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Demokratisk
byplanlegging
Utstyrt med kulepenn og notatblokk står COurban
tålmodig på gatehjørner og torg. For at stedsplanering skal fungere optimalt må mannen i gata få
komme til orde.
Thomas Kolbein Bjørk Olsen
– Vi er kritiske til hvordan innbyggermedvirkning har blitt gjort i
mange norske kommuner frem til nå. Det har ofte vært snakk
om folkemøter eller fokusgrupper hvor enkeltindivider får snakke
for en hel gruppe, sier Hilde Evensmo.
– Vår tilnærming er å gå ut i gater og byrom og oppsøke
innbyggerne i deres naturlige miljø og i deres hverdag. På den
måten er det mer demokratisk fordi flere får sette ord på og
forklare hvordan man opplever nærmiljøet sitt, fortsetter hun.
Design- og byplanleggings-kollektivet COurban består av norske Hilde Evensmo og Ingri Kvamstad, svenske Bettina Werner
og italienske Michela Nota. De har ett mål for øyet: At folk skal
bli hørt når deres lokale omgivelser er i endring. Det betyr at
du kan finne dem i lokale skolegårder, på torg eller lekeplasser
i samtaler med dem som ferdes der.
Kvartetten har base i København, men etter flere vellykkede
prosjekter for kommuner i Vestfold fylke, har jungeltelegrafen
også sikret dem oppdrag i Ørsta, Kristiansand og Ulstein det
siste året.

Må fostre et engasjement
– Det vi prøver å overtale kommunene til er at de tenker mer
helhetlig og mer tverrfaglig innad i kommunene og på tvers av
kommunale avdelinger. Oppgavene vi jobber med inkluderer alt
fra kultur, folkehelse og stedsutvikling og da kan man ikke behandle det i kulturavdelingen, helseavdelingen og planavdeling
separat. Man er nødt til å samarbeide og se nytten i hverandre.
Det syns vi det er viktig at norske kommuner får øynene opp
for og forstår, sier Hilde Evensmo.
Når de møter folk på offentlige plasser kan de for eksempel høre at «torget her er forferdelig», men når de spør om
de har forslag til hvordan man kan forbedre torget er de ofte
svar skyldig.
– Folk er ikke alltid vant med å bli lyttet til på denne måten.
Så det vi gjør handler også om å fostre et slags engasjement i
folket, slik at de vet hva slags rett de har til å bli hørt i plansaker
som angår dem og deres nærmiljø. Folk må oppleve at de blir
inkludert og at de blir tatt seriøst, og at man ser at tilbakemeldingene de gir fører til noe, sier Evensmo.
– Er denne direkte kommunikasjonen med innbyggerne en
ny tilnærming til byplanlegging?
– Kommunene er lovpålagt i Plan- og bygningsloven at innbyggerne skal få komme til orde, og slik har det vært i mange
år. Jeg tror man vet alt dette i teorien, men at det sjelden blir
gjennomført i praksis, sier Evensmo
– Man ser også at i store firmaer går det ganske få antro48
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OPPLEVELSE. Intervjuer er en viktig del av COurbans
kartlegging. Brukerne gis muligheten til å sette ord
på egen adferd og deres opplevelse av byrommet.
I tillegg oppfordres de til å komme med konkrete
ønsker og forslag til forbedringer og tiltak som ville
øke deres bruk av byrommet. Foto: COurban

KOLLEKTIV. Ingri Kvamstad (f.v.) og Hilde Evensmo fra
Norge og Bettina Werner fra Sverige utgjør COurban
sammen med deres fjerde partner Michela Nota fra Italia
som var på reisefot da Byggeindustrien besøkte kollektivet i København. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen
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COurban
• COurban er et design-kollektiv basert i
København som jobber med demokratisk
byplanlegging gjennom deltagende
designprosesser og innsamling av data
i felt.
• Hilde Evensmo og Ingri Kvamstad fra
Norge, Bettina Werner fra Sverige og
Michela Nota fra Italia utgjør COurban. De
er henholdsvis samfunnsgeograf, byplanlegger, etnograf og landskapsarkitekt.
De har jobbet med hverandre siden 2015,
først under navnet Cititek, før de etablerte
COurban høsten 2016.
• Kollektivet tilbyr også seminarer, workshops, undervisning og sykkelturer rundt
temaet byplanlegging, arkitektur og helsefremmende byutvikling.

pologer eller humanister på hver
arkitekt, legger Bettina Werner til.

