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– Fredrikstad
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� Fagrapporter 
– Areal- og transportplanlegging 
– Sentrumsutvikling 
– Levende lokalsamfunn
– Gode byboliger 
– Grønnstruktur, natur og friluftsliv 
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Miljøbyprogrammet er et forsøks- og utviklingssamarbeid mellom
byene Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Tromsø, bydelen Gamle
Oslo og sentrale myndigheter. Målet var å få fram modeller for en
bærekraftig byutvikling. Miljøbyprogrammets hovedidé er å se flere
miljøproblemer i sammenheng for å løse dem gjennom en helhetlig
arbeidsform der langsiktig planlegging og raske miljøforbedringer
trekker i samme retning. Arbeidet tok til i 1993 og avsluttes i 2000. 

I hovedrapporten oppsummeres de viktigste erfaringene fra
miljøbyprogrammet som helhet, med anbefalinger til lokale,
regionale og sentrale myndigheter. Gjennom byenes egne
rapporter, byrapportene, blir det lagt vekt på å se helheten i byenes
arbeid: Ulike satsingsområder, planer og tiltak blir sett i sammen-
heng – som skritt mot en mer miljøvennlig byutvikling. Faggrupper
knyttet til hvert sitt satsingsområde har utarbeidet fagrapporter med
eksempler, erfaringer og anbefalinger. 
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Forord

Denne boka inneholder råd og eksempler for plan- og
utviklingsarbeid i sentrum av norske byer og større
tettsteder. 

Boka er et forsøk på å sammenfatte og formidle
norske og noen utenlandske erfaringer, og det er lagt
særlig vekt på å gi råd om hvordan en sentrumsplan
kan brukes som virkemiddel. Eksemplene viser at
oppgavene kan gripes an og gjennomføres på ulike
måter etter de lokale forholdene. 

Målgruppe er planleggere, politikere og andre som
er opptatt av å utvikle levende, vakre og miljøvennlige
bysentre. 

Boka bygger på kunnskap om sentrumsplanarbeid i
flere norske byer. Den er også en del av rapporteringen
fra Miljøbyprogrammet og tar opp i seg erfaringer fra
de fem «miljøbyene» Fredrikstad, Kristiansand,
Bergen, Tromsø og bydelen Gamle Oslo. 

Miljøbyprogrammet har hatt sentrumsutvikling som
ett av seks satsingsområder, og har definert målet for
sentrumsutvikling slik: 

«Sentrum skal være byens viktigste møtested for
mennesker, næringsliv, handel og kulturliv. Gater, torg
og parker settes i stand. En blanding av boliger,
arbeidsplasser og kulturtilbud gir liv og aktivitet til
sentrum. God tilgjengelighet til sentrum, spesielt med
kollektive transportmidler, til fots og på sykkel skal
gjøre bysentrene mer attraktive for et større mangfold
brukere enn i dag.»

Et sterkt sentrum er viktig i arbeidet med å utvikle
en miljøvennlig bystruktur. 

En rekke personer i det norske fagmiljøet, fra
kommuner, direktorater og konsulenter, har bidratt
med tekster, illustrasjoner og kommentarer. 

En arbeidsgruppe under Miljøbyprogrammets
faggruppe for sentrumsutvikling står bak boka. Den
har bestått av sivilarkitekt Erlend Eng Kristiansen, sivil-
ingeniør Gustav Nielsen og sivilarkitekt Ragnhild
Haug, med sistnevnte som prosjektleder. Informasjons-
designer sivilarkitekt Truls Lange har deltatt med
særlig ansvar for å tilrettelegge stoffet for publisering
og bokas formgivning. 

Miljøverndepartementet 
Oslo, mai 2000 



Dette er ingen fullstendig lærebok som forutsetter at
en leser den fra A til Å, men et sted å finne tips og idéer
om ulike måter å arbeide med sentrumsutvikling og
sentrumsplanlegging. 

Boka er todelt. De første fem kapitlene tar for seg
sentrumsplanlegging som helhet. Etter et innledende
kapittel om utfordringer og mål, følger et kapittel om
hvordan en kan bruke sentrumsplan som redskap for
sentrumsutvikling. Videre er det kapitler om hvordan
en kan organisere planleggingsprosessen og om iverk-
setting, drift og oppfølging av planen. Det siste kapit-
telet i første del tar for seg hvordan sentrumsplaner er
brukt i fire ulike byer. 

I andre del av boka er åtte aktuelle deltemaer
beskrevet i egne kapitler. Det vises eksempler på
løsninger og mulige framgangsmåter for å gripe
temaene an. Ingen av temaene er uttømmende
behandlet, og det er forskjell på omfang og detaljering. 

På første side i hvert kapittel er det litteraturhenvis-
ninger til mer utfyllende kunnskap om emnene. 

Lykke til! 
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