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Klipp fra nettet 
 
 
Hvorfor bygger vi høye bygg, og for hvem bygges de? 
 
 
En BULL rapport mars 2018 
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Hvorfor bygger vi høye bygg, og for hvem bygges de? 
 
Vi ser ofte at høye bygg drives fram av eiendomsutviklere. Drømmen er å sikre seg en tomt 
med moderat utnyttelse og derav følgende moderat pris, for deretter å øke tomteverdien ved å 
lobbe fram en langt høyere utnyttelse.  
 
Politikerne ser ikke alltid dette spillet og lar seg lokke av ”knapper og glansbilder”.  
I Stavanger er fortiden tårnhusets fortreffelighet som predikes mellom annet av interessentene 
bak mulige 26 etasjer i St. Olav: Et slikt bygg vil få Stavanger til å framstå som en dristig, 
ekspansiv og moderne by med høy aktivitet og et sprudlende sentrum, heter det. Realiteten er 
at høyhus er dyre å bygge, dyre å drift, krever derfor høy leiepris og kanskje verre, de 
skyggelegger store arealer og gir vindturbulens på bakkeplan. Men dette bryr ikke 
eiendomsutviklere seg noe om. De kvitter seg som regel med bygget straks det er ferdigstilt.  
 
Derfor bærer kommunen et særlig ansvar for å se ting i sammenheng, holde hodet kald 
simpelthen, og ikke minst ta konsekvens av byens egne erfaringer. Høyhus gir ikke mer liv på 
gateplan. Den som er i tvil kan ta en tur gjennom i St. Olavs gate. Forretningslokalene står 
tomme. Det er andre forhold som trekker folk. Fargegata er kroneksemplet. Her myldrer det 
av liv, investeringene er minimale, ingen eiendomsutvikler har her vært i forkant og tatt ut 
verdier.  
 
Nå vurderes det å fjerne bilene fra resten av Øver Holmegate og slik legge grunnlag for å 
aktivisere hele gateløpet. Det er interessant at vestre del av gata hvor det for lengst er bygd 
nytt, med rekordhøy tomteutnyttelse, overhodet ikke har fått mer liv på gateplan, tvert om. 
 
Dette er bakgrunnen for at BULL avdeling Stavanger, har samlet relevant teori knyttet 
til hvilke egenskaper og effekt ulike utbyggingsformer har når byer skal bygges. 
 
 
Stavanger 05.mars 2018 
Byutviklingens lange linjer 
Per Th. Grimnes 
Rolf Skjelstad 
Nils Jacobsen  

BULL –  ”Nettverk for Byutviklingens lange linjer” er en uavhengig 
organisasjon, som arbeider på frivillig basis. BULLs arbeid 
konsentreres om de lange linjer i byutviklingen i våre storbyer. BULL 
ble dannet i desember 2011 av fagfolk med lang og bred erfaring fra 
byplanlegging, bytransport og byutvikling i Oslo, Stavanger og 
Trondheim. BULL arrangerer byseminarer og følger med i byenes 
utvikling. Se nettstedet www.bullby.net 
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Aktuelt eksempel kan være Base Propertys prosjekt i Knut Holms gate 8 
• Base Property ville bygge 26 etasjer på Misjonskirken tomt. 
• Politikerne sa JA ! Men med kun en stemmes overvekt. 
• Base Property vil nå ”bare” bygge 19 etasjer, mer enn det doble av hva tomten var 

tiltenkt, 2 etasjer høyere en St Olavblokkene.  
Spennende å se hva politikerne ender opp med tilslutt.  

 
Vi står her overfor et gammelt, godt kjent knep:  
• Eiendomsutviklere søker ofte om vesentlig mer enn de egentlig ønsker å bygge. 

Politikerne tilfredsstiller de som protesterer ved å fjerne noen etasjer. Prosessen 
ender ofte med et byggevolum nær opptil det eiendomsutvikleren reelt ønsket seg.   
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1. 
Elementært, men lite forstått: Bygningselementer kan stables oppå hverandre og bli 
til en blokk, eller legges på bakken, som i Gamle Stavanger. Utnyttelsen der er like 
høy som i mange blokkområder, mellom 6 og 7 boliger pr daa.  
Gamle Stavanger framstår som lunt og trivelig. 
 
 

 
2. 
Her vises arealforbruket for vanlige byggingsformer som, rekkehus, eneboliger, 
punkthus (høyblokk) og langblokk. 
Frittliggende eneboliger er den stor “arealtyven”.  
I Stavanger er mer enn 40% av boligmassen frittliggende eneboliger, mens bare vel 
20 % er husstandene med mer enn 3 personer - elendig passform! 
Fortetting ville gitt størst effekt i eneboligområder, men er vanskelig å gjennomføre. 

