G

Klassisk reindrift Mikronomadisk reinfarm Stasjonær reinfarm

6 425 stk 44 808 stk 134 424 stk

Antall rein i 
Sør-Varanger Kommune 

ved dagens reindrift 
(R1)

Maks økologisk 
bæreevne i antall rein 

ved mikronomadisk 
reinfarm i Sør-varanger 

kommune (11)

Maks økologisk 
bæreevne i antall rein 

ved stasjonær reinfarm 
i Sør-Varanger 
kommune (11)

RF

Prosjekt - Reinfarm: Ulike reindriftsformer

Reinfarm
M

obilt slakteri

Hva hvis en kobler det urbane 
potensialet i Kirkenes, matsalget 
fra den lokale matproduksjonen 
og hurtigruteterminalen sammen 
i et felles punkt i sentrum?

Mat- og kultursenter 

med terminalfunksjon

ST

J

H

O

Kirk
enes

RESSURSSYSTEMER KIRKENES

Et sted der ressurssystemer 
dikterer utviklingen

Master i arkitektur, NTNU 2012
Mads Nermo og Jostein Breines 
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SPO

J E P

H G

ST

SP

Sentrum
sterm

inal

Antall rein et visst areal kan bære ved ulike driftsmetoder: Klassisk reindrift, mikronomadisk farming og stasjonær reinfarm.  
I Looptopias reinfarmprosjekt søkes en økologisk bærekraftig utnyttelsesgrad av landskapet til fór.

Prosjektet ser på syv slike ressurssystemer: Rein, fiskeoppdrett, jordbruk, energi, petroleum, havfiske og gruvedrift.

Utviklingen i ressurssystemene får flere konsekvenser for Kirkenes. Her skisseres en ny hurtigruteterminal i sentrum, som kombineres 
med restaurantdrift basert på mat fra regionen. Hurtigruta kan generere mye aktivitet, og er et viktig vindu mot verden.
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www. linked   village.no

Linked earth ConstruCtion group, xi'an
eivind kristoffer fasting, peter kLeven, anders eLias tsChernutter, niCoLai sixten staveLin

small scale production
What if farmers are enabled to produce sustainable 

CEB bricks on a small scale, with sustainable 
production methods? 

factories
What if villages were enabled to set up factories for 

sustainable production of CEB on a larger scale? 

wholesalers
What if both the farmers and the factory were enabled 
to sell their CEB through a wholesaler with good train 

and /or road connections to a major city?

THE LINK
What if this could be the link between the city and the 

village? What if there was a influential construction 
company in the city who would promote this 
sustainable building material by utilizing it in 

conventional structures in the city?  

w
hat if?

HvordaN kaN tilflyttiNgeN av folk fra 
deN kiNesiske laNdsbygda til storbyeNe 
styrke byeN, økoNomisk og økologisk? 

kaN utvikliNgeN av tradisjoNelle  
iNdustrier på laNdet fordele veksteN 

bedre mellom by og laNd?

studentprosjekt / ntnu 2012



  arkitektur N   6/13   41 

www. linked   village.no

Gründerfellesskapet MESH var vertskap for to workshops som utforsket mulighetene for å dyrke mat i små urbane byrom. Det resulterte i en hage på takterrassen 
deres. The entrepreneur collective MESH hosted two workshops investigating the possibility of gr

small scale production
What if farmers are enabled to produce sustainable 

CEB bricks on a small scale, with sustainable 
production methods? 

factories
What if villages were enabled to set up factories for 

sustainable production of CEB on a larger scale? 

wholesalers
What if both the farmers and the factory were enabled 
to sell their CEB through a wholesaler with good train 

and /or road connections to a major city?

THE LINK
What if this could be the link between the city and the 

village? What if there was a influential construction 
company in the city who would promote this 
sustainable building material by utilizing it in 

conventional structures in the city?  

w
hat if?
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CH
IN

A 40
billion square
meters of floor
space needed
over the next
two decades

equivalent to 
10 New Yorks

or the area of
Switzerland

10

facts - one

GLOBAL
China became the world’s largest construction market in 

2010. By 2020, China is predicted to account for one-fifth 

of the global construction industry (up from current 14%).
[The Global Construction 2020 report, March 2011 ]

POVERTY
99% of China’s poor live in or come from rural areas, 
according to national statistics, which count migrant 

workers in cities among the rural, not urban poor. Even if 
migrant workers are excluded from the rural population, 

90% of poverty is still rural.
[ Wall Street Journal “Facts About Poverty in China Chal-

lenge Conventional Wisdom” April 13, 2009 ]

IN 2025 SPEED OF URBANIZATION BY 2030

221 40070%
of Chinese will live in cities with more than
1 million people

[http://www.china-mike.com/facts-about-china/facts-urbanization-cities/]

will be the number
of cities with more 
than1 million people

China will add

million city
dwellers

CH
IN

A

Tradition
China has a rich tradition with utilizing soil for the 

construction of housing and other buildings. For thousands 
of years people have been living in earthen dwellings, 

today this is especially present in central China.  

resources
Loess and other suitable soil types are available almost 

everywhere in China. Used in the right way under the right 
circumstances, earthen constructions can be a sustainable, 

contemporary way of building today.

