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Velkommen til årets gradsdag

Welcome to Graduation Day

Det å bli ferdige kandidater er en viktig begivenhet i studentens liv som fortjener å bli
markert. Gradsdagen er derfor både en festdag og en fagdag, og vi er stolte over de
rundt 150 studentene som leverer sine gradsoppgaver hvert år.

Finalising a study programme is the climax of student life and deserves to be marked.
Graduation Day is therefore both a day of celebration and an academic event, and we
are proud of the approximate 150 students who deliver their dissertations each year.

Ved Fakultet for landskap og samfunn utdanner vi kandidater innenfor sentrale områder av samfunnsutviklingen: by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, eiendom
og juss, folkehelse og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Dette er disipliner
som gjensidig styrker hverandre og bidrar til tverrfaglige synergier i vårt fakultet.

At the Faculty of Landscape and Society, we educate candidates in key areas of community development: urban and regional planning, landscape architecture, property
and law, public health, and international environmental and development studies.
These disciplines mutually reinforce each other and contribute to interdisciplinary
synergies.

På Gradsdagen 19. juni presenterer studentene sine bachelor- og
masterroppgaver som avsluttende arbeid for deres læring, utvikling og faglig modning.
Presentasjonene er en del av studentenes eksaminasjon og består av to deler. Først
legger studentene frem sin oppgave i en 20 minutters presentasjon. Deretter gis ordet
til sensor som vil stille spørsmål og kommentere.
Oppgavene som presenteres viser det brede spennet ved fakultetets fagområder og
variasjonen i tema og problemstillinger. Studentene har ulike tilnærminger og arbeidsmetoder, og arbeider nasjonalt og internasjonalt. Dette åpner for en utvidet diskusjon
og forståelse av faglige problemstillinger og aktuelle samfunnsutfordringer.
Vi er stolte av våre oppgående studenter og ønsker dem lykke til videre i arbeidslivet
eller videre studier.
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At 2018’s Graduation Day on 19 June, students will present their Master and Bachelor
dissertations as the final step of their learning, development and academic maturation.
The presentations are part of the students’ examination and consist of two parts. First,
each student will present his or her dissertation in a 20-minute talk. Then the examiner
will provide questions and comments.
The variety of the dissertations shows the wide range of subjects, topics and issues addressed at the Faculty. Our students work both nationally and internationally and have
different approaches and working methods.. This provides an opportunity for extended
discussion and understanding of those academic issues addressed and current societal
challenges.
We are proud of our students and wish them good luck in their working life or further
studies.

Ås 8. juni 2018

Ås 8 June 2018

Eva Falleth
Dekan

Eva Falleth
Dean
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By- og
regionplanlegging
					 master
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Vilde Lofthus Rooth
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Ramzi Hassan

En kritisk diskursanalyse av
visualiseringenes betydning ved private
reguleringsplanforslag
Et bilde sier mer enn tusen ord, men hva
det sier er ikke tilfeldig. Visualiseringer av
planforslag kan være premissleverandør
ved utbyggingsprosjekter, fordi den offentlige debatten ikke er basert på bestemmelsene eller arealplankartet.

Funnene fra oppgaven tyder på at det er
et ubrukt potensial i visualiseringer som
planverktøy. Potensialet kan kanskje
utløses dersom man skaper tydeligere forventinger og rammer til visualiseringenes
rolle i prosessen.

Få har kunnskapen til å se mulighetsrommet i byråkratiske dokumenter, da
er det lettere å skape debatt rundt den
ene visualiserte ideen om hvordan dette
mulighetsrommet skal fylles. For, hvilken
betydning har visualiseringer for private
reguleringsplaner?

Det oppfordres til at pågående statlige
prosesser, som Kommunal- og modernisering departementet sitt prosjekt med
3D-plan og evaluering av pan- og bygningsloven (EVAPLAN), gjennomgår hvordan
teknologisk utvikling av ulike planverktøy virker sammen med det strukturelle
systemet.

