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To veier: 

Prinsipper for vitalisering av offentlige byrom

Nybygging som redskap for vitalisering av offentlige rom



En fortettingspolitikk som gjør byen til arena for opplevelse, utfoldelse og 
rekreasjon

En fortettingspolitikk som gir nye boliger i sentrum, i stort monn, som er så 
attraktive at også barnefamilier ønsker å bosette seg og bli boende i byen



En områdeutnyttelse på 80 – 90 % er tett, 
men det er ikke Manhattan.

I vår globale tid kan høy tetthet lett 
misforståes.

Konsepter gjentas og eksporteres mellom land 
og mellom byer med ulik struktur og ulikt 
vekstpress.

Kommunen må, på vegne av samfunnet,  
forvalte stedets identitet

Tetthet-oversikten er hentet fra den regionale planen for areal og 
transport i Oslo og Akershus  

Fortett med kvalitet – fortetting som gir kvaliteter



Visjonen om kvalitetene som byrommet skal ha 

Grønn mobilitet

Effektiv arealutnytting

Flerfunksjonalitet

Sosiale fellesskap

Bygg: kvalitet og karakter

Natur og lokalt særpreg



Visjonene om en by for opplevelser, utfoldelse og rekreasjon: 
tankegodset er vel kjent, det er realiseringen som er vanskelig

Visuell variasjon 

Lys – luT – utsyn

AkUviteter,  liv og røre, 
service og tjenester

Møteplasser

Variert arkitektonisk 
uttrykk

Bygningers høyder og 
gaterommenes bredde

Avbrekk og alternative 
ruter

Retorikk & juss, mot & engasjement



Gode prinsipper for gode opplevelser i byens uterom -

• Snarveier, stikkveier, smug, 
alternative ruter…steder å 
hvile

• Service og tjenester –
synergier, supplementer og 
følgeaktivitetene

Retorikk & juss, mot & engasjement



Prinsipper for utfoldelse i byens rom  

• Fra konsum-by Ul by som arena for 
uZoldelse
• Lek
• Trening
• Kultur 

• (Om)skape arealer så de gir anledning Ul 
uZoldelse

• Bruke mellomrom Ul nye former for uZoldelse



Opplevelser og utfoldelse – tenke nytt om eksisterende bygg. 
Gårdeiersamarbeid for vitalisering  

• Kobling av brukere og eiere
• Midlertidige brukere
• Sam-brukere
• Sporadiske brukere

• Ta i bruk systemer for alternativer 
til tome lokaler
• Samarbeid mellom kommersielle 

interesser og frivillige
• Samarbeid mellom gårdeiere

Liv i gatene, aktiviteter i bygårdene 

Supplerende aktiviteter, synergi-skapende aktiviteter, følgeaktiviteter….. 

Retorikk & juss, mot & engasjement



Prinsipper for 
rekreasjon i by:

Hierarki i kvalitetenes 
tilgjengelighet

• For alle
• For noen utvalgte
• For den enkelte

Også områder med 
adgangsbegrensning kan gi 
«urbane kvaliteter»  

Retorikk & juss, mot & engasjement



God planlegging på tvers av sektorer som fastholder visjoner og holder 
retningen.

God planlegging sikrer riktige detaljer på riktig nivå 

God planlegging sikrer balanse mellom offentlige og private områder 
og buffersoner der det trengs og den sikrer forvaltning av områdene.

Men opplevelsene, rekreasjon og utfoldelse realiseres gjennom 
samhandling og samskapning. 