Earth architecture

Veksten i Kinas byer de siste tiårene har vært kolossal. Dette får store konsekvenser både for utformingen av byene og for utviklingen av landsbygda, der fattigdom-
men øker. De aller fleste av de fattige i byene er også nye innflyttere fra landet. Kan man påvirke denne utviklingen, så den kommer både by og land til gode?

Ulike teknikker for å bygge med ubrent jord finnes over hele kloden; ca. 40% av verdens befolkning bor i jordhus. Teknikkene er blitt spesielt interessante i lys av den 
globale bærekraftutfordringen. Prosjektet presenterer typologier og teknikker, og konkluderer med at dette bør kunne være en brukbar løsning også i dagens Kina.
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M
Y NEW

 BUSINESS

[Pictures: Jun Mu]

HIGHRISE

Mange av innflytterne til byene har gode kunnskaper om tradisjonelle jordbyggemetoder. Prosjektet foreslår en "Earth Expo" i Xi'an, der disse kunnskapene kan 
synliggjøres og settes i en moderne bysammenheng. Prosjektet skisserer ikke bare en plan for denne utstillingen, men også en økonomisk og organisatorisk struktur.

Som en del av "Earth Expo" foreslår prosjektet å bygge en rekke høyeffektive transittboliger for tilflyttere til Xi'an, minimale boenheter med mye fellesarealer som 
kan dekke et stort behov til en lav kostnad. Fasadene av jordblokker og bambus er med på å synliggjøre den enkle teknologiens muligheter.
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www.urbanfar    mingvillage.no

kiNesiske byer sprer seg og sluker  
omlaNd og tidligere jordbrukslaNdsbyer, 
som blir liggeNde som forfalNe lommer i 

storbyeN. kaN deNNe veksteN fortsette uteN 
at viktige deler av det kulturelle  

maNgfoldet går tapt?
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urBan farming viLLage, xi'an
ragnhiLd pedersen foss, jone nordLand, asBjørn hammervik fLø, Bjørn inge meLås, tomas aassved hjort, 
per-Leif Bersvendsen

www.urbanfar    mingvillage.no
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YĀN´S VILLAGE & LĬ’S VILLAGE 

Inside the village there is two 
main streets crowded with 
shops, food and people. There 
are health stations, schools 
and kindergartens organized 
by the joint-stock company of 
the village. 

?

INVESTMENT AND SYNERGIES ?

Investments in
urban farming

Improved
food security

rent
plots

rent

space

ENTREPRENEURS
SECONDARY

ENTREPRENEURS
TERITARY

LANDLORDS

TENANTS
(migrants)

workforce
payworkforce

pay

pay products 

pay

products 

rent
housing

pay
services

infrastructural
improvments

housing care
for workers

LOCAL GOVERMENT

THE STATE

URBAN FARMING
CORPORATIONS

 China´s urbanization of hundreds of million 
 migrants workers over the next two decades will 
 require 2 trillion yuan ($300 billion) of 
 investement a year. 

 Central and local government governments and the 
 market will need to bear the cost of spending on
 health, education, infrastructure, social security and 
 housing.

-China Development Research Foundation  3

If some of these investments are done to create urban 
farming villages, it can result in positive synergy effects. 
These can help achieving the goal of improving the 
migrants´situation and better their integration in the cities. 
At the same time we can prevent the demolition of urban 
villages and improve the food security of China.

‘

De urbane landsbyene oppstår når de voksende storbyene sluker tidligere jordbruksland og tilhørende landsbyer og tettsteder. Folk 
beholder husene sine, men levebrødet forsvinner, og de reduseres til de facto innflyttere i storbyen.

Disse urbane landsbyene er ofte sammensatte og livlige miljøer, og har mange kvaliteter som den moderne storbyen mangler. Dersom 
bare en liten del av gigantinvesteringene i Kinas byer kan komme disse stedene til gode, kan det påvirke både by og land positivt.
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SITUATION ?

URBAN UPGRADE
HOUSING
FOOD FACTORY

PLUMBING
WORKING TOGETHER

?

SANITATION ?

TOILET IN CITY
CHECK IT OUT!
TOILET IN PARK
SITUATION

SECTION
CHECK IT OUT!

?

Prosjektet tar for seg en av disse urbane landsbyene og foreslår en rekke investeringsmuligheter: Matproduksjon, fortetting av boliger og 
små næringslokaler, offentlig velferd og oppgradering av nødvendig infrastruktur – alt innenfor samme avgrensede område.

Deretter ser prosjektet på detaljene i de foreslåtte investeringene: Hvordan kan den eksisterende bygningsmassen oppgraderes, helt  
konkret? Hva skal til for å løse sanitærutfordringene? Kan lokal avfallshåndtering komme det planlagte byjordbruket til gode?
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