Oppgaven benytter en kritisk diskursanalyse med utgangspunkt i visualiseringer.
Resultatene viser aktørene hadde ulik
kunnskap om prosessen samtidig som
infrastrukturene til å produsere visualiseringer var ulik og relasjonen til produksjon av visualiseringene var forskjellig. Ujevnhetene skaper en skjevhet
i selve prosessen, som kan føre til en
maktforskyvning.
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Motvirker utviklingen utfordringene i
planlegging, eller bidrar de til å forsterke
dem?

Johannes Aicher
Master i by- og regionplanlegging

Veileder: Elin Børrud

Dårlig lokalklima eller dårlig
planlegging?
Lokalklimahensyn i byene er en forutsetning for menneskers trivsel og helse, og
faget beror på et stort kunnskapsgrunnlag,
dog er ikke denne kunnskapen i særlig
stor grad omsatt til praksis.
Oppgavens litteraturstudie eksemplifiserer hvorfor tematikken er viktig og
relevant, spesielt når fortetting fører til at
det bygges i områder som av klimatiske
årsaker tidligere ikke har vært aktuelle for
boligformål. I tillegg er lokalklimahensyn
viktig for å kunne håndtere problemer
knyttet til luftforurensing i byene og når
det gjelder klimatilpasningsarbeidet.

En viktig start vil være ny forskning og en
generell styrking av urban klimatologi i
Norge. Gjennom ekspertsamtaler og casestudie foreslås en rekke tiltak som kan
bidra til å styrke lokalklimahensyn i norsk
byplanlegging.

Oppgaven avdekker imidlertid at
lokalklimahensyn i Norge i liten grad
er sikret gjennom lover og regler og en
undersøkelse av norske kommuneplaner
viser at temaet knapt nok nevnes.
Dette viser at lokalklima ikke blir hensyntatt i overordnet kommunal planlegging.
Anbefalingen er at lokalklimahensyn må
styrkes og det bør skje på flere nivåer og
arenaer samtidig.
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Julian Ghansah
Master in Urban and Regional Planning
Supervisor: Jin Xue

How legitimate is Bjørvika’s claims to be
environmentally sustainable?
This master thesis investigates how envionmental sustianability is embedded into
Bjørvika, a large ongoing urban development project in Oslo that intends to
become a “pioneering district” for ecological sustainability. Environmental sustainability is analyzed through the lenses of
two opposing approaches: “green growth”
and “degrowth”.
While the green growth approach believes
economic growth and environmental sustainability can be reconciled advancing
eco-efficiency technologies, the degrowth
approach contends that environmental
sustainability only is achievable if eco-efficiency measures are coupled with a
downscaling of the economy.
The study found that the Bjørvika development play a central role to increase
competitiveness and economic growth in
Oslo, and that a green growth is dominating the environental strategies. Considering Bjørvika’s environmental ambitiousness, scale and importance, one could
expect the development to extensively
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implement green growth strategies.
The analysis did however reveal several
environmental aspects of the development that are not only critique-worthy
from a degrowth perspective, but also
from a green growth perspective.
Energy-efficient buildings did for instance
not apply cutting-edge eco-efficiency
technologies and integrated renewable
energy was only implemented to a miniscule degree. Therefore, I argued that
Bjørvika’s sustainability assertions lack legitimicy both from a degrowth and green
growth perspective.
Subsequently, the thesis discusses barriers to implementation of the two environmental approaches.

Malene Øien Eiksund
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Timothy Richardson

Kjønn i norsk romlig planlegging
På tross av at kjønn er en faktor som
påvirker hvordan vi opplever våre bygde
omgivelser, er det i norsk romlig planlegging lite fokus på dette og det finnes
få kilder om hvordan kjønn håndteres i i
planleggingen av våre fysiske omgivelser.
Gjennom en analyse av diskurs, institusjonalisering og praksis har jeg gjennom denne oppgaven prøvd å finne ut
hvordan kjønn håndteres i norsk romlig
planlegging.

kjønn er så lite spesifikt. I overgangen fra
diskurs til institusjonalisering forsvinner
det spesifikke.
For å håndtere kjønn bedre i den romlige
planlegging i Norge ser jeg behovet for
å tørre å være kjønnsspesifikk i tiltak,
samtidig som man har en interseksjonell
kjønnsanalyse. Utdanning kan også bidra
til planleggernes egen forståelse av sitt
handlingsrom.

