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Europas byer vokser. Bærekraftig byutvikling er truet av denne veksten. I motsetning til oppmerk-
somheten på det som er synlig i bybildet er det en markant mangel på forståelse av undergrunnen 
blant de som planlegger, utvikler og forvalter byene. Dette manifesterer seg som en mangel på 
samordnet politikk om undergrunnen. Byens undergrunn blir i beste fall brukt ineffektivt og i 
verste fall på en ikke bærekraftig måte; økosystemtjenestene og ressursene i undergrunnen man-
gler god beskyttelse og motstridende bruk av undergrunnen får generelt ingen oppmerksomhet. 
Arkeologiske kulturminner er en av ressursene i undergrunnen som trues av denne utviklingen. 
Trusselen oppstår fordi bruken av ressursene og økosystemtjenestene som leveres av undergrun-
nen, dvs. rom, materialer, vann og energi, blir vurdert uten en tydelig integrert visjon for deres 
fremtidige, samlede bruk. Forskning på in-situ bevaring av arkeologiske kulturminner har vist 
at kulturminneforvaltningen er avhengig av vannforvaltningen. Endringer i grunnvannsforhold 
forårsaket av byutvikling i nærheten av eller direkte ved arkeologiske kulturminner kan forårsake 
store og irreversible skader. Dersom vi skal beskytte vannmettede arkeologiske kulturminner for 
fremtidige generasjoner som en historisk kunnskapsressurs i undergrunnen, er det nødvendig å 
forstå, planlegge og forvalte dens beskyttelse i sammenheng med annen bruk av undergrunnen og 
relaterte byutviklingsprosesser over terreng.

Norge og Nederland har begge signert Europarådets konvensjon om vern av den arkeologiske 
kulturarven og følger hovedformålet i konvensjonen om å beskytte og bevare arkeologiske kul-
turarv helst in-situ. Gjennomføring av denne politikken i praksis viser klare forskjeller mellom 
begge land. En sammenlignende gjennomgang er beskrevet i kapittel 2 og viser at automatisk 
fredning av kulturminner fra før en bestemt tidsalder gjennom ett lovverk, som i Norge, sikrer en 
enestående beskyttelse av et utvalg av kulturminner. Likevel kan disse ressursene bli truet av by- 
og arealplanleggingsprosesser, da utviklere kan være uvitende om potensielt skadelige tiltak, som 
for eksempel grunnvannsreduksjon. En bedre integrasjon av kulturminnevern i arealplanleggings-
prosessen vil redusere tapet av arkeologiske kulturminner. I Nederland har en integrert vannfor-
valtning vært et ledende prinsipp siden 2007. Tilnærmingen er styrt av omfattende veiledning og 
én sammenhengende vannressurslov som ikke bare plasserer vann tidligere i planprosessen, men 
også tilrettelegger for at kulturminner blir ivaretatt tidlig. Det ser derimot ut til at det i praksis 
fortsatt er vanskelig å ivareta arkeologisk kulturminnevern tidlig nok i planprosessen. En vellyk-
ket integrasjon og tidlig ivaretakelse av vann og kulturminner i planprosesser er avhengig av at 
bevisstheten om temaet økes innenfor ulike fagområder, og at det utvikles gode veiledere. Når det 
gjelder bevisstgjøring av viktigheten for en integrert vann- og kulturminneforvaltning, har både 
Norge og Nederland fortsatt mye å ta tak i.

