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1  FORORD (+ARNA) 

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i bergensregionen kom i år ut med sin 
rapport og sine tanker på hvordan Bergensregionen kan takle den spådde veksten på 
160.000 nye Bergensere de neste 20 til 30 årene. I dette arbeidet ble Bergensregionen delt 
inn i fem områder, der kommunegrenser ikke lenger hadde en vesentlig betydning.  

1. Nord: Lindås, Meland og Radøy 
2. Sør: Os 
3. Vest: Askøy, Fjell, Sund og Øygarden 
4. Midt: Bergen (- Arna) 
5. Og Øst: Osterøy, Samnanger, Vaksdal (+Arna) 

KVU vurderte videre 3 ulike scenarioer for hvordan veksten i regionen burde og kunne 
fordele seg. I den mest desentraliserte modellen legges det opp til kun 12.000 nye 
innbyggere i hele Bergen øst. Men hvorfor er det slik? Vi har lenge sett på Arna som et av de 
mest lovende stedene for byutvikling, alle arealanalyser tilsier dette. Men hvorfor planlegges 
ikke Arna for vekst? Og hvorfor har man gått tilbake igjen til å beskrive Arna som en parentes 
i en region øst? Dette var de første spørsmålene våre som ledet til det forestående 
prosjektet: 

(+Arna)  

2 OM DE STORE UTFORDRINGENE 

Klimaforliket på stortinget i 2030 har bestemt at Norge skal bli klimanøytral innen 
2030. Det settes også krav om at 2/3 av disse kuttene skal tas nasjonalt.  Norge skal 
redusere utslipp med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter allerede før 2020. 
 
Som del av ansvaret etter klimaforliket i stortinget har Bergen kommune forpliktet seg 
til klimanøytralitet innen 2030. Hva klimanøytralt egentlig betyr er ikke 
gjennomdiskutert. For et par år siden regnet man ut at alle mennesker på kloden kan 
ha et CO2 fotavtrykk på 3 tonn CO2 i året. Siden den gang har jordens befolkning økt, 
og vi nærmer oss derfor en maksgrense på ca 2,7 tonn CO2 i året pr person. I tillegg 
er det flere som mener at I-land bør gå foran med et godt eksempel og redusere 
ytterligere (klimanøytralitet burde derfor kanskje ligge rundt 2 tonn pr år?). I dag har 
vi i Norge et karbonfotavtrykk i snitt per person på 14,6 tonn CO2 i året, og i snitt pr 
person pr husholdning på nesten 11 tonn. Regjeringen bestemte i 2008 at 2/3 av 
kuttene skal skje nasjonalt. Dette betyr i realiteten at hver av oss skal kutte (11 - 2,7 
= 8,3 => 8,3/3*2 = 5,53) 5,5 tonn CO2 ekvivalenter pr år. En enorm utfordring er jo 
også den konstante folkeveksten i verden, så grensen på 2,7 er minskende hver 
eneste dag. 



 NOTAT 

 

(+Arna) 3 
 

 

 
Som arkitekter, planleggere eller politikere har vi ikke mulighet til å kutte i alle sidene 
av en persons CO2 hverdag. Alt vi kan gjøre er å gi folk en mulighet til å leve et 
klimanøytralt liv ved å sikre minst mulig utslipp av de dimensjonene vi faktisk rår 
over. Dette blir vår tids viktigste planleggingsparadigme. For eksempel var de direkte 
utslippene av klimagasser i Bergen i 2008 på 504.000 tonn. Vegtrafikken ga det 
største bidraget med 58 prosent. De andre mobile kildene stod for 12 prosent, 
stasjonære kilder for 18 prosent og deponi og prosess for 12 prosent. Erfaringstall fra 
utvikling av eneboligstrukturer og andre bilavhengige byggefelt (bilavhengig pga 
vaner eller avstander) er at utslipp CO2 pr år pr person som følge av kun 
privatbiltransport ligger på rundt 2,2 tonn i året, dvs. hele 82% av maks fotavtrykk. En 
slik boform umuliggjør dermed klimanøytralitet. En boform koplet til bystrukturer rundt 
et kollektivknutepunkt vil erfaringsmessig ha et utslipp på 0,4 tonn CO2 ekvivalenter 
pr person pr år – 15%. Å tenke slik i alle ledd av planleggingen, både på overordnet 
areal og transport, på energi i bygg, på produksjon av mat osv, og sikre at disse 
sidene av vår hverdag har minst mulig CO2 fotavtrykk, er eneste sjansen vi som 
privatpersoner har for å kunne bo og leve klimanøytralt. 
 
