
Dagens program
12.00-12.05 Velkommen v/Eirik Bøe 

12.05-12.35 Fortetting med kvalitet v/ Gro Sandkjær Hansen, OsloMet

12.35-12.50 Spørsmål og diskusjon

12.50- 13.15 Arkitekturstrategi og sikring av kvalitetsperspektivet i kommuneplanens arealdel v/ Kauko Leskinen, Camilla 

Løvenskiold og Håvard Blekastad, Bærum kommune

13.15- 13.25 Spørsmål og diskusjon

13.25- 13.55 Utnyttelse og kvalitet - utgår

13.55- 14.00 Spørsmål og diskusjon

14.00- 14.15 Pause

14.15- 14.45 Hva betyr kommunens klimastrategi sitt mål om at i 2030 er andelen personreiser med kollektiv, sykkel og gange 60 % 

for Bærum kommune?

V/ Kirsti Stokke Burheim, Bærum kommune og Marte Mariussen, Multiconsult

14.45- 15.00 Spørsmål og diskusjon

15.00- 15.15 Pause

15.15- 15.45 Fremtidens kontornæring og næringsparker V/Hanne Toftdahl, Vista analyse 

15.45- 16.00 Spørsmål og diskusjon



Fortetting med kvalitet: 
Viktige kvalitetsdimensjoner for
å sikre bærekraftig byutvikling

Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

8.2.2021

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktige kvalitetsdimensjoner for å sikre bærekraftig byutviklingKvalitet i byutvikling har flere lag enn kun arkitektonisk kvalitet (på fasader), og beskrive hvilke dimensjoner som Hanssen mener er viktigst for å nå bærekraftmålene (SDG 17).



Hva er viktig for å sikre de gode byene og 
tettstedene/ nabolagene? 

Hvordan skal Bærum kommune sikre vekst som gir 
en merverdi for eksisterende og nye områder?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktige kvalitetsdimensjoner for å sikre bærekraftig byutviklingKvalitet i byutvikling har flere lag enn kun arkitektonisk kvalitet (på fasader), og beskrive hvilke dimensjoner som Hanssen mener er viktigst for å nå bærekraftmålene (SDG 17).





FNs 17 bærekraftmål 
krever sammenhengstenkning
+ tyngdeforskyvning



FNs 17 bærekraftmål 
krever sammenhengstenkning
+ tyngdeforskyvning

Problemet: Sektortenkning 
og smal målstruktur



FNs 17 bærekraftmål 
krever sammenhengstenkning
+ tyngdeforskyvning

Problemet: Sektortenkning 
og smal målstruktur

Vi må tenke nytt 
rundt hvordan vi 
jobber sammen 



Parisavtalen og SDG 17 fører til høyere politiske ambisjoner for byutvikling: 
Skape klimavennlige kompakte byer og tettsteder

Regional plan
for areal og 
transport

Byvekstavtale
-ordningen

Byenes planverk

Satsing på sykkel 
og gange

Kollektivsatsing

Parisavtalen
Klimaavtalen med EU

Klimalov 1.1.2018
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Parisavtalen og SDG 17 fører til høyere politiske ambisjoner for byutvikling:
Skape menneskevennlige byer og tettsteder

Sosialt bærekraftige kompakte byer (SDG 17)

Sosial bærekraft:
A. Bygge sterke fellesskap, fordi tilstanden i 

lokalsamfunnets påvirker individets livsmuligheter
B. Lik tilgang på tjenester og like muligheter, sikre 

trygghet for den enkelte (ta tak i dypstrukturelle
årsaker til ulikheter)

C. Medvirkning, myndiggjøring, bygge medborgerskap

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Aktiviserende hverdagsomgivelser



Parisavtalen og SDG 17 fører til høyere politiske ambisjoner for byutvikling:
Skape menneskevennlige byer og tettsteder

Sosialt bærekraftige kompakte byer (SDG 17)

Speiles i folkehelseloven (2011) 
som sier at planlegging skal være 
folkehelsefremmende: 

- Gi oss hverdagsaktiviserende omgivelser,
både fysisk og sosialt

- Utjevne forskjeller i helse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Aktiviserende hverdagsomgivelser



