
Øystein Bull-Hansen

Arkitekt og byplanlegger

Den Handlekraftige kommunen
Nesodden 17. Januar 2018



Et senter for bærekraftig by- og stedsutvikling



• Attraktive og klimavennlige by-
og tettstedsområder

• boliger, arbeidsplasser, handel og 
servicefunksjoner i sentrum
✓korte avstander mellom bolig og daglige 

gjøremål gjør hverdagen enklere 

✓Flere gående vil også gi økt aktivitet i sentrum

• Kommunene og privat næringsliv 
oppfordres til å samarbeide om 
sentrumsutviklingen

Nasjonale forventninger



Bærekraft

sosialt miljømessig økonomisk



Men hva skjerà?



Regionale byer vokser frem–

Monofunksjonelle
Herøy skaper et attraktivt sentrum-

Multifunksjonelt



ARENDAL FÅR TIL MYE BRA, MEN FREMDELES LEGGES MYE UTENFOR 
SENTRUM, FOR EKSEMPEL NY POLITISTASJON. FOTO: MIKE FULLER- GEE



• Sterk politisk og 
administrativ vilje 

• Klare mål og 
skreddersydde virkemidler

• Markedsfør gode, 
attraktive løsninger

Forutsetninger for 
endring



Tillitt administrasjon/ politikk

• 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 visjoner, mål og 
gjennomføringsstrategier 

• Sett retning på utviklingen

• Skap lyst og energi til å utvikle de ulike stedene

• Skap etterspørsel etter nye løsninger

• Får bedre byggesaker i forhold til overordnede mål



Gode planer- som håndheves

• Bygger opp under regionale planer

• Lager gode kommuneplaner 

✓Strategier for inkluderende arkitektur og tjenesteutvikling i samfunnsdelen

✓Lokaliseringspolitikk i arealdelen

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

• Gode prosesser som gjør at politikerne blir motstandsdyktige

• Regulerer bymessige - for sentrumsutvidelse



Kommunen inntar 
aktørrollen

• Ser trender - i forkant av 
næringslivet

• Gjør det attraktivt for næringslivet 
å gjøre de riktige tingene

• Driver strategisk eiendomsutvikling

• Samarbeider om utviklingsprosjekt

Papirbredden i Drammen



Utvikler gode lokalsentra

• Egne bygg og tjenester bidrar aktivt til 
god sentrumsutvikling

• Kulturbygg, Skoler, barnehager 
omsorgstjenester planlegges som 
inkluderende arkitektur

• Høy bruksfrekvens og stor grad av 
sambruk er økonomisk, sosialt og 
klimavennlig



Eksempler på inkluderende 
arkitektur 

• Ibsenbiblioteket i Skien

• Urbant sykehjem i Skien

• Vindmøllebakken i Stavanger

• Åkle, Iveland

Vindmøllebakken
Helen & Hard

Gunn Marit Cristensen, Skien

Åkle, Iveland
Ola Roald arkitekter



Bragernes torg



• Gateutforming som gjør at gående og 
syklende dominere sentrum 

• Får orden på parkeringen. 
Fellesløsninger.

• Diskret, ren og effektiv 
kollektivtransport

• Vakre og anvendelige gater og plasser 
• Legger aktivt til rette for byliv
• Bidrar til å skape kreative miljø, både i 

skolen og blant næringsdrivende

Grønn mobilitet og byliv



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

Skaper mangfold i boligmarkedet

• Stimulerer til et mangfold av boligtyper 
gjennom regulering

• Samarbeider om å utvikle nye boformer 
og fellesskapsløsninger

Vindmøllebakken Helen & Hard arkitekter



Menneskelig kontakt i eldreomsorgen



• Går sammen om å definere lokale 
særtrekk og kulturminner

• Bygger kompetanse om 
bevaringsverdier i kommunene og 
byggebransjen

• Bidrar aktivt til bruk av historisk 
bebyggelse

Bygger opp under stedsegen 
identitet 

ARENDALS ELDSTE BYDEL TYHOLMEN ER BEVART OG TILPASSET MODERNE 
BRUK.



Noen 
spørsmål?