2.1 Og bildet blir enda verre 

Antallet innbyggere i Bergensområdet vil i følge prognosene øke med over 40 
prosent (160.000) de kommende 30 årene. Men hvis Bergensregionen vokser like 
raskt som i dag, ca 8000 i året, vil vi faktisk være 160.000 flere innen 20 år og hele 
240.000 fler på 30 år. SSB har derfor beskrevet vekstscenarier på liten, middels og 
stor, der 160.000 innen 30 år kun er det mellomste scenarioet (Høy vekstalternativ 
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viser nær 600.000 nye innbyggere innen 2040). Dette vil skape 86.000 nye 
arbeidsplasser og føre til behov for nærmere 80.000 nye boliger. Det vil også 
medføre at kjøpekraften i Bergensområdet går opp med 66 prosent. 
 
På under 20 år vil altså Bergensregionen kunne øke i innbyggertall tilsvarende hele 
Trondheim kommunes befolkning. Dette er en formidabel utfordring som krever en 
helhetlig tenkning og løsning på hvordan Bergen skal utvikles de kommende 20 
årene.  
 
Store deler av veksten vil, slik det legges opp til i dag, komme i våre nabokommuner, 
særlig sør og vest. Dette medfører kanskje at 100.000 nye innbyggere skal belaste 
vegsystemene inn mot Bergen sentrum de kommende 20 årene. For jamfør en 
faksimile i BA 24,11,2010 viser at 58% ikke ville parkere for å lette på giftlokket da 
dette var som verst. Når man planlegger og bygger ut bilbaserte områder, vil man få 
en bilbasert befolkning. 
 
2.1.1 Et eksempel 

Fjell kommune har de siste årene hatt størst befolkningsvekst (relativt sett) av alle 
kommuner i hele landet. Blant annet har barnefamilier forlatt Bergen sentrum i 
hopetall. Det er for dyrt for førstegangsetablerere i sentrumsområdene. 
Småbarnsfamilier blir dermed tvunget ut i periferien og i sitt første hjem presset til et 
høyforbruksliv grunnet CO2 fra transport. Undersøkelser og forskning knyttet til by og 
stedsutvikling viser at unge ikke flytter ut av byen fordi de ikke vil bo der lenger (noen 
gjør selvsagt også det), men altså fordi de ikke har råd. Fylkesmann i Hordaland 
refererer til CEMAT (De europeiske ministrene med ansvar for regional planlegging) 
sine retningslinjer for regional planlegging (som Norge har undertegnet og sluttet seg 
til), at man må utvikle tettstedene rundt byene for å avlaste byenes boligbehov. På 
denne måten kan presset i byene dempes, noe som vil virke positivt for tomte- og 
boligkostnader. Samtidig så man for eksempel i Malmø ved utbygging av 
bærekraftige Vestre hamnen noen trender. Vestre hamn ble bygget for "hipsterne", 
de unge trendy menneskene som var forventet interessert i å redde miljøet. De 
kjøpte ikke. Det som skjedde var at prisene skjøt i været grunnet den store 
internasjonale omtalen og det var nyrike som kjøpte i stedet. Over tid ble disse lei, og 
forsøkte å selge, men da falt prisene og folk måtte selge med tap. I dag er det en stor 
andel småbarnsforeldre som bor i Malmø, Vestre hamn. Det viser seg at 
bærekraftige bydeler er som skapt for denne gruppen. Og hvorfor ikke? Bærekraft 
handler om sosiale verdier, rolige områder uten støy og bil, med trygge gode og 
grønne omgivelser. Får man dette i tillegg til cafeliv, en bryggekant, og sømløs 