5 kvalitetsdimensjoner som 
er viktige for bærekraftige byer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
statuttenes § 1 være:Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur.Høy kvalitet på både konsept og gjennomføring.At bygg eller anlegg er et tilskudd til Oslo by og dens utvikling; estetisk, funksjonelt eller kulturelt. Gode bygg og områder:�Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser �Gode bygg og områder stimulerer til kontakt med andre mennesker. De legger til rette for både fysisk og sosial aktivitet, og gir oss opplevelser, enten som hendelser eller sanseinntrykk. En viktig trivselsfaktor er at sansene stimuleres av variasjon i omgivelsene, slik som temperatur, lukt, farger, former og lyder. Uten slik stimuli reduseres livskvaliteten. �Gir gode lysforhold og utsyn�Tilgang til dagslys og utsyn fremmer helse, trivsel, læring og produktivitet. Lysforhold handler om samspillet mellom dagslys og kunstig belysning. God dagslyskvalitet innebærer mer enn målbar dagslysfaktor. Redusert og manglende tilgang på dagslys kan skade helsen. Utsyn er muligheten til å se utover fra en bygning eller lukket område, og skaffe seg oversikt i omgivelsene. Utsyn er ikke det samme som utsikt. Et eksempel kan være utsyn til noe som kan gi en god følelse, eksempelvis vegetasjon. Utsyn mot natur, grøntarealer og vegetasjon er godt for helsa.�Gir god luftkvalitet og lav støybelastning �God luftkvalitet betyr tilstrekkelig tilgang til ren luft og regulerbar temperatur. Forskning viser at kreativitet og produktivitet øker med en romsligere komfortramme. Mulighet til å påvirke eget inneklima har stor positiv effekt på hvordan vi opplever innemiljøet. Lav støybelastning og gode akustiske forhold er også viktig for helsa. �Ivaretar sikkerhet �Bygg og områder må være tilrettelagt for å hindre brann, brannspredning, skadeverk, tyveri og ulykker. Sikkerhet for gående og syklister må også ivaretas. Følelse av trygghet og sikkerhet er avhengig av at man greier å balansere forebyggende og beskyttende tiltak mot inntrykk av åpenhet og vennlighet.  Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet�Bygg og områder skal kunne brukes uavhengig av funksjonsnivå, og ha miljøvennlig adkomst både til fots, på sykkel og med kollektivtransport. Lokalisering og tilrettelegging i og rundt bygget er avgjørende.�Har lang levetidBygg og områder må være fleksible og kunne tilpasses store og små behovsendringer, slik at de kan utnyttes i hele sin funksjonelle levetid. Konstruksjoner og materialer må tåle påkjenning både fra normal bruk og forventede endringer i klimaet uten å miste funksjon eller estetikk. �Gir smart utnyttelse av arealene �Bygg og områder må være arealeffektive. Økt tilflytting til byer og tettsteder vil kreve at vi bygger tett og arealeffektivt. Fortetting må gjøres med hensyn til øvrige kvaliteter. �Utnytter energien godt �Bygg må være energieffektive og ha et jevnt effektbehov. Områder bør ha tilgang til lokale energisystemer og god interaksjon med overordnede energisystemer.�Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp �Stadig flere skal dele på en begrenset tilgang til råvarer og vann. Det krever mer bruk av fornybare ressurser, mindre avfall og sløsing med drikkevann, og økt gjenbruk og gjenvinning. Det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp både under produksjon og transport av materialer til bygget og i byggeprosessen.�Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader�Gode bygg har driftssikre tekniske systemer og er laget av robuste materialer som er lette å rengjøre og vedlikeholde. Sammen med høy 
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1. Klimavennlig by: 

• Effektiv arealutnyttelse: Bystruktur med fortetting og 
arealeffektivisering

• Grønn mobilitet: knutepunktutvikling, prioritere 
kollektiv, sykkel og gange (10-minuttersby)



1. Klimavennlig by

• Smart arealutnyttelse: Bystruktur med fortetting og 
arealeffektivisering

• Grønn mobilitet: knutepunktutvikling, prioritere 
kollektiv, sykkel og gange (10-minuttersby)



1. Klimavennlig by

• Smart arealutnyttelse: Bystruktur med fortetting og 
arealeffektivisering

• Grønn mobilitet: knutepunktutvikling, prioritere 
kollektiv, sykkel og gange (10-minuttersby)

• Hvordan gi strategisk retning? Viktige verktøy:
• Arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel 
• Kommuneplanens arealdel: Sonetankegang



Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet TITTEL PÅ PRESENTASJON16

REGIONAL PLAN m/
Retningslinjer
Planbestemmelser

KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL OG 
AREALDEL (juridisk 
bindende)

Område/detal
jregulerings-
planer: Gir 
juridiske 
rammer for
prosjektene

NASJONALE MÅL NEDFELLES I 
STATLIGE PLANINSTRUMENTER



Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet TITTEL PÅ PRESENTASJON17

REGIONAL PLAN m/
Retningslinjer
Planbestemmelser

KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL OG 
AREALDEL (juridisk 
bindende)

Område/
detaljregulerings-
planer: Gir 
juridiske 
rammer for
prosjektene

NASJONALE MÅL NEDFELLES I 
STATLIGE PLANINSTRUMENTER

Utfordringen for de fleste 
kommuners arealdel-
rulleringer: 
- Den tidligere 

arealdelen er ikke 
arealeffektiv 

- «gule områder» må ut



09.02.2022



Det er da arealstrategien blir så viktig – som prinsipielt kompass!