Planredskapene – hva og hvordan

Kommunedelplan:

• Sentrumsfunksjoner og 
sentrumsbestemmelser

• Parkerings-bestemmelser
• Bevaringsproblematikk
• Torg og møteplasser
• Blå-grønn struktur
• Fjernvarme
• Søppel-håndtering
• …
• …

• Plan for offentlige rom
• Gater (fra vei til gate)

• Torg, parker, løkker, lekeområder

• Krysninger over- og underganger

• Korridorer, krysninger

• VAR - kostnader

• Fjernvarme, søppel-sug, terminaler, 
midlertidige arealer

Områdeplan:

• Juridisk bindende plan: 

• Planprogram
• Områdeplan:
• Enhetlig detaljeringsnivå?
• Krav til detaljregulering?
• Infrastruktur og rekkefølgekrav
• Krav til felles planlegging?
• Bestemmelse om førsteetasjer?
• Andre etasje
• Kjeller
• Bestemmelse om 

boligsammensetning
• …
• …



Fortetting og vitalisering av offentlige rom

Gjøvik skal 
vitaliseres:
Byen skal åpne 
seg mot Mjøsa.

Ny skysstasjon er 
etablert, 
Farverikvartalet
er under 
planlegging og 
dere har hab 
konkurranse om 
Huntonstranda.

Byens indrefilet 
utvikles



Den øvre 
byen har 
masse 
potensiale:

Fortetting 
som redskap 
for 
byforedling

Hvordan 
forløse 
potensialet?



Kommunen er vant til å planlegge – nå å de lære å stimulere til 
gjennomføring. 

• Plan for offentlige rom må med når det planlegges for bykvaliteter
IKKE TEGNE UTEN Å REGNE!

• Grunneierne sitter på nøkkelen

• Grunneiersamarbeid kan redusere utviklingskostnader
• Grunneiersamarbeid kan gi små lokale grunneiere mulighet til å høste 

utviklingsgevinst
• Har Gjøvik grunneier/gårdeiersamarbeid de kan trekke på?  



Veien fram til boligprosjekter også på de vanskelige tomtene:

• Kommunen må tillate:  veien 
går gjennom arealplanlegging.

• “Planterskler” – (fortetting i 
sentrum er kompleks, følg 
prinsippet om å ikke planlegge 
mer enn nødvendig)  

• Det må være lønnsomt for 
grunneier:

• Verdien av ny bruk må 
overstige alle kostnader 

• Grunneier(ene) må ønske å 
omdanne eiendommene sine.

• Det vil oTe si at alle 
grunneierne i hele kvartalet må 
ønske de7e.

Hvordan få til utvikling også i den øvre delen av Gjøvik by?

Retorikk & juss, mot & engasjement



Til dette med at grunneier(ene) må ønske å utvikle:

Avhengigheter mellom grunneiere:

Kommunen kan ikke kreve utbygging

• En grunneier stopper utviklingen

• En håper på oppkjøp

Til det kreves investorer med «lange penger» og en grunneier 
som vil selge

Investorer finnes ikke alle steder. 

Resultat er at tomter med potensiale blir liggende.



Mulig løsning: samarbeid mellom gårdeiere for å realisere utviklingspotensialer

• Kommunen kan ta 
initiativ til slikt 
samarbeid

• Følg naturlig 
avgrensing – det gir 
økt gjennomførbarhet

• Gjøre dette om til 
utbyggingsselskap: 

• Aksjen kan omsettes, få inn 
andre aktører 

• Kan bruke kjøpesenter som 
organisatorisk modell

• Etablere et utviklingsselskap 

• Etabler et forpliktende 
samarbeid, organisert som AS 

• En kan, men må ikke overføre 
eiendom før utbygging

• Eiere får merverdi etter 
utvikling. Denne fordeles 
etter eierfordelingen ved 
start



Andre byer har gjort debe – med stort hell:
Eksempel fra Kristiansand – Tangen:

• Kommunen tok initiativ – grunneierne og 
festerne gikk sammen om å etablere et 
felles utviklingsselskap

• Selskapet fikk fortrinnsrett til kjøp av 
kommunal grunn – stimulans for at 
selskapet skulle etableres

• Anleggsbidragsavtale – utviklingsselskapet 
ble infrastrukturselskap for hovedanlegg og 
fellesanlegg