 NOTAT 

 

(+Arna) 5 
 

shopping så har man i grunnen skreddersydd et konsept for denne gruppen 
mennesker. Dette er også folk i en særs produktiv alder, og en kjøpesterk del av 
befolkningen som bruker det offentlige rom og dets tilbud. En utvikling av 
sentrumsnære og bærekraftige byområder muliggjør faktisk at en del av befolkningen 
som ser ut til å ønske et mer miljøvennlig liv, kan få nettopp dette. En fremtidens 
byutvikling kan i hvert fall ikke hindre dem som faktisk ønsker å leve mer miljøvennlig 
en slik type liv. Og dermed vil Arna av alle tettsteder rundt Bergen (både sør, vest og 
nord) i dag være det eneste stedet som sikrer denne typen miljøvennlig utvikling. 
 
Utviklingen fremover kan komme til å gi Bergen by uopprettelige problemer. De siste 
vintrene har svevestøvnivået i Bergen sentrum vært så helseskadelig at folk har blitt 
innlagt på sykehus av skadene. Dette er de lokale konsekvensene av bilbruken. Vi 
kan ikke videreføre denne utviklingsmodellen for 160.000 nye Bergensere. Og når 
man samtidig har som overordnet mål at Bergen kommune skal bli klimanøytral i 
2030, er denne byutviklingen altså en umulighet. Men vi har altså nå en enestående 
mulighet til å være i forkant og planlegge godt for fremtiden. 
 
2.1.2 Stiftelsen Asplan 

Dette var bakgrunnen for vårt prosjekt Byutvikling Arna.  Asplan Viak AS er eid 100% 
av stiftelsen Asplan. Vi søkte stiftelsen om midler for å utvikle dette innspillet til 
byutvikling i og til Bergen kommune. Prosjektet er ene og alene utviklet av et 
tverrfaglig team i Asplan Viak og ment som et innspill på hvordan vi faktisk må tenke 
hvis vi skal ha mulighet til å nå de klimamålene vi internasjonalt har sagt vi skal nå, 
og lokalt må løse for å komme ut av en stadig forverret luftforurensingssituasjon i 
Bergen.  
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3 BYUTVIKLING ARNA 

3.1 Hvor stort er Arna? 

 

Ca 630 da byggbart land innenfor gåavstand til jernbanestasjonen. Dette tilsvarer nesten 
hele Bergens funksjonelle sentrum.  

3.2 Dobbeltspor 

Når dobbeltsporet står ferdig vil ingen andre bydeler ha så gode kollektive 
transportmuligheter til Bergen sentrum (verken i tid eller hyppighet). 

3.3 Hva er der i dag? 

Mye areal til vei, jernbane og mellomrom og veldig mye parkering. Øyrane torg, Algård bil og 
kirken er blant funksjonene som ligger innenfor området. Det er en del boliger, men lite hus 
nede på flaten mellom veisystemene.  

3.4 Hva kan vi få plass til? 

Et område på 630 da i gåavstand til jernbanestasjonen, uten store eksisterende strukturer 
hvis man ser bort fra vei, er en unik mulighet for planlegging. Hvis en tenker seg 16 boliger pr 
da (16 leiligheter på 1000 m2 mark) så får vi plass til 10080 boliger i Arna. En tetthet på 16 
enheter pr daa er ikke en veldig høy tetthet, som burde muliggjøre gode offentlige rom, 
parker og hyggelige boligområder. 



 NOTAT 

 

(+Arna) 7 
 

Hvis en samtidig tenker seg at alle boligenheter har noe næring, kontor eller offentlige 
funksjoner i gateplan, under gateplan og over gateplan, og sier at i snitt i hele bydelen vil det 
være ca to etasjer med annet formål i hver enhet. Kan vi tenke oss en fordelingsnøkkel på ca 
300.000 m2 annet formål og ca 10.000 boliger i det presenterte scenarioet. 