09.02.2022



Norges miljø- og 
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kommuners arealdel-
rulleringer: 
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arealdelen er ikke 
arealeffektiv 

- «Gule områder» må ut



Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet TITTEL PÅ PRESENTASJON21

REGIONAL PLAN m/
Retningslinjer
Planbestemmelser

KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL OG 
AREALDEL (juridisk 
bindende)

Område/
detaljregulerings-
planer: Gir 
juridiske 
rammer for
prosjektene

NASJONALE MÅL NEDFELLES I 
STATLIGE PLANINSTRUMENTER

Utfordringen for de fleste 
kommuners arealdel-
rulleringer: 
- Den tidligere 

arealdelen er ikke 
arealeffektiv 

- «Gule områder» må ut
- Arealstrategien i KPS, et 

prinsipielt kompass i 
seleksjonen av gule omr, 
arealinnspill + kom.bygg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 kommunal eiendom, kommunale investeringer og kommunale tomteselskapLikevel må man tenke – hva er arealstrategiens intensjon – hvor er ryggraden av utbyggingsmønsteret vi skal bygge opp? Og nettopp fordi den er en strategi, kan man vurdere å legge inn tilgrensede områder. Men mange av arealinnspillene som er kommet inn til dere, er tydelig ikke i hendhold til intensjonen, og slik sett så gjør arealstrategien det lettere å begrunne hvorfor man ikke tar dem inn. 



1. Klimavennlig by

• Klimavennlige bygg
• Energieffektivitet (BREEAM Excellent/Outstanding)
• Varighet
• Byggeri: ombruk, gjenbruk, foredling



09.02.202223





1. Klimavennlig by

• Klimavennlige bygg
• Energieffektivitet (BREEAM Excellent/Outstanding)
• Varighet
• Byggeri: ombruk, gjenbruk, foredling

• Hvordan kan dere bruke arealdelen til å stimulerer til 
ombruksprosjekter?

• Hvordan kan kommunal eiendom gjenbrukes til andre 
formål? Det vil alltid være et mindre klimaavtrykk ved å 
rehabilitere og ombygge eksisterende bygg (70 år). 



2. Naturvennlig by



2. Naturvennlig by

Naturvennlig by = klimavennlig
• Sterk sammenheng mellom natur og klimaendringer
• Naturkrise: 

• Naturtap = svekket evne til å binde co2
• Naturverdier, arter og økosystemer svekkes



2. Naturvennlig by

• Arealendringer er den primære årsak til naturtap

• Byggeprosjekters konsekvenser for naturtap må 
belyses

• Behov for lokalt mål om nulltap av natur:
Avstå fra å bygge på jomfruelig mark.



09.02.2022



Arealregnskap og naturregnskap 
som nytt instrument i 
planverktøykassen

09.02.2022



3. Sosiale fellesskap, mangfold og
folkehelse

- Lys, luft, utsyn, sikkerhet
- Mangel av støy og annen belastning
- Kvaliteter ved boliger: størrelse og trangboddhet

- Hvordan sikre tilstrekkelig areal for de med 
lavest kjøpekraft

- Hvordan sikre mangfold i befolkning, og unngå 
hopning av levekårsproblemer?

- Hvordan operasjonalisere målet deres om at 
nybygging skal gi en kvalitativ «merverdi»?



• Dere har som mål «å stille krav 
om variasjon i boformer, 
boligtypologi og størrelser».

Stort behov for innovasjon ndg: 
• Nye kjøpsmodeller
• Nye boligmodeller (kombinasjon 

helse-omsorg, leie-til-eie, 
studentleiligheter etc)

• Nye boligtypologier

09.02.2022

Hvordan arbeide systematisk for å få mangfold i befolkningen?

 Hvordan kan KPA brukes for å få økt mangfold i måter å komme seg inn i boligmarkedet 
på, økt mangfold i typologi og boform, og mer mangfoldige, sosialt bærekraftige nabolag?



