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Et senter for bærekraftig by- og stedsutvikling



Hamar – innlandets urbane hjerte

• Et livskraftig sentrum

• Med moderne urbane kvaliteter og historisk forankring

• Levende og med plass for mennesker i alle faser av livet

• Tilrettelagt på premissene til de myke trafikantene

• Kjerne i gågate-aksen 

• God sammenheng til alle andre deler av sentrumsområdet

• Handel skaper grunnlag for andre opplevelser?

• Sentrum skal være preget av menneskelig aktivitet det meste av 
døgnet



Hvor – og hvordan - beveger folk seg i hverdagen?

Hvor er det bygget de siste 10 årene?



Sentrum i fremtiden

• Sentrumshandelen reduseres - hva skal bli den nye drivkraften?

• Et sted å leve?

• Et sted å besøke?

• Et sted å tilbringe tid – fritid?

• Et sted å arbeide?

• Da blir det også et sted å handle? 



Hvordan?

• Bygg, bygg, bygg i gangavstand fra torget og Mjøsa

• Gjør det enkelt å komme til sentrum

• Skap ulike steder hvor det er godt å være

• Skap «døgnåpne» møteplasser - ikke bare kommersielle 

• La folk i alle aldre få vise seg frem på torget

• Fritidsaktiviteter – sole, bade, trimme, prate, spille, 
shoppe

• Lokk folk tilbake – skap eierskap og forandring

• Legg vekt på små og nære opplevelser 

• NABOLAG - aktivitet, frivillighet

• Alt beboerne trenger må ligge i gangavstand



Byromsplan 2013, Gehl arkitekter



Kopling mellom torg og Mjøsa, 
mellom handel og sentrum



Parkeringsstrategi – en alternativ løsning

• Felles p-hus for alle brukergrupper - som kommunen styrer

• Beboerne får rett til å leie en plass ved behov

• Utbyggerne betaler inn til et fond for denne tjenesten

• Driv en aktiv p-politikk



Gjør det attraktivt for næringslivet 
å gjøre de «rette tingene»



Tillitt

• En forutsetning for kvalitet

• Høy faglig kompetanse skaper tillitt

• Felles opplæring – studieturer – gode felles prosesser 
knyttet til stedsutvikling

• Konsekvente politikere 
skaper forutsigbarhet 
og faglig trygghet

”Når politikerne oppfører seg som sauer, blir vi ulver”
Fritt sitat fra eiendomsutvikler i Drammen



Skap felles framtidsbilder og finn en 
hensiktsmessig arbeidsdeling

• Skap lyst og energi til å utvikle samfunnet

• Sett retning på utviklingen 

• Sy ting som skjer sammen 

• Skap etterspørsel etter nye løsninger



Gode planer- som håndheves

• Kommuneplaner som bygger opp under regionale planer

o Strategier for stedsutvikling, næringsutvikling, inkluderende 
arkitektur og tjenesteutvikling i samfunnsdelen

o Lokaliseringspolitikk i arealdelen

• Planbeskrivelser og planer som gjør at utbyggerne vet hva kommunen 
vil styre etter

• Gode prosesser som gjør at politikerne blir motstandskraftige



Den handlekraftige kommunen gjør mer enn 
å planlegge

• Bruker alle sine virksomheter til å endre samfunnet (investering, utvikling 
og drift)

• Lager attraktive og sosiale steder

• Ser trender - i forkant av næringslivet

• Gjør det lønnsomt for næringslivet å gjøre de riktige tingene

• Samarbeider om utviklingsprosjekt

• Driver strategisk eiendomsutvikling

• Utvikler kreative miljø i samarbeid



Noen utfordringer



Klimaendringer og slutten på oljealderen 
vi må økonomisere



Høy endringstakt
Både offentlige og private må se seg selv som utviklingsaktører



Flere eldre
Alene med roboten og skjermen?



Flere små husholdninger
Kommer hjem til tomt hus

Stressede eneforsørger

Kontaktsøkende barn



Dobbeltarbeidende barnefamilier
Tidsklemme

Stressede overadministrerte barn



STAVANGER, HELEN & HARD ARKITEKTERVINDMØLLEBAKKEN, STAVANGER, HELEN & HARD ARKITEKTER

Det er behov for:
• en sosial boligpolitikk
• flere parker, møteplasser, lekeplasser, 

soleplasser, vakre plasser - inne og ute
• flere fellesskapsløsninger i 

boligmarkedet
• flere arbeidsplasser, boliger, skoler, 

barnehager…. i sentrum

Vindmøllebakken
Helen  og Hard arkitekter



Noen kommunale boligpolitiske virkemidler

• Knytt boligområdene tett til sentrum med attraktive gang/sykkel og 
turveier - lag omvei for bilen

• Kjøp tomter for å dempe prisveksten og legge til rette for samarbeid

• Bidra til å utvikle fellesskapsløsninger på tvers av generasjoner

• Leie for eie?