En slik utvikling vil også føre med seg en del krav. 10.000 boliger vil i snitt gi oss 22.000 
innbyggere. Dette vil nok medføre et krav om (basert på gjennomsnittlige betraktninger av 
aldersfordeling i en befolkning) 1000 barnehageplasser, 1729 barneskoleplasser, 768 
ungdomsskoleplasser og 713 VGS plasser (i tillegg 136 institusjonsplasser). Dette betyr 1 
VGS, 1-2 ungdomsskoler, 3-4 barneskoler og ca 5-7 barnehager spredt ut inne i og rundt 
bystrukturen.  

4 HOVEDGREP 

4.1 Trafikk 

Ny ringvei øst er under planlegging, og et av alternativene legger dagens Europavei i tunell 
vest for Arna sentrum. Viadukt over Arnadalen og inn i tunell gjennom Arnanipa flyttes ikke. 
Dette grepet fjerner en av de større barrierene øst-vest i dalen og åpner store nye arealer for 
utbygging. Dette muliggjør også en nytenkning av hele det interne trafikkmønsteret og kan 
føre til en helt annen effektivitet knyttet til persontransport både nord-syd og øst-vest.   

Det viktige blir å kunne sikre adkomst til nye utbyggingsområder og sikre dagens 
trafikkmønstre i det nye systemet. «Sentrum» må derfor blant annet løse øst-vest koplingen 
fra Garnes mot den nedklassifiserte europaveien. Den gamle europaveien får en 
lokalveistandard og en kan dermed ha avkjørsler rett fra denne. Dette sikrer adkomst til 
eksisterende boligområder i vest.  

4.2 Lokalklima  

Vi må unngå å havne i tilsvarende situasjoner som vi har gjort i Bergensdalen. 
Lokalklimatiske problemer i Bergen er dels skyldt for mye trafikk, men vi har også bygget oss 
bort fra en naturlig drenering av luften. Dette må unngås i Arna. Kaldluft synker ned fra 
fjellene på begge sider av dalen og ned til elven. Elven fører luften ut av dalen og mot 
fjorden. Vi har derfor valgt en struktur med helt rette og åpne korridorer øst-vest gjennom 
hele dalen. Disse korridorene må ikke bygges igjen, men kan fungere som gangveier, 
siktlinjer og veier. Vi har valgt å lage flest mulig av dem grønne, og fungerer dermed som 
parkdrag med gangstier øst-vest gjennom hele planområdet.  

Øst-vest aksene koples på en ny og flott elvepark (ala Drammen) som går nord-syd gjennom 
dalen. På denne måten lufter vi ut eventuell dårlig luft, og binder hele byen sammen i et 
grønt belte fra fjellene, og langs elven gjennom hele dalen og ut til fjorden. Store områder blir 
bilfrie og fungerer som en stor bypark. 
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Aksene nord-syd i dalen bues. Dette gjøres for å hindre tunelleffekter fra vind. Vinden 
filtreres gjennom bebyggelsen og presses over utbyggingen grunnet det overordnede 
topografiske systemet og landskapet. De buede gatene er også særs vakre gater å gå 
gjennom, og referanser til Strandgaten i Bergen er gode. Det er nok ikke de buede 
gateløpene som i størst grad filtrerer vind, det er det skulptureringen av hele 
«byteppet»/taklandskapet som gjør, samt beplantning. Det viktige er igjen, at denne typen 
bystruktur muliggjør gode prosjekter som kan løses lokalklimatisk.   

4.3 Grønne områder 

Som en direkte virkning av lokalklimaløsningene er det altså fornuftig å utvikle store grønne 
områder langs elven og øst-vest gjennom hele prosjektet. Disse parkdragene kopler seg 
naturlig på området rundt kirken, og man får muligheten til å dyrke kirkens plass i Arna på lik 
linje med Nidarosdomen i Trondheim.  

Gir også mulighet for bilfrie gangakser på kryss og tvers av hele Arna sentrum – i motsetning 
til i dag. Noe som igjen fører til mindre bilbruk?  

4.4 Bærekraft 

 

Vi har snakket mye om to av prinsippene i bærekraftig 
planlegging; miljø- og det sosiale aspektet. Den siste 
delen av treenigheten er det økonomiske aspektet, som 
også er en av de absolutt viktigste sidene for å kunne 
sikre gjennomføring.   

