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Mål for programmet

o markere 200 års nasjonsbygging

og urbanisering 

o tydeliggjøre historisk betydning

o styrke miljøvennlig byutvikling og –transport

o tilrettelegge for sykkel, gange og kollektiv

o gi rom for sosialt liv

o utvikle nasjonale og internasjonale forbilder



Norge har urbane tradisjoner



Christiania 1650



Linstows plan 1837









Rådhusplassen før



Rådhusplassen etter



Blå stein i Bergen



Blå stein i Bergen, etter 22.7.2011





Oppdal



Ett eller annet sted…



«Riksantikvaren og Statens vegvesen ønsker å skape økt 
bevissthet om gaters og plassers betydning. Dette ønsker vi å 

gjøre ved å invitere til en nasjonal dugnad for å heve kvaliteten 
ved noen av nasjonens viktigste fellesområder.» 

Jørn Holme og Terje Moe Gustavsen



NB!registeret
240 kulturmiljøer

av nasjonal interesse
i 75 norske byer

• NB!registeret innebærer ikke formelt vern

• Områdene har 

nasjonal interesse 

• DIVE-undersøkelse

kan fastslå evt.

nasjonal ve

NB



Tre byer ble invitert til samarbeid

• Kongsberg

• Kristiansund

• Kirkenes



«Vi ønsker å bidra med kunnskap og kompetanse 
og i første rekke samarbeide med dere tre –
Kirkenes, Kongsberg og Kristiansund – og senere 
med en rekke andre byer.» 

Terje Moe Gustavsen, Kirkenes 10.10.13 



Våre gater og plasser

KRISTIANSUND



Om Kristiansund

• Skape et mer levende og attraktivt sentrum

• Sentrale sentrumsgater er riksvei

• Bypakke – sammenheng sykkel og gange

• Gjenreisningsby – skape stolthet

• Næring i sentrum havneaktivitet med 
kontainerhavn og hurtigruta, og kjøpesenter

• Hvordan utvikle Kongens plass som er rv70 

• Bygger kulturhus i sentrum

• Behov for formingsveileder



Kristiansund



Kri

Kristiansund før krigen



Kristiansund 1940



Kristiansund plan BSR 1940          



Kristiansund BSR 1941



Kristiansund 
– En by med rette gateløp, plassdannelser, akser 
med fondmotiv

Den gamle trehusbebyggelsen i Kristiansund var allerede 
før andre verdenskrig moden for omregulering. Professor 
og arkitekt Sverre Pedersen ble engasjert for å se nærmere 
på regulering av sentrum. Han slapp å gjøre de store 
grepene. Den saken tok de tyske bombeflyene seg av 28. 
april – 1. mai 1940. 

800 av byens 1300 bygninger brant ned, derav 579 
bolighus. 28 % av landets samlede krigsskade på bygninger 
under krigen ble påført i Kristiansund. 

I 1940 ble det opprettet en nasjonal organisasjon som fikk 
navnet Brente Steders Regulering (BSR). 
Organisasjonen holdt først til i Trondheim med Sverre 
Pedersen som leder. 

På grunn av de store krigsskadene fikk BSR eget kontor i 
Kristiansund, det eneste utenom hovedkontoret. 
Kristiansundskontoret av BSR ble først ledet av arkitekt Erik 
Rolfsen og deretter av arkitekt Knut Cleve. I tillegg ble den 
anerkjente arkitekten Arne Korsmo ansatt som byarkitekt. 



Det sentrale motivet i Sverre Pedersens byplan er den brede og rette Kaibakken, 
den gang kalt «Oppfarten»,  og går fra Piren nede ved Storgata opp til Kongens 
plass på høyden.  Fra Norske gater og plasser





Ut mot Kaibakken ble det i 1950-årene bygget enkle murpussede byhus i ulike farger.
Nederst mot havna ble det nye rådhuset plassert, litt rikere i utformingen. 
Norske gater og plasser



Nasjonal verdi

«Kristiansund er en av de 
mest særmerkte 
gjenreisningsbyene. I følge 
Sverre Pedersen var den en av 
hans hovedverk.
Den har klare klassisistiske 
trekk i byplanen. Dessuten har 
bebyggelsen en til dels klart 
tilbakeskuende og 
historiserende
karakter, noe som gjør at en 
kan være fristet til å utrope 
den til et tidlig eksempel på 
postmodernisme.» 
NB-registeret









Våre gater og plasser

Kirkenes



Om Kirkenes

• Skape et mer levende og attraktivt sentrum

• E6 gjennom sentrum

• Politisk vedtak om bypakke

• Befolkningsvekst

• Gjernreisningsby – skape stolthet

• Næring i sentrum havneaktivitet med 
kontainerhavn og hurtigruta, og kjøpesenter

• Flytting av stamhavn / hurtigrute

• Barentssamarbeidet



• Store prosesser i en liten by

• Norges brohode mot nordvest- Russland

• Samarbeid Kirkenes - Murmansk

• Havneutbygging

• Vegutbygging Russland-Norge 

• Asylstrøm - Storskog

• Sør Vararanger - 450 arbeidsplasser 

• 18. november 2016 KONKUS 

• Nå: ny gruvevirksomhet









Kirkenes



























Våre gater og plasser

KONGSBERG



E134 Damåsen-Saggrenda



Om Kongsberg

• Ombygging av avlastet veg i 
Hassbergtjerndalen. 

• Ny lokalisering av høyskole

• Sykkelby med ambisjoner

• Opprusting av sentrum

• Ønsker bistand til langsiktig utvikling av byen

• Flytting av jernbanestasjon?

• Gjøre byhistorien synlig





Strekninger med tiltak langs avlastet vegnett.

































Kritiske eller ei, 

vi må medgi at krysset er blitt et pent 
innslag i bybildet.

Laagendalsposten 24.05.2013





side 89:

Statens vegvesen vil videreføre programmet 

«Våre gater og plasser» i samarbeid med Riksantikvaren.

Målet er å bidra til en økt bevissthet om gater og plassers 
betydning som sosial og offentlig arena og medvirke til en 
mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutvikling.



-



Videre arbeid:

• KVU anvende metoden «Intergrerad
landskapsanalys»  riksveg 22

• Bypakke Nedre Glomma – samarbeid med NMBU

• Turistveg – forankring i kulturhistoriske kvaliteter 



Videre arbeid:

• KVU anvende metoden «Intergrerad
landskapsanalys»  riksveg 22

• Bypakke Nedre Glomma – samarbeid med NMBU

• Turistveg – forankring i kulturhistoriske kvaliteter 



http://gaterogplasser.no/



http://gaterogplasser.no/

http://gaterogplasser.no/