En av hovedformålene med urban vannforvaltning er å sørge for at det ikke oppstår skade 
under ekstreme nedbørshendelser eller under lengre tørkeperioder. Den urbane vannbalansen er 
svært viktig for bevaringsforhold til organiske arkeologiske kulturminner, hovedsakelig fordi den 
påvirker tilgang til oksygen. Økt press på byutvikling har medført et skifte i fokus fra bortledning 
og transport av vann til et fokus på å gjenopprette den naturlige (pre-urbaniserte) vannbalansen. 
I løpet av de siste årene har den tradisjonelle politikken med å lede overvann raskest mulig til 
nærmeste overflatevann, blitt endret. Målet er nå å fange opp, infiltrere og forsinke avrenning 
mest mulig lokalt, ved hjelp av såkalte bærekraftige urban dreneringssystemer (SuDS), på norsk 
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også kalt lokal overvannsdisponering (LOD). Dette paradigmeskiftet gir en unik mulighet til å 
forbedre bevaringsforholdene i historiske byområder der det finnes organiske arkeologiske kul-
turminner. Den gunstigste måten for å få beslutningstakere til å velge bærekraftige løsninger for 
overvannshåndtering der også bevaring av arkeologiske kulturminner er tatt med, er å presentere 
de flerfoldige fordelene av løsningene på en tydelig måte som gjør valget enkelt. Ideelt sett bør en 
slik presentasjon utføres på en standardisert måte, uttrykt i økonomiske gevinster og pakket inn i 
en "bærekraft"-terminologi. Kapittel 3 drøfter mulighetene og gir forslag til å forbedre vurdering 
og formidling av bærekraftige alternativer for vannforvaltning som inkluderer beskyttelse av ar-
keologiske kulturminner som en egendefinert nytteverdi.

I kapittel 4 illustreres hvordan tverrfaglige undersøkelser og overvåkning bidrar til en helhet-
lig, integrert risikovurdering og valg av bærekraftig løsninger for in-situ bevaring av vannmettede 
arkeologiske kulturminner ved Bryggen i Bergen. Verdensarvstedet Bryggen i Bergen kjenneteg-
nes av ekstremt godt bevarte arkeologiske kulturlag med en tykkelse opp til over 8 meter under 
historisk trehusbebyggelse fra 1702. Alle kulturlag og historiske bygninger anses som et enkeltstå-
ende kulturminne. Helt fra den naturlige fjellgrunnen og opp til toppen av hustakene. En storbrann 
i 1955 ødela en tredjedel av Bryggen. Området ble gjenoppbygd på nytt i 1979, der et hotell ble 
etablert. I de siste tiårene har økt nedbrytning og setninger som følge av lavere grunnvannsnivå 
etter nyutviklingen, resultert i en alvorlig trussel for verdensarvstedet. Tverrfaglige undersøkelser, 
inkludert hydrogeologisk overvåking og modellering, har resultert i en inngående forståelse av 
de komplekse grunn- og grunnvannsforholdene på stedet og i det omliggende området. Undersø-
kelsene har kartlagt naturlige og menneskelige faktorer som påvirker nedbrytning, og som først 
og fremst er relatert til grunnvannsforhold. Tiltak for å heve og stabilisere grunnvannsnivået ble 
utformet, inspirert av internasjonal anerkjent og bærekraftig vannforvaltningspraksis. Løsninger 
for å fange opp, infiltrere og forsinke avrenning ble utformet og implementert. Evaluering viser 
en vesentlig økning i grunnvannsnivå og bedret bevaringsforhold. Bryggen-prosjektet viser at bæ-
rekraftig vannforvaltning og in-situ bevaring av vannmettede arkeologiske kulturminner gir flere 
fordeler når tiltakene utføres basert på god hydrogeologisk kunnskap og data. 

Bærekraftig byplanlegging i historiske byer krever en tverrfaglig tilnærming for å beskytte 
og bevare arkeologiske kulturminner og samtidige legge til rette for en levedyktig byutvikling. 
Kapittel 5 beskriver fordelene av 3D objekt-orienterte modelleringsverktøy for geologiske og an-
tropogene avsetninger som en del av et beslutningsstøttesystem for arkeologisk kulturminnevern 
og bærekraftig byutvikling. Dette illustreres ved å presentere resultatene av en 3D-modellering 
av undergrunnen ved Bryggen i Bergen, for å kunne vurdere bevaringspotensialet til kulturlage-
ne. Studien peker på behovet for ny og forbedret klassifisering av arkeologiske kulturminner og 
deres egenskaper. Dette kan delvis realiseres gjennom tilpasning og utvidelse av tilgjengelige 
klassifiseringer for andre typer menneskeskapte avsetninger. En slik klassifisering vil forenkle 
utgravings- og kulturlagsmodellering og bidra til en mer objektiv beslutningsstøtte for kulturmin-
neforvaltningen.