• Selskapet inngikk avtale med alle 
grunneierne for å sikre bidrag

• Betale når anlegget passerte eiendommen

• Da krisen kom kjente kommunen sin 
besøkelsestid

• Avtale samarbeidet før
planprosessen starter

• Alle m2 bør være like viktige -
uavhengig av framtidig formål

• Planen må skape merverdi – dagens 
verdi er basis

• Tomtestørrelse eller takst som basis
• Avtale bla hvordan en skal fordele 

merverdi og fordele kostnader



Nødvendigheten av 

…å få lønnsomhet i prosjektene som 
overstiger dagens tomteverdi

…å sørge for at grunneiere bidrar til løftet av 
byens infrastruktur

…å få store boliger med lukkede gårdsrom 
eller tilgang på privat areal

Kommunens må

… å sørge for grunneiersamarbeid for 
tomtetilfang og god tomtestruktur

… å sørge for rask planavklaring

… å sørge for et tilstrekkelig stort marked

Vanskelig forenelige målsettinger



Å sørge for et sUlstrekkelig stort marked

• Kommunen kan ikke styre markedet, men en kan legge til rette for at 
det skal virke som intendert. 
• Regulere for nybygging, i stort monn og i dialog med grunneiere – og krav om 

visse funksjoner og kvaliteter

• Stoppe nybygging i konkurrerende områder 

• ATP i praksis



Sett at grunneierne er klare,
hvem skal det bygges for?

Alle vil ha barnefamilier i sentrum.

- Studie av hva barnefamilier flyttet til og hvorfor de ble 
boende 

De som flyttet ut av byen fikk nær fordoblet boligareal
Gjennomsnittet er 2 rom mer
Barnefamilier vil ha privat uteareal!
MEN: Mange ville ha blitt boende i byen dersom de kunne fått 
større bolig der.

• For alle er trygg skoleveikvaliteten på skolen viktig.
• For alle er parkering for egen bil viktig – men den må ikke være 

rett ved inngangen til huset.

Kilde: 
Bo og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo

OsloMet/NIBR rapport

Rolf barlindhaug
Bjørg Langseth
Marit Owren Nygaard
Marit Ekne Ruud

Bilde fra Østlendingen. Barnefamilier som
er så travel at de dropper frokosten



Oppsummering – Flere boliger er brekkstang til vitalisering av 
offentlige rom

Flere boliger i bykjernen:
• Planlegging som er realiserbar!

• Planlegg så lite som mulig og sta 
på de rette stedene og de rette 
detaljene

• Tegne og regne – realisme i plan, 
realisme i grunneieres 
forventninger

• Hjelp grunneierne til å realisere 
potensialer sammen 

By-kvalitet:
• Fysisk form: størrelse, volum, 

skala, snarveier, smug. 

• Suppler kommersielle Ulbud

• Opplevelse og uZoldelse

• Private  versus allmenne 
kvaliteter

• Gårdeiersamarbeid for nye 
akUviteter i uterom og i byggene.

Demografi og byens liv: 

• Barnefamilienes ønsker kan 
oppleves kontrære til by-boligen

• Still krav til at utbyggeres forslag 
reflektere ønskede målgrupper

• Tenk utradisjonell formgivning, 
be utbyggerne kombinere 
moduler på nye måter

• Mikro-perspektiv kan ivareta 
ulike behov i ulike deler av 
prosjektene



Nye boliger i sentrum - redskap for 
vitalisering av byens offentlige rom

Prinsipper for vitalisering av 
offentlige rom 

Gjøvik vokser, og har potensiale for å demme opp mot handels- og opplevelses-lekkasjer til 
Oslo.

Gjøvik er et regionalt møtested, service og funksjoner bygges ut. 

Men skal Gjøvik bli et varig pulserende møtested må basisen legges av de som bor i byen. 
Da må hele byen fortettes nennsomt og med kvalitet i alle ledd og langs alle dimensjoner.

Store krav til planlegging: fra planlegger til samhandler.