Eks. Vallerveien 146, 
Bærum kommune
- kommunal tomt solgt med 
vilkår
- Scandinavian Property 
Group utvikler den



Eks. Vallerveien 146, 
Bærum kommune
- kommunal tomt solgt med 
vilkår
- Scandinavian Property 
Group utvikler den



Torg og møteplasser understøtter sosiale fellesskap: 

Fellesskapet i 
bygården

(naboskapet)



09.02.2022



09.02.2022

Dronninga landskap



Behov for flere innendørs «allmenninger» for å styrke ulike lag av sosiale felleskap

• Innendørs 
møteplass

• Nøytral grunn
• Bygger fellesskap
• Involvering og 

eierskap 
• Tilhørighet og 

identitet
• Kobler 

mennesker, 
ressurser

• Samskaping
• Forebygge 

utenforskap

Byfellesskapet

Bydelsfellesskapet

Fellesskapet i 
nabolaget

Fellesskapet 
i bygården

(naboskapet)



Behov for flere innendørs «allmenninger» 
for å styrke ulike lag av sosiale felleskap



4. Bygg: Kvalitet og karakter



4. Bygg: Kvalitet og karakter





4. Bygg: Kvalitet og karakter - tidsdybde og lokalt særpreg

-Ivareta evnen til å lese byen: bygninger og bystruktur forteller om tidligere tiders formspråk, verdier 
og tankemåter
-Identitetsskaping og tilhørighet



4. Bygg: Kvalitet og karakter - tidsdybde og lokalt særpreg



5. Flerfunksjonalitet (handel, service, arbeid og bolig)
og økonomisk bærekraftige by/stedsmiljøer

• Hvordan styrke store og små handelssentrum (attraktivitet, urbanitet)?
• Er store kontorområders tid forbi? Bør alle kontorer byintegreres? 
• Planlegging etter pbl – kan ikke alene løse flerfunksjonalitet!
• Kreves systematisk samarbeid med handels- og næringsaktører



FUNGERENDE FLERFUNKSJONALITET KREVER AT 
KOMMUNEN OGSÅ TAR SAMFUNNSUTVIKLERROLLEN

Kommunen som
koordinator, 

kobler, katalysator, 
arenabygger, 

innovatør

Enkelt-
bedrifter

Lokalsamfunn
(foreninger)

Kultur
-aktører

Eiendoms-
aktører

Statlige
(Husbanken, 
Enova, DogA)

Fagekspert
(arkitekter, 

tjeneste-
design, FoU)

Kommunale
etater (skole, 

PLO, eiendom, 
plan, næring)

Handelsstand
og nærings-
foreninger



FUNGERENDE FLERFUNKSJONALITET KREVER AT 
KOMMUNEN OGSÅ TAR SAMFUNNSUTVIKLERROLLEN

Kommunen som
koordinator, 

kobler, katalysator, 
arenabygger, 

innovatør

Enkelt-
bedrifter

Lokalsamfunn
(foreninger)

Kultur
-aktører

Eiendoms-
aktører

Statlige
(Husbanken, 
Enova, DogA)

Fagekspert
(arkitekter, 

tjeneste-
design, FoU)

Kommunale
etater (skole, 

PLO, eiendom, 
plan, næring)

Handelsstand
og nærings-
foreninger

Kommune-
planens 

samfunnsdel-
og arealdel
gi retning 

og signaler 

Gir adm gode mandater 
til å samspille med 

næringsliv og 
andre aktører

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dere har en veldig strategisk samfunnsdel – og den er ny, og politisk eid. Arealstrategi bidrar. Og det ser vi også i Lørenskog – at når man har jobbet frem en så god, strategisk samfunnsdel – så gir det også planleggingen og adm gode mandater til å samspille med næringsliv og andre aktører. Det at Bærum kommune har begynt å jobbe veldig strategisk, og utviklet gode strategiske instrumenter, er en stor fordel for oss som arbeider med å utvikle deler av kommunen (Kjærbø ved sjøfronten). Da blir det også lettere for store firmaer å samarbeide om utvikling. 



FUNGERENDE FLERFUNKSJONALITET KREVER AT 
KOMMUNEN OGSÅ TAR SAMFUNNSUTVIKLERROLLEN

Kommunen som
koordinator, 

kobler, katalysator, 
arenabygger, 

innovatør

Enkelt-
bedrifter

Lokalsamfunn
(foreninger)

Kultur
-aktører

Eiendoms-
aktører

Statlige
(Husbanken, 
Enova, DogA)

Fagekspert
(arkitekter, 

tjeneste-
design, FoU)

Kommunale
etater (skole, 

PLO, eiendom, 
plan, næring)