Kommunene ser alvoret
COurban har jobbet med ti norske kommuner i forbindelse med
det treårige prosjektet «Nærmiljø
og lokalsamfunn som fremmer
folkehelse», initiert av Helsedirektoratet. Her er det blant annet fokus på kvalitative medvirkningsprosesser og hva man kan lære
av det. Deres rolle i prosjektet har
vært tredelt. De har gjennomført
undersøkelser, lært bort metodene og bidratt som konsulenter
med å analysere innsamlet data.
– Det er veldig positivt at kommunene ser alvoret i brukermedvirkning og at man også tar inn
nye folk og nye ideer som for
eksempel å bruke oss, ett nytt
firma med ferske metoder og et
stort engasjement, mener Ingri
Kvamstad.
En av de ti kommunene COurban har jobbet med i forbindelse
med Helsedirektoratets prosjekt
er Ulstein. Her har de vært involvert i to runder. Den første runden innebar kartlegging av skoleelever og lokalsamfunnets bruk
av fem skolegårder i kommunen.
Runde to startet med et anbud,
som COurban vant, om å utarbeide skisser for oppdateringer av
det fysiske utemiljøet for tre av
skolegårdene.
God objektiv oversikt
Kjersti Vengen Jensen er daglig leder i frisklivssentralen i Ulstein kommune, og prosjektleder
for folkehelseprosjektet. Hun er
svært fornøyd med samarbeidet og beskriver COurban som
«effektive, profesjonelle og empatiske».
– Vi skal gjøre skolens uteområder til attraktive møtesteder for
50
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alle, uansett alder og bakgrunn,
både i skoletiden og i fritiden.
Ved å engasjere lokalsamfunnet
til å skape disse møteplassene
håper man at folk i større grad
vil føle seg myndiggjort og ta ansvar for både lokalmiljøet og sin
egen fysiske og psykiske helse.
Kartleggingen, rapporten og presentasjonen som vi har fått fra
COurban har lettet arbeidet vårt
i stor grad i forbindelse med innsamling av data. Vi har fått god
objektiv oversikt på hvilke uteområder i lokalmiljøet som både
må vernes og/eller utvikles for å
skape helsefremmende møtesteder. Samtidig har vi fått vite hva
særlig barn og unge mener vil
skape mer attraktive møtesteder,
forteller Vengen Jensen.
– Har Ulstein sett konkrete resultater av samarbeidet?
– Siden prosjektet ikke er
ferdig er det ingen konkrete
endringer i Ulstein enda, men
de positive endringene, som i
utvikling av uteområdene, kommer så fort som mulig og med
bakgrunn i rapporten og skissene
fra COurban. Det man tidligere
har ment, trodd og «synset om»
har COurban registrert og gjort
objektivt. Derfor er det mulig å
sammenligne kvalitative data
i fremtiden, noe som er veldig
viktig i forbindelse med folkehelsearbeidet i kommunen, mener
prosjektlederen i Ulstein.

FOKUSGRUPPER. – Vi
bruker fokusgrupper
hovedsakelig som en
supplerende metode,
da det er en fin må e
å skape en arena for
deltakerne å refle tere over resultater
fra kartlegginger, og
for å diskutere ulike
problemstillinger
i plenum, forteller
Hilde Evensmo. 
Foto: COurban

Står foran enorme utfordringer
Resultater av COurbans arbeid
kan være konkrete anbefalinger
som omhandler sosiale initiativer
eller oppgraderinger i det fysiske
bygde miljø. Det kan for eksempel være et nytt element på en
lekeplass eller sosial møteplass i
en skolegård. Eller avgjøre hvor
den nye sykkelstien skal legges.

Innbyggernes livskvalitet går som en rød tråd
gjennom prosjektene.
– Helsesektoren står foran enorme utfordringer og vi mener at de ikke kommer til å
klare å løse problemer knyttet til for eksempel
eldrebølgen alene. Byene kan være en arena
for å fremme fysisk helse, mental helse og
sosiale helse. Så vi må finne ut hvordan byen på en naturlig måte gjør at innbyggerne
blir sunnere, lever bedre og lengre liv med
høyere livskvalitet, sier Evensmo, og legger til:
– Byplanlegging som disiplin vokste frem
som et behov for å løse utfordringer i forhold til helse, som for eksempel epidemier
og avfallshåndtering. Men i de senere år har
byplanlegging i stor grad hatt fokus på å legge
til rette for bilen, og ikke menneskene. Vi må
bygge byer som er helse- og miljøfremmende
og ikke helse- og miljøhemmende.

Kan spare millioner
– Hva er en typisk kunde for dere?
– Små og mellomstore kommuner. Om
man skal lage en skala jobber vi fra «medium»
til «small», ler Evensmo.
– Vi kan jobbe i store byer, men siden vi
bare er fire personer så er vi mest komfortable med nabolag og lokal skala, legger hun til.
– Mye nytenkning innen urban byplanlegging og design er veldig fokusert på og basert i storbyer, men hvorfor skal ikke en liten
kommune ha rett på de samme metodene og
den samme demokratiske utviklinga? Ulstein
skal vel ha like mye rett til en sunn byutvikling som Brooklyn i New York, konkluderer
Ingri Kvamstad.
Fordelene ved å la mannen, damen, de unge og de gamle i gata få uttale seg er åpenbar
ifølge COurban.
– Hvis man planlegger for det folk faktisk vil
ha så vil de bruke det. Ellers kan man risikere
å bruke mange millioner på noe som står helt
ubrukt. Det bidrar også til at innbyggerne føler
eierskap. Det vi gjør er med på å minimere
risikoen det er å bruke masse tid og penger
på noe som står ubrukt. Eller noe ingen har
behov for, eller som ikke har en sosial eller
helsemessig gevinst for innbyggerne, avslutter Evensmo.
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