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Space Syntax? 



Bygninger og gater 

Rom mellom bygninger er et potensial for 
bevegelse 
Hvilke gater vil vi gå til eller gjennom? 



En by uten asfalt 



En by uten asfalt 



Noen bruksområder 

Finne områder med mye og lite aktivitet i 
bygning, byrom, bydel eller byen som helhet 

Beregninger av fremtidig bruk av bygninger, 
byrom og bydeler  

Teste forslag til endringer i bystrukturen 

 



 



 



Fordeler 

Gatenett eneste inngangsdata 

Rimelig verktøy 

Objektiv 

 



Bakgrunn: Den fysiske og sosiale byen 

University College London (UCL) 

Bill Hillier og Julienne Hanson «The Social Logic 
of Space» 1984 

Simulering av sosiale effekter av arkitektur og 
planlegging 



1. Avgrensede rom 

Arenaer for byliv 

Vi samhandler i 
avgrensede rom 





2. Linjer er rom 

Vi beveger oss langs linjer 





3. Orientering i byens rom 

Vi orienterer oss 
etter det vi kan se 







Å endre retning 



Hvilken vei velger vi? 



Hvilken vei velger vi? 



Hvilken vei velger vi? 



Fra byens rom til byens 
akser 



Det åpne byrom 



Fra byens rom til akser 



Aksial gjengivelse av byens rom 



Akkelies van Nes 



Aksiale analyser 



Global integrasjon 



 



Lokal integrasjon 



Kontrollverdi 



Noen svakheter 



En 2-dimensjonal verden? 





Smug og allmenninger 



Attraksjoner og tilbud 



Sykkeleksempel fra Bergen 









Der stier dannes 



Kilder og forslag til videre lesning 

Akkelies van Nes 2002 Road Building and Urban Change – The effect of 
ring roads on the dispersal of shop and retail in Western European towns 
and cities 
Akkelies van Nes 2003 Space Syntax analtse av Tønsbergpakken 
Bill Hillier 2007 Space is the Machine 
Bill Hillier & Laura Vaughan 2007 The City as One Thing 
Jan Espen Vik 2010 Bystrukturens forutsetning for byliv – Bergens 
historiske og fremtidige utvikling diskutert gjennom Space Syntax 
Simen Auli Staff 2010 Barrierer, fragmentering og ekspansjon – En space 
syntax-analyse av gatestruktur og sentrumsutvikling i Larvik by 



Forslag til nettsider å besøke 

www.spacesyntax.org 
Nettsiden til Space Syntax Laboratory på University 
College London (UCL). Her finnes linker bl.a. til 
programvare og publikasjoner 

www.spacesyntax.com 
Nettsiden til Space Syntax Limited – konsulentdelen av 
Space Syntax Laboratory 

www.spacesyntaxnetwork.wordpress.com 
Blogg som tar for seg både akademisk og kommersiell 
bruk Space Syntax (også knyttet til UCL). 
 

http://www.spacesyntax.org/
http://www.spacesyntax.com/
http://www.spacesyntaxnetwork.wordpress.com/


TAKK FOR OSS! 
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