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Paradigmeskifte i arealplanleggingen
- fra det norske spredtstedet til den 

kompakte byen



Urban sprawl in Bergen



Bybanen – the new light rail since 2010



Hva betyr det å analysere byrom?

• Representere virkeligheten som modeller
• Beregninger av rommelige forhold

• Teste ut rommelige forandringer i en før og
etter situasjon (design/plan)

• Teste ut hvordan rommelige forhold gir ulike
effekter på lokaliseringen av sosiale og
økonomiske aktiviteter i byer (forskning)



Den naturlige urbane 
transformasjonsprosessen



Metoder

• Space syntax – analyser av veinettet
• Spacematrix – analyser av bebyggelsestetthet
• MXI – analyser av grad av multifunksjonell 

arealbruk



Hva er Space Syntax?

• Et set med definisjoner av “space” (byrom)
• Et sett med teknikker for å analyse gate og veinettet
• Et sett med teknikker for å observere hvordan gate og

veinettet forholder seg til arealbruk, trafikkflyt, 
lokalisering av forretninger, og lokalisering av ulike type 
sosiale (og anti-sosiale) aktiviteter

• Et sett med teorier om hvordan byromsnettverket 
forholder seg til sosiale, økonomiske og kognitive 
faktorer som former byen og som blir påvirket av
byenes fysiske form



‘To-movement’potentials

• Metrisk avstand – den korteste veien
• Topologisk avstand – veien med den minste 

antall retningsforandringer
• Geometrisk avstand – veien med den minste 

antall grad av vinkel forandringer



1. Definisjon av SPACE (byrom)

• Intrinsic properties of space: Built
form and meaning

• Volumer, tekstur, form.
• Vårt språk kan lett beskrive dette fordi det er 

direkte synlig for oss: „en smal gate, et massivt
bygg, en åpen plass, ….. ect“





Extrinsic properties of space

• Topologiske forhold
• Vanskelig å besrive med ord
• Bruk av modeller
• Volumer, avstand, størrelser er ikke temaet

her. Det dreier seg om rommelige forhold
• Built form and function





2. Analyseteknikkene

• The justified graph • Basert på graph theory

• Det dreier seg kun om
hvordan et fysisk rom
forholder seg til alle
andre fysiske rom

























































Forskjell mellom distanse og radius

• Topologisk distanse – minst antall
retningsforandringer

• Geometrisk distanse – minst antall “angular 
deviation”

• Metrisk distanse – den korteste veien



Forskjell melloom distanse og radius

• Topologisk radius – antall retningsforandring
fra en gate akse

• Geometrisk radius – antall “angular deviation” 
fra en gate segment

• Metrisk radius – metrisk avstand fra en gate 
segment





















3. TEORIBYGGING:
To motstridende syn på vegnettets rolle og

lokalisering av funksjoner



The distortive forces on the theory of the 
natural movement economy process



Jaffa – Tel Aviv conflict of 1944









Bruk av Space Syntax i 
konsekvensanalyser

• Beregner de rommelige endringene i 
vegnettet i en før- og etter situasjon

• Gir indikasjoner på potensielle lokaliseringer 
av forretninger og trafikkvolum(biler og 
fotgjengere)

• Gir indikasjoner på om eksisterende 
forretningsområder vil forbedres eller tape 
tilgjengelighet i de nye planforslagene av vei-
og gatenettet.









Konklusjon

• Veg- og gatenettet styrer byutviklingen. Byens
‘armatur’

• Bebyggelsestetthet avhenger av gate og
vegnettets struktur

• Grad av mangfold av funksjoner avhenger av
formen av bebyggelsestetthet og gatenettets
struktur











Several plan suggestions

























Mind the Mindemyren!!!

• Mindemyren har potensialer til å bli Bergen’s 
andre senter.

• …alt avhenger av hvordan den lokale
integrasjonen vil bli på gatenettet inne i
området og hvordan dette gatenettet knytter
seg til hoverruter og omkringliggende
nabolag. 



Fremtidens utfordringer

• Vi har bygget mange dårlige byområder de 
siste 50 årene…..

• Derfor er det på tide å ta lærdom av disse og
studere forholdet mellom vegnettet, fysisk
form og sosciale aktiviteter fra tradisjonelle
byområder som fungerer bra….

• …og å tilpasse denne kunnskapen i
planlegging, vegbygging, design retningslinjer, 
byfornyelse, og arkitektur.



Vegingeniøren er byutvikleren!

• Det avhenger av hvordan vegingeniørens
foreslåtte veg- og gate løsninger bidrar til å 
integrere, segregere, blokkere eller
forbinde ulike byområder/nabolag med 
hverandre

• Veg er mer enn bare veg! Det er ‘armaturen’ 
for det sociale og økonimske livet i byer og
tettsteder.



Tusen takk….
avn@hvl.no
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