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Hvorfor står jeg her, egentlig? 



Hva er byutvikling? 

§ Viktige plangrep for god byutvikling er å samordne 
areal-, bolig- og transportpolitikken, kombinert med at 
urbane kvaliteter vektlegges.



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Nasjonale forventninger til kommunal- og regional planlegging

Regional og distriktspolitikken 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging

Folkehelse  - bevegelse i byens dagligliv

Boligpolitikken 

Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunene

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
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Arkitekturpolitikken 

Ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
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Kulturminnepolitikken

FNs klimakonvensjon

Den europeiske landskapskonvensjonen 

Bypolitikken er kompleks, forankret 
mange steder og er summen av mange 
politikkområder

FNs bærekraftsmål

Foto: Per-Inge Johnsen
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Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Mål 11: Gjøre byer og bosettinger 
inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige
§ 11.1 Bolig og boområder

§ 11.2 Transport

§ 11.3 Urbanisering og medbestemmelse

§ 11.4 Kultur og naturarv

§ 11.5 Katastrofer

§ 11.6 Bymiljø, luftkvalitet og avfallshåndtering

§ 11.7 Grøntområder og offentlige rom

§ 11.a Nasjonale og regionale utviklingsplaner

§ 11.b Kommuneplaner

§ 11.c Bistand til utviklingsland



Kommuneplan 2015-2027

§ Bykjernen skal vera prega av handel, tenesteyting, arbeidsplassar og aktivitet. Skal 
intensjonen om å ta ut Bryne sitt utviklingspotensiale visa igjen som synlege resultat til 
beste for eit heilskapleg sentrumsbilde, er alle avhengige av kvarandre sin suksess. Det 
å skapa aktivitet i byen er noko som kommunen, næringslivet og utbyggjarane må 
samarbeida om. Kvalitetar i bykjernen skaper gode opplevingar for dei som oppheld seg 
i innbydande uterom og er viktige helsefremjande faktorar for dei som bur i byen. Byen 
skal innby til rekreasjon og oppleving gjennom tilrettelagde aktivitetar, urbane uterom og 
møteplassar i sentrum og grønt- og turområde i og rundt sentrum. Parkområdet i 
sentrum med Torget, Mølledammen, Møllefossen og Fritz Røed skulpturpark og 
friområdet Sandtangen er unike kvalitetar i Bryne. Når byen veks må desse utviklast
vidare samtidig som nye område for uteopphald av god kvalitet må etablerast.



§ Den aller viktigste forutsetningen for et levende sentrum -
både på dagtid og kveldstid – er mennesker. 

§ Da trenger vi kompakte bysentra med gode og varierte 
boliger, mange arbeidsplasser, et mangfoldig handels- og 
tjeneste-tilbud, og et bredt kultur- og fritidstilbud.



Bruker vi byen vår?



Byen vår – en relativt ung by 

§ Oppsto i forbindelse med etablering av Jærbanen i 1878

§ Ble til Bryne etter folkeavstemming i 1921 

§ Når fikk Bryne bystatus? 



Byutviklingsprisen

§ Gir et bilde på noe av utviklingen som har vært gjennom 
årene

§ Det handler om mennesker











Byutvikling  

§ Mennesker i sentrum

§ Gode ambassadører som framsnakker

§ Kulturarv og tradisjoner   









Til Bryne kun for dette 

Vi tok toget til Bryne fra Stavanger i dag, kun for å prøve dette stedet. Og 
det var faktisk verdt turen. Fra vi kom, til vi gikk, ble vi veldig godt ivaretatt. 
Stedet minner om en dansk gastro bar og maten også.

Fresh, god og moderne mat, servert med kreativt tilbehør og layout. 
Ungene likte maten svært godt de også.

Takk for oss! Vi kommer tilbake ☺



Gode byer 

§ Samler mennesker 







I, eller på Bryne? 





Bryne – en by av storbyformat 

§ På vei inn i ukjent terreng trenger vi forbilder som inspirerer 
og viser vei. Bryne er nå et slikt forbilde. Dere som er her i 
dag er viktige for byens videre utvikling. 

§ Stå på videre for Bryne. 

§ Og ikke glem, bruk byen deres! 



Takk for meg!