• Leieboliger som regulerer utleiemarkedet?

• Foreninger/ stiftelser som eier?

• Samarbeid med Husbanken?

Dyrvik og JaJa arkitekter, Hjeltnes Consult



Utfordringer i dagens sentrumsbyggeri

Sola står lavt i Norden

• Mange vil bygge høyt og tett – vanskelig å skape gode 
uterom, både private og halvprivate

Handelen svekkes

• Det må skapes mer liv

• Vanskelig å få etablert åpne fasader

• Vanskelig å få leietagere til butikklokaler



Sentrumshandelen er på vei ned

• Manglende boligbygging og 
etablering av arbeidsplasser i 
sentrum 

• Tillatelse til og etablering av 
store kjøpesentre og 
handelsbokser i byens 
randsoner.

• Netthandel øker
• Klesbutikkene har svakere 

utvikling enn andre deler av 
handelen.



Næringsutvikling i sentrum

• Fornuftig leienivå i 1 etg., hent avkastningen fra kontor/bolig, 
subsidier 1 etg.

• Etabler nye næringslokaler i sentrum – og skap et kreativt 
miljø

• Bruk byen, ikke ha kantine og møte/ konferansefasiliteter i 
hvert bygg

• Bidra til opprusting av fellesrom

• Samarbeid om drift av sentrum – hele døgnet - hele året









Grønland i Drammen
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Bragernes torg  
Drammen



Bruk grøntområder, bekker, turstier etc. til å 
skape attraktive og bærekraftige steder: 

Helsefremmende
• Rekreasjon og aktivitet
• Bedre luftkvalitet

Miljøvennlig
• CO2-utslippsreduksjon
• Biologisk mangfold
• Klimatilpasning

Attraktivt
• Hever kvaliteten på by- og bomiljø

Bruk blågrønne kvaliteter  

NANSENPARKEN, FORNEBU. BJØRBEKK & LINDHEIM AS

NANSENPARKEN, FORNEBU. BJØRBEKK & LINDHEIM LANDSKAPSARKITEKTER



Kommunen kan bruke
egne muskler

• Egne bygg og tjenester bidrar aktivt til god 
byutvikling

• Skoler, barnehager og omsorgstjenester flettes 
inn i sentrum

• Tar initiativ og gjør det attraktivt å legge 
arbeidsplasser i sentrum

• Legger aktivt til rette for byliv

• Skaper kreative arenaer, både i skolen og blant 
ildsjeler og næringsdrivende

MDH arkitekter, Tromsø Nordbyen



• God arkitektur, historiske bygninger og 
bymiljøer bidrar til stedsidentitet  og 
attraktivitet

• Er ressurser som bør utnyttes 
(Nasjonale forventninger, s.21)

Bygg opp under stedsegen identitet 

KOMMUNEPLAN FOR OSLO (2015) ANGIR OMRÅDER HVOR DET SKAL VISES 
SÆRLIG HENSYN TIL KULTURMINNENE. 

• Gå sammen om å definere lokale 
kulturminner

• Bygg kompetanse om bevaringsverdier i 
kommunene og byggebransjen.

• Gjenbruk av bebyggelse er bærekraftig

ARENDALS ELDSTE BYDEL TYHOLMEN ER BEVART OG TILPASSET MODERNE 
BRUK.



BASARENE KAFÉ, RESTAURANT OG MIKROBRYGGERI

Eksempel fra Hamar



Ja til strategi og handlingsplan for byutvikling

• Som går langt utenpå plan- og bygningsloven

• Dere trenger strategier for hvordan alle virksomhetsområder kan bidra

• En rammeavtale med et arkitektteam som også behersker planlegging, 
næringsutvikling, tjenestedesign og programmering

• Dette for å utvikle egne folk til spesialister på kompleks stedsutvikling



Takk for meg

Øystein Bull-Hansen

Bylivsentret.no


