
BYARKITEKTEN



Byarkitekten er en rådgivende etat under 
Byrådsavdeling for byutvikling i Bergen 
kommune.

Vi skal jobbe for å fremme kvalitet i alle 
våre bygde omgivelser, i hele kommunen. 

Vi har ikke vedtaksmyndighet, men vi skal 
ha en rådgivende funksjon i enkeltsaker og 
for kommunen som utbygger.

Byarkitekten har en faglig fri stemme 
uavhengig av forvaltning og politikere.

MANDAT
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Byarkitekten jobber med utgangspunkt 
i en bred forståelse av arkitektur som 
omfatter alle våre bygde omgivelsene.

Vi vil arbeide for økt kvalitet i bymiljøet 
og ikke bare se på arkitektur som 
enkeltobjekter. 

God arkitektur er et verktøy for å 
skape det samfunnet vi ønsker og for å 
realisere visjonen om en bærekraftig og 
særpreget gåby.

FOKUS
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Byarkitekten vil ha fokus på:

Arkitekturens merverdi og hvert 
byggeoppdrags betydning for utviklingen 
av byen og samfunnet

Gode helhetsløsninger på tvers av ulike 
ansvarsområder, etater og føringer

Romlige sammenhenger, skala og 
materialbruk som gjør det godt å være 
menneske i byen.  

FOKUS
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Brobygger 

Rådgiver

Samordner

Kunnskapsbygger

Debattant

ROLLE
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OPPGAVER

• Gi innspill til rammevilkår i kommuneplanens 
arealdel, reguleringsplaner og byggesaker

• Utarbeide arkitekturstrategi 

• Styrke saksbehandlingen med fokus på virksom 
arkitektur og gode helhetsløsninger

• Gi råd i forbindelse med offentlige prosjekter, 
med fokus på kommunen som premissgiver og 
forbilledlig aktør

• Arrangere og delta i ulike debattmøter, konferanser, 
og utstillinger 

• Fremme dialog og stille i møter med ulike 
byutviklingsaktører, både internt i kommunen og 
eksternt

• Utarbeide kunnskapsbase med eksempelsamlinger 
og veiledere

• Etablere et kontor som fungerer som 
samarbeidsforum med rom for ulike møter, 
forelesninger, utstillinger, filmvisning og modeller

• Samarbeide med forskningsmiljø og fagnettverk 
som bl.a. Bergen Arkitekthøgskole,  Bergen 
Arkitektforening, Norske arkitekters landsforbund

• Delta i og ta initiativ til pilotprosjekter, 
konkurranser, etc.

• Skape nettverk med andre aktører innen feltene 
kunst, kultur og klima

 

OVERORDNEDE RAMMER OG 
PROSESSER 

FORSTÅELSE FOR HVA GOD 
ARKITEKTUR ER OG KAN 

BIDRA MED

PROSJEKTER SOM SKAPER 
NETTVERK, KUNNSKAP OG GIR 

GODE RINGVIRKNINGER
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Kompakt byutvikling

Arealkrevende næring

Bydelsenter

Kollektiv

Hovedforbindelser til nabokommuner

Ringvei øst - E16

Prioriterte friluftsområder

Strategisk temakart BERGEN 2030

August 2016



ARKITEKTUR SOM VERKTØY 
Maria Molden - Byarkitekt i Bergen 

Byutviklingskonferansen 2017 

Foto: Paul McCredie 



En aktiv og attraktiv by 
Foto: Bergen kommune 



Arkitektur gjør noe med oss 
Strandgaten i Bergen 



Arkitektur er et verktøy 
massivtre moholdt byggeplass 



Arkitektur er gode sammenhenger 
Co-housing Vienna - Wohnprojekt Wien,-Foyo:  Hertha Hurnaus 



Å gi form til funksjoner 
Grieg hall i Bergen. Foto: RachekH 



2. Hva handler arkitektur om? 

•  bilder-bilder med byliv - Grafton 

Å gi rom for mennesker 
School of Economics, Milan, Italy,  Grafton architectes,. Foto: BBrunetti, / Alice Clancy 



Å løse flere oppgave i et grep 
Høyskolen i Bergen, HLM arkitektur, Foto: Pål Hoff 



20% lenger ute i byrommene 

•  Bildet 1 av Kjøpenhavn + 20% flere folk ute 



20% lenger ute i byrommene 
Krøyers plads, Køpenhavn, COBE, Vilhelm Lauritzen Architects, GHB Landscape Architects, COWI, NCC Construction, Foto: COBE 



20% lenger ute i byrommene 
Norhavn Køpenhavn 



Gåbyen Bergen 
Bybane i Bergen Foto: Bergen kommune 



Gåbyen Bergen 
Sluseholmen Køpenhavn- Foto: Arkitema 



Gåbyen Bergen 
Furuset ungdomsboliger- Haugen Zohar arkitekter- Dronninga landskap. Foto: Are Carlsen 



Gåbyen Bergen 
Sluseholmen Køpenhavn- Foto: Arkitema 



 
Hvordan skaper dette prosjektet kvaliteter som gjør at du får lyst til å gå? 
 
Hvordan tilrettelegger prosjektet for et engasjert og mangfoldig nabolag? 
 
Har dette prosjektet kvaliteter som styrker den kompakte og trygge byen? 
 
Hvordan tilrettelegges området for bruk av grønne kvaliteter ? 
 
På hvilken måte er dette prosjektet fremtidsrettet og særpreget? 
 
 



Hvordan bygge med høy kvalitet i Bergen? 
Visjon Dokken - MAD/ Asplan Viak, bilde: Mir 



Hvordan bygge med høy kvalitet i Bergen? 

Særpreg og identitet i 
Transformasjonsområdene 

Tilpasning og karakter 
i kulturmiljøene 

Variasjon, mangfold og 
tilhørighet 



Særpreg og identitet 
Mindemyren- bilde: Bergen kommune 



Særpreg og identitet 
Mindemyren- bilde: Bergen kommune 



Særpreg og identitet 
Calgary Fish Creek Station Area Plan, Foto:www.urbanstrategies.com  



Tilpasning og karakter 
Bilde: Billedsamlingen, UiB. UBB-W-SH-005111 



Tilpasning og karakter 
Bilde:  Kvalbein arkitektur 



Tilpasning og karakter 
Rådhusgata 1-3, Bilde:  Reulf Ramstad Arkitekter 



Sosial bærekraft 
Remmen studentby- Halden2-ark-BAS arkitekter, Foto NAL 



Sosial bærekraft 
Co-housing Vienna - Wohnprojekt Wien,-Foyo:  Hertha Hurnaus 



Sosial bærekraft 
Vinnerforslag Europan 13 på Grønneviksøren i Bergen, Foto: Lala Tøyen 



Byarkitekten 



Arenaer 

Kommunen, utbyggermiljøet, forskning, bydelen og folk flest 



Byarkitekten sine oppgaver 



Vi gleder oss! 