For dersom ambisjonene blir for høye, prisen 
uoverkommelig eller regler for strikte kan det skape 
flere problemer enn muligheter, og hindre utbygging 
eller ferdiggjøring av prosjekter med gode intensjoner. 

Erfaringer viser at utbyggere ofte vegrer seg for å hive seg på ideelle prosjekt grunnet 
usikkerhet på hvordan markedet vil reagere. Det er derfor avgjørende at man lager små nok 
utviklingsenheter til at de første tør å være med. Dette har vist seg å ligge rundt 20-50 
boenheter i et prosjekt. På denne måten kan en utbygger kontinuerlig forandre konseptet 
gjennom utbyggingen og nærme seg mer og mer etterspørselen. En slik naturlig 
utviklingsmodell virker også tilbake igjen på den sosiale siden av bærekraftbegrepet og sikrer 
brukerne en påvirkningskraft på hvordan boliger bør være i en klimanøytral virkelighet. 

  

4.5 Tunnelmasser og utfylling 

Massene fra ny jernbanetunnel gjennom Ulriken skal kjøres bort på lastebil. Det betyr i 
praksis en lastebil gjennom hele Møllendalsveien hvert femte minutt, 16 timer i døgnet, seks 
dager i uken, gjennom minst to år (hentet fra artikkel i BT 07.11.2011). Vi ser for oss at brorparten 
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av disse massene burde brukes til å fylle nytt tomteland i indre Arna. Tunnelmasser er ikke de 
enkleste massene å bruke til fylling, men helt mulig ved riktige tiltak. Vi ser på dette som et 
naturlig krav for ny jernbanetunnel. Økonomien i et slikt prosjekt ligger selvsagt i de store 
boligpotensialene dette skaper. I det videre prosjektet har vi derfor vist utfylling i indre Arna. 
(peling av bygg, setninger i massene, forurensing av elven, biologisk mangfold, akvakultur med 
mer må selvsagt undersøkes før en går i gang med et slikt prosjekt, men det er mulig.) 

4.6 Jernbane og buss 

Vi har lagt til grunn jernbaneverkets nye detaljregulering for nytt dobbeltspor i Arna. 
Jernbanestasjonen blir liggende akkurat der den er i dag. Bussterminalen har vi flyttet. Vi har 
valgt å heve den og plassere den i plan med eksisterende Europavei, liggende over 
tunnelmunningen til jernbanen og i nord-sør retning. Fra busstasjonen vil det være 
vertikaltransport ned til jernbanen, og videre ned til elveparken. I dette «superpunktet» løser 
vi dermed all transport. Bussterminalen blir liggende midt mellom dagens europavei og den 
nye hovedveien gjennom den nye byen. Ny hovedvei bukter seg fra nordøst (mot Garnes) 
der den er i plan med eksisterende vei, opp gjennom byen, via det nye torget, før den svinger 
seg flott over elven på bro, og tangerer europaveien og bussterminalen og faller videre 
sørover under viadukten og server adkomst til områdene rundt Algaard bil. I superpunktet får 
man dermed kontakt med alle transportsystemene, fra elven og elveparken, via jernbanen, til 
den store nye sentrumsgaten, bussterminalen og veisystem videre mot Bergen. 

For å nå høydene (over jernbanen) eleveres hele 
bygulvet (se snitt neste side) fra fjorden og mot 
jernbanen. Rundt jernbanen plasseres store Park & 
Ride anlegg under bebyggelsen, og fører til en 
situasjon der jernbanen i realiteten ligger lavere enn 
byen. En rekke broer fører byen på kryss og tvers over 
jernbanen, og man får en situasjon som minner om 
Smørsbroen i Bergen. Her er bygulvet fra 
Torgallmenningen elevert opp via Markeveien og over 
Jon Smørs gate. Dette skaper flotte byspenninger og unike muligheter for tredimensjonal 
planlegging. 
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5 PROSJEKTET 

 

 

Utbyggingsstørrelser på 20 til 50 enheter i små kvartal. Løser de mest private rommene. 

