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BYKVALITET
§33.1.3 j - Hunder skal holdes i bånd og hundelort skal plukkes opp



FELLES MENNESKELIG KVALITETSFORSTÅELSE

Spørsmålet er selvsagt – hvordan klarer vi å skape det vi ser for oss?







BYKVALITET 1 byens innbyggere:
Byen må ha nok mennesker for å sikre de funksjonene vi etterspør, men ikke for 
mange mennesker slik at den blir overutnyttet.





BYKVALITET 2 byens innhold:
Byen er bærekraftig – ikke minst sosialt



Ensjø – 20000 innbyggere i 2020



Ensjø (20000 innbyggere i 2020?)

Fem barnehager
En barneskole 
En ungdoms- og videregående skole
Ett sykehjem
En helsestasjon 
Ingen kommunale kultur- og idrettstilbud.

Lillehammer (20 673 innbyggere)
34 barnehager
Ni barneskoler
To ungdomsskoler
Én barne- og ungdomsskole
Fem videregående skoler 
Høyskole 
Den norske filmskole
Kino
Kunstmuseum
Kulturhus
Bibliotek
Fornøyelsespark
Hoppbakke
Skøytehall
Tre idrettshaller
To svømmeanlegg
To fotball- og friidrettsstadioner
Sykehus
Helsehus
Helsestasjon



BYKVALITET 2 byens innhold:
Byen er bærekraftig – ikke minst sosialt, og selvfølgelig også miljømessig







Visjon Dokken ans –Asplan Viak, MAD, Probiz



Visjon Dokken ans –Asplan Viak, MAD, Probiz



BYKVALITET 3 sirkularitet:
For å nå mål om bærekraft, for å redde verden, må vi tenke sirkulært





Vill Urbanisme, COWI, CIVITAS





Vill Urbanisme, COWI, CIVITAS



Vill Urbanisme, EGD og OBOS



Vill Urbanisme, EGD og OBOS



Vill Urbanisme, EGD og OBOS



Vill Urbanisme, EGD og OBOS



Hvordan sikrer man BYKVALITET?:
Kommuneplanens arealdel



Fagnotat til KPA 2018

Krav til uteoppholdsareal er avgjørende for å sikre de viktige 
arealene som skal gi opphold, rekreasjon og aktivitet 
utendørs. I utredningsarbeid om uteoppholdsarealer i 
"Uterom i tett by" ble det pekt på behov for: 

• Flere større offentlig tilgjengelige uteområder 

• Store private områder 

• Flere grønne områder 

• Bedre koblinger mellom bolig og rekreasjonsareal 

• Bedre og sikrere trafikk- og parkeringsløsninger 













Den store forskjellen:
• «Dersom» det ligger et offentlig uteareal mindre enn 

200 meter fra boligen, kan man halvere utearealkrav 
på tomt.

• Hva er bykvalitet om ikke kommunen sikrer at alle 
boliger ligger slik?

• Uterom i tett by anbefalte at 40% av byggetomt ble 
satt av til felles utomhusanlegg. Dette skaleres ikke ved 
høy tetthet. Man sikrer uteareal på tomt, fordi 
kommunen har sikret offentlig uteareal for egen 
befolkning. 



Etterlysing av nytt planleggingsparadigme

Byutvikling er ikke det samme som å utvikle eiendom. Bykvalitet kan ikke 

sikres gjennom å bestemme byggkvalitet.

Norsk planlegging må snus på hode, tilbake til slik planleggingen var. Vi 

kan ikke begynne et byutviklingsprosjekt ved å lete etter hustomter og 

diskutere generelle byggehøyder. Vi må:

• Først identifisere de viktigste bevegelseslinjene, og skape nye

• Så må vi kople disse sammen med gode og store offentlige uterom

• Så kan vi finne byggeområdene

• Så kan vi diskutere arkitektur og eiendom



Visjon Dokken ans –Anders Eide



I et slikt paradigme er bykvalitet styrt av de overordnede kvalitetene (tetthet, 

innhold og nærhet), og det blir nesten irrelevant hva hver utbygger bygger på 

egen tomt. Kommunen har sikret byens kvaliteter i det offentlige rom.



For hva skjer når man blander BYKVALITET med 
BYGGKVALITET?









KPA 2018 Planbeskrivelse

S25

§ 14 Uteoppholdsareal (pbl § 11-9 nr 5)
...
c. Det skal skjermes mot vind, og halve 
arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer 
ved vårjevndøgn.



Beskrivelse modell

3D modell georeferert til Bergen

UTC+1 Norsk vintertid 20.03

4 etg - 15 meter

Ingen vegetasjon eller trær

Flate tak

Ingen oppløft eller arker

Ingen fjellskygge

Ingen naboer



2 etg



3 etg



BYGGKVALITET slår altså BYKVALITETENE i hjel







20.06 07.00-18.00



20.03 07.00-18.00



Mindemyren – kvalitetskrav fra KPA skal 

gjelde foran områdeplanen





Oppsummering:
For meg er bykvaliteter overordnet

Man kan ikke ordne bykvaliteter ved å sikre at alle 

husene lever opp til en eller en annen standard



Et ønske:
Jeg skulle ønske meg en kommune som var tydelig på de 

overordnede bykvalitetene, og ansvarliggjorde administrasjon til å 

oppfylle disse.

- 1000 nye beboere i Bergen sentrum, hvert år i ti år

- 200 av disse er tilpasset barnefamilier?

- Realisere offentlige lekeplasser i sentrum

- Grønne uterom i byen

- Gjennomføre tre signalprosjekter innen sirkulærøkonomi

- mm


