
Når nesten alle norske byer er for 
små, hvor blir det da av småbyen?

Om handlingsrom, muligheter og et blikk på årets Attraktiv by-
nominerte. Erling Dokk Holm, Høgskolen Kristiania.



Strategier for byvekst 

• Kvinner + kunnskapsarbeiderne må vinnes



forbilder



Kritisk masse

Nok folk

Nok 
funksjoner



Bærekraftige byer er gode byer

• Og vi leter etter forbilder





Noen byer vi likte

• Sykehus i sentrum – Trondheim

• Sentrumssatsning, boliger, kultur, arkitektur – Bodø

• Sentrum hele veien – Asker

• Sterk kommunalt driv som skaper struktur -
Hammerfest

• Gratis kollektivtransport – Fredrikstad

• Aktivistisk, åpen kommune med sofistikert strategi for 
næringsutvikling – Arendal

• Nådeløst sentrumsfokus og frivillig sektors beste 
partner - Egersund



Hva kjennertegner gode bystrøk?

• Blandet bruk, næring, bolig og tjenester flyter sammen
• Alt relevant i gåavstand
• Koblet til god kollektivtransport
• Mange attraksjoner for ulike mennesker og gode møteplasser
• At det er grønt og blått?



Det som skjer

• De små byene dominerer

• Veksten i regionene foregår i de tetteste tettstedene

• Småbyen vokser
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Stadig flere eldre må bo sentralt



kvinnefrigjøring



• kvinner tar høyere 
utdanning enn menn

• har mer urbane preferanser

• har mer urbant 
arbeidsmarked enn menn

• Er mer sosiale enn menn
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Hva er effekten av høyere utdanningsnivå?



Kunnskapsnæringene vokser mest i byene
Årlig vekst i antall sysselsatte i kunnskapsnæringer1) for de fem 

største byene2). Indeks. 2008=100. 2008-2011

1) Næringskode 62, 64, 66, 70, 71 og 72
2) Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen og Trondheim 

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Mer tjenester, mindre varer i by



Forskningen sier:

Gjennomsnittslønnen er høyere i 

områder med høyt befolkning og høy 

befolkningstetthet. 

...arbeidsstyrken er mer produktiv i 

områder med høy befolkningstetthet 

og stor befolkning.



Tetthetens evangelium

• Tetthet er å koble 
transport-, areal- og 
boligpolitikk

• Tetthet er det i skal leve 
av etter oljen

– Fordi økt tetthet er 
produktivitetsøkende



et regnestykke!

• Tall fra etter finanskrisen i USA:

–1 dollar investert i et sentrum skaper 1,8 til 
3,5 dollar i avkastning

–1 dollar dollar investert utenfor et sentrum 
skaper 0,7 til 1,2  dollar i avkastning

• (Edward Glaeser)





Hvor mange mennesker bor i Skien?
- Norges 11. største by



Hvor mange mennesker bor i Arendal?



Drenering



Norge akkurat nå?



Handlingsrom

De vi langsomt kan forandre

• Inntekt

• Utdanningsnivå

• Allmenne holdninger

De vi raskt kan endre

• Plangrep

• Gang- og sykkelvennlighet

• Balansen bil versus aktiv 
transport

• Kvaliteten på offentlige rom 
som parker etc

• Pris på mobilitet

• Fartsgrenser

• Arkitektur

• Kultur

• Prosesser



Prosesser og metoder

• Hvordan arbeider 
kommunen?

• Kommune 3.0?

• Demokratiet?

• Frivillig sektor – hører vi på 
den?



3.0



Lokale strategier for å lykkes

By- og tettstedsutvikling

Folkehelsefokus

Næringsutvikling

Utdanningsstrategi



meningen med by- og tettstedsutvikling er å skape en 
attraktive byer og et levende sentrum



Kjennetegn ved 
en attraktiv by?

• Vekst
• Vekst som blir et gode og ikke et onde
• En by som assosieres til positive verdier
• En by som gir innbyggerne så gode liv som mulig
• Pluralistisk/mangfoldig
• Der mennesker og kapital vil være
• Der ideer skapes
• Egenart
• Lett å komme til
• Lett å dra fra



En attraktiv by?



Arkitektur og byplan som verktøy i by-
og tettstedsutvikling



En god byplan

• Konsentrasjon, 
ikke spredning

• Multifunksjonelle
sentrum

• Stort utvalg av 
boligformer

• Stor variasjon i  
næringslokaler



Gode offentlige rom bidrar 
til levende bysentrum





Arendal



Selve store byer må ha små plasser



Verdens mest kjente torg er ikke så 
stort



Drammens beste plass?



Drammens beste plass?



God arkitektur



God arkitektur



God byarkitektur



God byarkitektur



God byarkitektur



God byarkitektur



Gode halvoffentlige rom

• De 
halvoffentlige 
rommenes 
betydning
– Skaper møter
– Skaper 

trygghet
– Skaper 

tilhørighet



Sosial bærekraft, hva har det med 
arkitektur og byplan å gjøre?



Hvilke boligtypologier skaper best 
halvoffentlige og halvprivate soner?



Gode norske eksempler på 
boligprosjekter med gode 

halvprivate/halvoffentlige rom



Løvåshagen, Bergen



Årvollskogen



Torshov



Bra?



Gode kommersielle og offentlige halvprivate rom





Å være alene i byen



biblioteket



Folkehelsefokus

By- og tettstedsutvikling

Folkehelsefokus

Næringsutvikling

Utdanningsstrategi



folkehelse

• psykisk • fysisk



God folkehelse skapes gjennom mange 
tiltak

• arealplan • arkitektur



Nærings- og utdanningsstrategi

By- og tettstedsutvikling

Folkehelsefokus

Næringsutvikling

Utdanningsstrategi



Koble de to



God næringsutvikling er å være 
attraktiv for de gruppene som skaper 
framtidens næringer

• Ergo må 
kvinner få 
det de vil ha



Hvorfor er kultur en bra strategi i 
byutvikling?



Hvorfor er kultur en bra strategi i 
byutvikling?

Fordi en by uten kulturaktiviteter ikke er en by



Oppsummert!



Hva er byvekstens dynamikk?

• Byen vokser fordi den vokser

– (1 + 1= 5)

• Veksten skaper spesialisering

• Kritisk masse vesentlig

• Eiendomsutvikling



Hva skaper dynamiske byer?
Politisk makt

Kommer- sielle
sentra

Kulturell
hegemoni

Akademisk
sentrum

Talent
attraktivitet

Oslo Bergen Stavanger Trondheim



kommers kultur Kunnskap Politikk/administrasjon

Nok 
funksjoner



Alt må inn i sentrum

• Valg av strategi: URBAN

• Bygg urban by, ikke banal by



Koble alt



forbilder

• Sykehus i sentrum – Trondheim

• Sentrumssatsning, boliger, kultur, arkitektur – Bodø

• Sentrum hele veien – Asker

• Sterk kommunalt driv som skaper struktur -
Hammerfest

• Gratis kollektivtransport – Fredrikstad

• Aktivistisk, åpen kommune med sofistikert strategi for 
næringsutvikling – Arendal

• Nådeløst sentrumsfokus og frivillig sektors beste 
partner - Egersund



En attraktiv by og levende bysentrum 
krever funksjonsmangfold og nok folk