En generell diskusjon og syntese relatert til forskningsspørsmålene til denne avhandlingen er 
gitt i kapittel 6, inkludert konklusjoner og anbefalinger. Noen viktige momenter er:

• Risikovurdering for in-situ bevaring ved steder med vannmettede arkeologiske kultur-
minner krever et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Den må inneholde en bred forståelse 
av de hydrogeologiske forholdene som omkranser de arkeologiske kulturminnene. Det 
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anbefales at risikovurdering alltid starter med å bygge opp en grundig konseptuell forstå-
else av kulturarvstedet og området. Enkle visualiseringer, alt fra håndtegnede skisser til 
konseptuelle 3D-modell animasjoner, i en tidlig fase i prosjektet, vil engasjere interessen-
ter, forbedre felles forståelse og effektiv kommunikasjon.

• Risikovurdering krever også en kombinasjon av standardiserte, arkeologiske observa-
sjoner med romlig informasjon om f.eks. vannmetning, grunnvannstrykk og -strømning 
samt kjemisk sammensetning, fortrinnsvis i et enkeltstående tredimensjonalt digitalt ram-
meverk. Geologisk modellering, fulgt av eller parallelt med, numerisk grunnvannsmodel-
lering, er verktøy som kan bidra til å øke forståelsen av den ofte komplekse, tredimensjo-
nale oppbyggingen av undergrunnen, inklusivt kulturlag. Kostnadseffektiv oppbygging av 
slike modeller krever mer standardisering på tvers av fagområder. 

• Risikovurdering for in-situ bevaring av steder med vannmettede arkeologiske kulturmin-
ner er avhengig av grunnvannsovervåkning. Fallgruver og feilkilder i grunnvannsovervå-
king er relatert til overvåkingsprosedyrer, instrumentfeil, konverteringsfeil, konstruksjon 
av observasjonsbrønner og forståelse av effekter som skaper tidsforsinkelser i måleserier. 
Bryggen-prosjektet har vist at det er avgjørende å ha langsiktige og høyfrekvente måle-
serier av grunnvanns- og barometrisk trykk for kunne å vurdere grunnvannsnivåer og 
strømningsforhold i relativt tette arkeologiske kulturlag.

• Det å kombinere grunnvannsovervåking samtidig med geologisk og hydrogeologisk mo-
dellering, skaper økende kunnskap, der både modeller og overvåkingssystemer påvirker 
hverandre og kontinuerlig blir forbedret.

• Andre informasjonskilder, som setningsmålinger fra geotekniske undersøkelser eller sa-
tellitter kan bidra til tidlig identifisering av setningsømfintlige områder, som mulig er 
forårsaket av nedbrytning av kulturlag med arkeologisk verdi. Disse kildene er dermed 
viktige å benytte i arbeidet med å kartlegge risiko, selv om de bare dokumenterer symp-
tomer av potensiell nedbrytning.

• En bedre forvaltningspraksis og in-situ bevaring av arkeologiske kulturminner er av-
hengig av økt bevissthet og kunnskap blant kulturminne- og vannforvaltere, samt andre 
beslutningstakere. For å kunne utføre in-situ bevaring av arkeologiske kulturminner be-
høver kulturminneforvaltningen, politikere og andre beslutningstakere, samt det bredere 
forskningsmiljøet veiledning og verktøy for å kunne ta de riktige beslutningene. Kapit-
tel 6 gir eksempler på slik veiledning. 

• Byutvikling truer ofte arkeologiske kulturminner, og derfor bør kommunikasjon og for-
midling rettes til interessenter og beslutningstakere som er involvert i byutvikling, som 
planleggere, ingeniører, byutviklere og andre beslutningstakere. Dette perspektivet er mye 
bredere og mer tverrfaglig enn kunnskapsperspektivet til kunnskapsleverandøren (dvs. 
arkeologen, geologen eller vannforvalter). Kommuni-kasjon må derfor bli mer "utenfra og 
in", snarere enn "innenfra og ut".
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