 
Litt teori og fakta om ulike byggeformer 
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3. 
Det heter seg ofte at vi må bygge høyt for å frigi grønne arealer.  
Det er bare delvis rett fordi den grønne effekten av etasjebyggeri raskt avtar. 
La oss si at tomteutnyttelsen (TU) er 100%, mange kommuner setter det som maks 
utnyttelse i boligområder. Da vil en etasje dekke hele tomten, mens halve tomten 
frigis om en bygger i to etasjer - ganske elementært - deretter minker effekten og er 
knapt målbar etter å ha passert 5-6 etasjer. Ved å øke byggehøyden ytterligere for 
eksempel til 26 etasjer som var Base Property sitt primærønske i St. Olav, vinnes 
meget lite. Derimot øker skyggedannelsen formidabelt og skyggelegger fort et areal 
større enn det det som er fristilt. I tillegg forårsaker høye bygninger turbulens og 
sjenerende vind på bakkeplan. ref pkt. 5. 
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4. 
Det er en utbredt oppfatning at høyhus er en særlig effektiv utbygingsform.  
Det er ikke tilfelle. Setter vi byggepotensialet til 1 per etasje i høyhus vil det være tre 
ganger større om en velger lavblokk og hele fem ganger større om det bygges i karré. 
Dette er forklaringen på at alle byer i vår kulturkrets preges av sammenhengende 
karrébebyggelse, som oftest i 5-7 etasjer (se også pkt. 3, og foto fra lokale eksempler 
på side 11 og 12 ) 
Karébebyggelse er en typisk urban byggeform. Den sikrer høy utnyttelse som gir 
grunnlag for handel og service i førsteetasjen, klare gateløp og en rolig, trafikkfri 
indre gård. Høyhus er så godt som fraværene i de fleste europeiske byer, til eksempel 
København. At høyhus er dyrest med hensyn til både anlegg og drift er selvsagt også 
en del av forklaringen. I tillegg vil det alltid oppstå ubehagelig turbulens i nærområdet  
til høye hus (se pkt 5) 
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http://www.iasdm.org/journals/index.php/ijaec/article/view/179/96  

 

5. 
Høyehus forårsaker turbulens og ofte forsterket vindhastighet. Vinden vil slå 
ned på bakkeplan og bidra til et utrivelig miljø. Det finns mye litteratur om dette, 
ref  m.a. nettadressen over.  
Ved tett lav bebyggelse, gjerne supplert med vegetasjon, vil vinden ”løftes” opp og 
rommene mellom husene vil oppleves som lune. Dette gjelder store for deler av 
Trehusbyen (ref pkt 1). 

Vinter i fjellet. 
Turbulens fjerner 
snøen rundt steinen. 
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6. 
Utbyggere framholder at de må bygge høyt og mye fordi tomten er så kostbar. 
Her er forholdet det at tomtekostnaden pr kvadratmeter etasjeareal faller lite etter at 
tomteutnyttelsen passerer 100%. Det som driver utbyggere til å presse utnyttelsen opp 
er primært å få plass til flere enheter og dermed sikre større fortjeneste. Ofte kjøpes 
tomten til en pris relaterer til den tomteutnyttelsen som er angitt i gjeldene 
reguleringsplan. Deretter lobbes det intenst for å få økt tomteutnyttelsen, for så i 
mange tilfeller, å selge det hele med god fortjeneste. Dette kalles eiendomsutvikling, 
en relativt ny geskjeft i Norge som fordyrer mange prosjekter. De som flytter inn i 
ferdige bygg betaler kalaset.  
Base Property står fortiden på med en slik prosess i St. Olav.   
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7. 
Hensyn til evakuering ved brann eller former for sabotasje er stadig mer i fokus. 
Katastrofen fra UK primo juni 2017, står klart i minne. Krav om universell utforming 
gjelder evakuering ved brann. Etasjebyggeri høyere enn operasjonsområdet for 
tilgjengelig kran- og stigemateriell, kan umuliggjøre evakuering av rullestolbrukere. 
 
 
 
 
Kilder: 
• Byplan v/Jan Christian Eckoff  1969 
• Bolig og Samfunn Ås Landbrukshøyskole 1969 
• Bedre Boliger billigere ”3B” en rekke rapporter m.a. om: Tomteutnyttelse i Stavanger, 1988 
• Tomteutnyttelse i Stavanger, rapport 1994, del av Kommunplan for Stavanger 1994 - 2005 
• Diverse publikasjoner om universell utforming, dr.ing og professor Sigmund Asmervik 
• Opplysninger om stigelengder og evakuering av høye bygg, Brannvesenet i sør Rogaland 
 
 
 
To illustrerende bilag 
På de følgende to sider er vist foto av to prosjekt i byen vår begge med høy 
tomteutnyttelse, tilrettelagt etter ulike utbyggingsprinsipp, (ref pkt 4). 
• St. Olav, løst ved bruk av punkthus 
• Radisson Blu Royal Hotel, løst som tradisjonell karébebyggelse 
Det er interessant å se hvorledes punkthusene i St. Olav som faktisk har lavest TU, 
dominerer bybildet, mens hotellet, med vesentlig høyere TU, faller naturlig inn i 
strøkets skala. Valg av utbyggingsform er et særdeles viktig i en bysituasjon. 
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St. Olav, ferdig 1987 
Punkthus med 17 etasjer. 
Svært dominerende i bybildet. 
 
St. Olavs gate framstår som død 
og skyggefull. Det har over tid 
ikke lykkes å skape liv i gata, 
tross høye tomteutnyttelse. 
Forretningslokalene står tomme, 
enkelte av dem benyttes som 
kontor eller treningsstudioer.   TU 420% 
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Radisson Blu Royal Hotel, her sett fra Eiganesvein, mot øst. Bygningsmassen 
faller harmonisk inn i gatebildet.  Det er 6 publikumsrettede tilbud i nabolaget.  

Også mot Løkkeveien faller hotellet naturlig inn i fasaderekkene. 
 

 TU 480% 


