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Fremtidsrettet

Engasjert

Drivkraft i regionen

Grønn



Kompakt

Mangfoldig

Trygg

Særpreget



Drivkraft i regionen

Europaveien E39 og E16 utenom senterområdene
Godt utbygd kollektivnett til regionsentre og bydelssentre



Bybanen er 
ryggraden i 
kollektivsystemet,
- binder byen 
sammen



Byplanleggingen 
bidrar til 
transformasjon og 
fortetting av 
knutepunktene



Planinnsats i 
prioriterte fortettings-
områder; 

• Det sentrale 
byområdet

• Bydelssentre
• Lokalsentre
• Holdeplasser langs 

Bybanen
• Transformasjon av 

næringsområder



Utfordringen…

• Visjonen er å skape gode bokvaliteter 
i en tett og tilgjengelig by…..

- gode lokalsamfunn med rom for 
deltakelse og rekreasjon…..



Den integrerte byen



Den tette byen

• Urbanitet betinger variasjon og høy 
menneskelig aktivitet

• Offentlige byrom og felles uterom

• Handel, service og arbeidsplasser  

• Offentlige tilbud viktig
(kulturtilbud, skoler, idrett, botilbud, helse…)

• Integrasjon og flerfunksjonalitet i bygg

• Tilgjengelighet - gåby

• 1.etg. utgjør viktigste faktor for urbanitet, -
bør sees på som del av det offentlige 
uterommet? 



Hvordan få det til?

• Kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel)
• Kommunedelplaner
• Områdereguleringsplaner
• Detaljregulering og byggesaker (saksbehandling)
• Utbyggingsavtaler
• Byggherre
• Utbygger (skole, kultur, etc.)
• Osv.

• Samordning og gjennomføring
• Målstyring
• Helhetstenkning



Offentlig plan

Erfaringer:



Illustrasjoner / fremstilling







Samarbeid og koordinering



Mulighetsstudie Indre Arna, Forslag fra 3RW



(Cubus)



Arkitektkonkurranser - Europan 13





Utstillinger     Modeller     Tegnekonkurranse



Nye utredninger – hvordan 
sikre kvalitet?





-
• Mange grunneiere/aktører
• Tunge krav til dokumentasjon
• Krevende prosesser
• Detaljeringsgrad ofte uavklart
• Endringer i markedet underveis

+
• Grunnlag for utbyggingsavtaler
• Grunnlag for ekspropriasjon
• Forutsigbarhet

Erfaringer med områderegulering



Nye muligheter?

• Bruk av felles, offentlig 
planprogram for et større område, 
som grunnlag for utarbeidelse av 
privat(e) detaljregulering(er)

- strategisk kart
- analyser
- rammer for helhetlige strukturer
- VPOR 

• Noe for oss??



Laksevåg





Har Bybanen fått en betydning?



Erfaringer























Bybanen 
– turer mellom bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda

2008 2013



• Bybanen bidrar til økt fortetting i utpekte sentrumsområder
• Bybanen bidrar til en mer tilgjengelig by
• Bybanen bidrar til stamlinjetenkning i kollektivsystemet 

(tenk bane – ta buss)
• Bybanen bidrar til endrede reisevaner (og den gode reisen…)
• Dette gjør Bybanen til et bytransformasjonsprosjekt
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