
Bergen og bybanen – en fortelling 
om byvekst og åreknutefortetting



Åreknutepunkt





Hva er god bykvalitet?
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Hvordan oppnås god bykvalitet?



Når vi spør folk, hva svarer de da?
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Hva betyr det?

• Småbysenteret er idealet



Er det mulig å 
planlegge en 
urban atmosfære?

• God byplan som 
skaper gode gateløp

• Gode offentlige rom

• Miks av bolig, 
kontorer, offentlige 
tjenester og kommers

Utkastet "Piazza", fra 1937 utført av arkitekt J. 
Munthe Bull, fikk 2. premie i konkurransen om 
Danmarks plass. Bergen Byarkiv.





Hva er et knutepunkt?



Åreknutepunkt



Blir knutepunkt urbane steder?

• Høy tetthet 
alene skaper 
ikke urbanitet



To grunnleggende problemer: Juss og juss

• Stadig mer juss blir 
applisert på 
planarbeidet, spesielt 
når det går feil

• Summen av alle regler 
blir ikke by



Nesten alt vi liker er umulig å bygge i dag



Tettheten er på rundt 
150 prosent i bydeler i 
Oslo som Frogner og 
Grünerløkka.
Dette er anbefalt tetthet 
for knutepunkter.
Men: Når nye 
knutepunkter bygges 
blir det ikke urbant



Ikke-urbant eksempel fra Oslo



Er dette bedre? 



Er fortettingsfilosofien i tilknytning til Bybanen 
blitt en «tvangstrøye» som hindrer annen 
byutvikling?



Hva er problemet med Bergen?

• For tett kobling mellom rike 
velgjørere og byutvikling?

• For lite utenbysk kapital?

• For dårlige byplaner

• For få byplaner?

• For mange byplaner?

• For høyt detaljeringsnivå i 
planene?

• Bergenserne?



Hva er problemet med Bergen? (og andre 
plasser)
• «Det nye fylkeshuset vil oppfylle den høge 

miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent og 
samtidig oppnå kravet om 20% reduksjon 
av klimagassutslepp. Bygget får 
passivhusstandard med energieffektive 
installasjonar. Dei to øvre taka vil ha 
Bergens mest sentrale solcelleanlegg, som 
vil produsere meir enn 100 000 kWh/år. 
Alle tak er utforma som grøne tak for å 
sikre god vannfordrøyning, samt for å auke
tomta si økologiske verdi.»

• «Det vart vurdert at riving og nybygg samla 
gav betre økonomi i prosjektet enn 
rehabilitering og fylkestinget vedtok sak om 
rom- og funksjonsprogram for nytt 
fylkeshus i oktober 2018.»



Hvor går energien?

forstaden

byen

bygda



Bygge mer by, ikke kun bygninger



Er kommuneplan løsningen?

• Test ut en 
bebyggelsesplan først

• Tilpass lovverket i 
etterkant


