
Strategier for 
fortetting innenfor 
Bergens sentrale 
deler





Hensikt med planarbeidet
I. Kartlegge områdets 

potensiale for fortetting
II. Lage rammer for fremtidig 

fortetting
III. Forbedre forvaltningen 

med tanke på 
koordinering, økonomi, 
handlekraft og kvalitet.



Mye bakgrunnsstoff
Kommuneplanens arealdel Hensynssoner kulturminnevern



Levekårsundersøkelse Syv kommunedelplaner



Bærekraftig byutvikling
Har allerede en fortettingsstrategi













Metodeanvendelse og metodeutvikling

Anvendelse: State-Pressure-Response (S-P-R)



S-P-R anvendt på dette prosjektet
Definering av mål for området

Tilstand (State)
• Byens karakter
• Boligstruktur og levekår
• Naturverdier og 

kulturminner
• Gate- og byromstruktur
• Bygningstypologi og tetthet
• Funksjon og 

funksjonsmangfold
• Eiendomsstruktur

Utvikling (Pressure)
• Statistikk og prognoser
• Næringsutvikling
• Større transformasjoner og 

fortettinger



Strategier for fortetting (response)
Planstatus

Tilgjengelige virkemidler § og Kr.

Konvensjonell fortetting
• Mulig fortetting innenfor 

bebygde områder
• Mulige endringer av 

struktur og funksjon
• Utbygging og fortetting 

innenfor utpekte og 
mulige utviklingsområder

Grensesprengende / 
smertefulle fortetting
• Sanering innenfor 

bebygde områder
• Ta fjorden i bruk
• Kle fjellsidene og hev 

byfjellsgrensen
• Rør hellig grunn: parkene, 

vannene, skogene, 
gravplassene etc.



Metodeutvikling

Tilstand
• Byens karakter
• Boligstruktur og levekår
• Naturverdier og kulturminner
• Gate- og byromstruktur – Space syntax
• Bygningstypologi og tetthet – Space matrix
• Funksjon og funksjonsmangfold – Mixed use index
• Eiendomsstruktur



Space syntax: Ikke normativ, men deskriptiv











Testing og summering av flere tema gjennom 
bruk av GIS – nummering av verdider 

(superpositivisme)



Identifying densification potential in urban areas, 
master NTNU, Marianne Lindau



Tilstand:
Byens karakter



Utvikling:
Utviklings- og 
transformasjons-områder 
etter 2000
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