Handelsstand
og nærings-
foreninger

Kommune-
planens 

samfunnsdel-
og arealdel
gi retning 

og signaler 

Gir adm gode mandater 
til å samspille med 

næringsliv og 
andre aktører

«Det at Bærum kommune har begynt å 
jobbe veldig strategisk, og utviklet gode 

strategiske instrumenter, er en stor 
fordel for oss som arbeider med å 

utvikle deler av kommunen. Da blir det 
også lettere for store firmaer å 

samarbeide om utvikling» 
(utbyggeraktør)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dere har en veldig strategisk samfunnsdel – og den er ny, og politisk eid. Arealstrategi bidrar. Og det ser vi også i Lørenskog – at når man har jobbet frem en så god, strategisk samfunnsdel – så gir det også planleggingen og adm gode mandater til å samspille med næringsliv og andre aktører. Det at Bærum kommune har begynt å jobbe veldig strategisk, og utviklet gode strategiske instrumenter, er en stor fordel for oss som arbeider med å utvikle deler av kommunen (Kjærbø ved sjøfronten). Da blir det også lettere for store firmaer å samarbeide om utvikling. Har det noe å si at politikerne har satt ambisiøse mål? Det har alt å si! Det er det vi som utviklere lener oss på. Ellers måtte vi har gjort et stort arbeid i å definere mål, brukt lange prosesser på dette – å definere dem selv, og laget strategier, og så jobbe for å få dem forankret i kommunen. Derfor blir disse strategiene en plattform for samarbeid, også mellom oss og kommunen i denne utviklingen. 



FUNGERENDE FLERFUNKSJONALITET KREVER AT 
KOMMUNEN OGSÅ TAR SAMFUNNSUTVIKLERROLLEN

Kommunen som
koordinator, 

kobler, katalysator, 
arenabygger, 

innovatør

Enkelt-
bedrifter

Lokalsamfunn
(foreninger)

Kultur
-aktører

Eiendoms-
aktører

Statlige
(Husbanken, 
Enova, DogA)

Fagekspert
(arkitekter, 

tjeneste-
design, FoU)

Kommunale
etater (skole, 

PLO, eiendom, 
plan, næring)

Handelsstand
og nærings-
foreninger

Kommune-
planens 

samfunnsdel-
og arealdel
gi retning 

og signaler 

Gir adm gode mandater 
til å samspille med 

næringsliv og 
andre aktører

«Har det noe å si at politikerne har satt 
ambisiøse mål? Det har alt å si! Det er 
det vi som utviklere lener oss på. Ellers 

måtte vi har gjort et stort arbeid i å 
definere mål, brukt lange prosesser på 
dette – å definere dem selv, og laget 
strategier, og så jobbe for å få dem 

forankret i kommunen…Disse strategiene 
blir en plattform for samarbeid, mellom 

utviklerne, og også mellom oss og 
kommunen» (utbyggeraktør)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dere har en veldig strategisk samfunnsdel – og den er ny, og politisk eid. Arealstrategi bidrar. Og det ser vi også i Lørenskog – at når man har jobbet frem en så god, strategisk samfunnsdel – så gir det også planleggingen og adm gode mandater til å samspille med næringsliv og andre aktører. Det at Bærum kommune har begynt å jobbe veldig strategisk, og utviklet gode strategiske instrumenter, er en stor fordel for oss som arbeider med å utvikle deler av kommunen (Kjærbø ved sjøfronten). Da blir det også lettere for store firmaer å samarbeide om utvikling. Har det noe å si at politikerne har satt ambisiøse mål? Det har alt å si! Det er det vi som utviklere lener oss på. Ellers måtte vi har gjort et stort arbeid i å definere mål, brukt lange prosesser på dette – å definere dem selv, og laget strategier, og så jobbe for å få dem forankret i kommunen. Derfor blir disse strategiene en plattform for samarbeid, også mellom oss og kommunen i denne utviklingen. 



Det krever en sammenhengstenkning også INNAD i kommunen 
– noe både samfunnsdelen og den nye arkitekturstrategien bærer bud om



Hva er viktig for å sikre de gode byene og 
tettstedene/ nabolagene? 

Hvordan skal Bærum kommune sikre vekst som gir 
en merverdi for eksisterende og nye områder?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktige kvalitetsdimensjoner for å sikre bærekraftig byutviklingKvalitet i byutvikling har flere lag enn kun arkitektonisk kvalitet (på fasader), og beskrive hvilke dimensjoner som Hanssen mener er viktigst for å nå bærekraftmålene (SDG 17).



Ved å sikre at alle kvalitetsdimensjonene operasjonaliseres 
og ivaretas i det nye som planlegges! 
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