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gårdsbebyggelse. De fleste bodde i små 
ettroms- og toromsleiligheter, og famili-
ene var gjerne store med mange barn. 
Enda kunne det tenkes at de hadde losje-
rende i en krok. De mer velstående bygde 
seg villaer et stykke utenfor bykjernen.

Etter 1900 fikk ny kunnskap om helse 
og hygiene betydning for utformingen av 
norske byer. Industri og boligbebyggelse  
ble skilt fra hverandre, og i stedet for den 
tette og mørke kvartalsbebyggelsen ble 
det bygd frittliggende boligblokker som 
åpnet for mer lys i grønne omgivelser 
(hagebyidealet). Disse ideene ble sei-
nere fulgt opp  etter den andre verdens-
krig, da alle byene som ble bombet og 
ødelagt under krigen skulle gjenreises.

Oslo på ny brant i 1624, ble byen flyttet 
inntil Akershus festning. Det gjorde det 
lettere å beskytte den mot fiendtlige an-
grep. Christiania (Kristiania), som Oslo 
nå ble døpt om til, var den første norske 
byen med gater i en regelmessig rute-
nettplan, med tanke på forsvar. Dette 
var praktisk både med hensyn til forflyt-
ning av egne tropper og beskytning av 
fiendtlige soldater, hvis de først klarte å 
ta seg inn i byen. Innenfor byens gren-
ser ble det dessuten bestemt at husene 
måtte bygges i mur (eller bindingsverk) 
for å beskytte mot branner.

Også flere andre norske byer fikk en 
form som var bestemt av militære hen-
syn, blant annet Kristiansand, som ble 
anlagt i 1641, og Gamlebyen i Fredrik-
stad, festningsby fra 1663. Den sist-
nevnte er et eksempel på en befestet 
by med en rettlinjet gateplan omgitt av 
vollgraver i stjernemønster. Også Trond-
heim ble bygd ut som festningsby, med 
forsvarsanlegg som fortsatt preger by-
bildet. Selve byplanen i Trondheim er et 
resultat av barokkens byplanideal med 
brede og rette gater som leder opp til 
Nidarosdomen. Byplanen ble satt i verk 
etter en bybrann i 1681.

Industrialderens bysamfunn
Industriveksten i siste halvdel av det 19. 
århundre, særlig fra 1890-årene, var 
drivkraften bak en storstilt utbygging og 
omforming av byene i Norge. Folketal-
let i byene vokste kraftig på grunn av 
flytting fra landsbygda. Selv om fleste-
parten av de nye fabrikkene ble anlagt i 
eksisterende byer, oppstod det en rekke 
helt nye byer og industristeder, som Not-
odden, Rjukan, Sauda, Odda og Narvik.

Industrialiseringen førte også med seg 
store sosiale endringer. Etter 1850 ble 
det vanlig å bygge leiegårdskaserner som 
arbeiderboliger. Kvartalene var ofte svært 
tett utnyttet, med både for- og bak-

industrialder
tidsperiode der 
industri og indus-
triell produksjon 
spiller stor rolle

Figur 3.27.  Forholdet mellom byform og 
transportmiddel ved tre ulike tidspunkter. 
Utbyggingen av transportnettet har gjort det 
mulig for byene å bre seg utover et stadig 
større område. 
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