Hvert kvartal åpnes inn mot et bykvartal som tilbyr fellesskapsløsninger 
som barnehage, gjesterom, bossuganlegg, festlokaler, allrom, og felles elbil 
carpoolanlegg under bakken. 

Dette muliggjør en bystruktur bestående av fire 
firergrupper som danner en byenhet, med enda større 
grad av fellesskapsløsninger. I skjæringen mellom disse 
vil skoler, plasser, torg, parker etc ligge. Byenhetene er 
bundet sammen med kjørbare veier. 

De ulike funksjonssammensettingene i 3dimensjoner gir byen liv og muliggjør sosial bærekraft. Snittet er tatt fra fjorden, via 
bystranden, bytorget (Nye Øyrane Torg) opp mot jernbanen og viser eleveringen av gateplanet opp og over jernbanen.  

Snittet viser en oppbygging av to 
bykvartaler, deres private uterom, og 
felles rom, og ulike konsepter for 
underetasjer, elbil-anlegg og 
energikonsepter for utbyggingen.  
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6 AVSLUTNING 

Så vi har laget et grunnlag for å kunne etablere en bærekraftig by. Et mulig pilotprosjekt av 
internasjonale dimensjoner. Det finnes noen gode eksempler fra andre steder, 
Transformasjonen av Drammen, tankene om en klimanøytral bydel på Brøset i Trondheim og 
utviklingen av Malmø. Vestra hamnen i Malmø trekkes til stadighet frem som et av verdens 
beste boområder. En bærekraftig bydel som har satt standard for internasjonal planlegging. 
Folk kommer i dag fra hele verden for å besøke og oppleve Malmø, og vestre hamnen. Her 
har bærekraft blitt by-identitet. Vi tror prosjektet (+Arna) kan skape vel så mye egenidentitet 
som i Malmø. Så hvorfor skal vi da ikke tenke stort? Akvariet i Bergen trenger større plass, 
hvorfor ikke legge det til Arna? Og da ønsker kanskje sjøfartsmuseet å flytte etter? Og 
havforskningsinstituttet? Med 10.000 nye boliger bare i sentrum, vil Arna bydel også kunne 
få kulturhuset de har etterlyst lenge. Dette bør også kunne utvides med kino og andre 
kulturinstitusjoner. Bergen kommune har til tider mangel på hotellplasser, det finnes nydelige 
tomter i Arna sentrum, en kort spasertur fra jernbanestasjonen, og 8 minutter fra Bergen 
sentrum. Og her er det bare fantasien som setter grenser. Vi har lagt opp til store 
handelssentra, en Arnas svar på Bogstadveien, parker, torg, fontener, broer, badestrand, 
småbåtanlegg og gjestehavnfunksjoner. Men også historien er med oss. Øyrane torg har tatt 
vare på to av de originale naustene som stod ved elvemunningen. I fremtidsvisjonen er disse 
satt opp igjen, og danner en naturlig overgang fra byen til det mer maritime miljøet på 
vestsiden av fjorden. Alt dette kan føre til en verdiøkning for dem som bor i Arna også i dag. 
Arna kan og bør markedsføres både som døren til Bergen, men også som døren til 
Hardanger, til Voss, til Norway in a nutshell. Arna har muligheter for en eventyrlig vekst, en 
vekst som vil gi Arna egenverdi, og et bidrag til å nå de overordnede klimamålene i Norge og 
i Bergen. 

Så la oss en gang for alle fjerne parentesene i +ARNA 
Så tusen takk til alle som har deltatt: 

Faglig ansvarlig arkitektur: Alec Ross Andreassen og Camilla Vivås 

Faglig ansvarlig landskap: Vibeke Jorn Myran 

Utarbeiding av illustrasjoner: Anders Rubing og Anders Sletten Eide, arkitektstudenter på 
BAS 

Trafikk: Audun Kvam 

Overordnet miljø og byutviklingsperspektiver: Hilde Bøkestad og Peter Bernhard. 

Og alle andre i Asplan Viak som har deltatt på Workshops og i faglige diskusjoner gjennom 
prosessen. 

 

Vennlig hilsen prosjektleder Fredrik Barth 
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