Min masteroppgave argumenterer for
at det manglende fokuset på kjønn i den
romlige planleggingen påvirkes av en
diskurs som fokuserer på likestilling og
mangfold. Institusjonaliseringen av en
slik bred diskurs har gitt få spesifikke
tiltak i den romlige planleggingen.
I overgangen til hvordan kjønn håndteres
i praksis ser et ut som om det er en sammenheng mellom den svake institusjonaliseringen og hvordan planleggerne ser sitt
handlingsrom til å inkorporere kjønn.
Planleggerne ser sitt handlingsrom som
lite og nevner at dette blant annet er fordi
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Andreas Kvam Lyngstad
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Gunnar RIdderstrøm

Hvordan kan grønnstruktur brukes som
utgangspunkt for bærekraftig, kompakt
byutvikling?
På bakgrunn av regional plan for samordna areal- og transportplanlegging i Oslo
og Akershus er Ås forventet å få en sterk
vekst i de kommende årene. Innen 2040
er prognosene over 10000 nye innbyggere, som i stor grad skal bosettes
innenfor gangavstand fra Ås stasjon.
Ås må gjennom en kraftig fortettingsprosess, og jobber pr i dag med utarbeidelsen av en langsiktig områdeplan for
sentrumsområdet.
I denne oppgaven gjøres en grønnstrukturanalyse av Ås senturm og områdene
rundt, med utgangspunkt i de tre dimnesjonene for bærekraft; økologisk, sosial og
økonomisk. Funnene i analysen danner
grunnlaget for drøfting av utviklingspotensial, hvilke områder som bør utvikles
og hvordan de bør utvikles.
Analyseområdet i grønnstrukturanalysen
er vesentlig større enn planområdet, og
gir et annet bilde av hvlike kvaliteter man
har innenfor og utenfor planområdets
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avgrensning. Fremgangsmåten i denne
oppgaven gir derfor et helt annet resultat enn de foreslåtte strategier lansert i
Ås kommunes utredningsarbeid, hvor
anlayser og utredninger er begrenset til
planavgrensningen.
I slike langsiktige utviklingsprosesser som
Ås står overfor er det viktig å være bevisst
på de strategiske valgene tidlig i prosessen. For at disse skal kunne tas på riktig
grunnlag er det viktig at alle relevante
områder er med i analyser og utredninger.
Det argumenteres for behovet for å gå
bredere ut i analyse og utredningsfasene
i slike fortettingsprosesser, for å kunne
sikre de viktigste kvalitetene for byen på
lang sikt.

Maria Helene Sæther
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Inger-Lise Saglie

Hvordan skape gode samfunn å bli
gammel i?
Hvordan kommer eldre inn i definisjonen
av universell utforming? Hvilke tiltak kan
gjøres for at eldre får bedre livskvalitet?
Og hvordan blir universell utforming
for eldre brukt på forskjellige plannivå?
(Internasjonalt, i Norge, i Oslo og i Nordre
Aker bydel) Gjennom oppgaven blir disse
spørsmålene besvart på bakgrunn av Nordre Aker bydel sitt pilotprosjekt «Nordre
Aker bydel – en god bydel å bli gammel i».
Universell utforming skal etter FN-konvensjonen være for alle. Det er derfor
naturlig at eldre også går under denne
definisjonen. Til tross for aktiv spredning
av informasjon er det få eldre som har
hørt om pilotprosjektet til Nordre Aker
bydel. Innlegg på Facebook, på kommunens nettsider og i bydelens nettavis har
vært viktige virkemidler for pilotprosjektet, men slik teknologi fører ofte til at
eldre blir holdt utenfor.

sosiale bånd. Flere eldre ser allikevel på
seg selv som for ung til å motta tilbud og
være med på aktiviteter seniorsentrene
arrangerer.
De forskjellige plannivåene har forskjellig
fokus og hvor konkrete de er. Noen punkt
for å skape gode samfunn å bli gammel i
er allikevel like. Herunder tilrettelegging
av transport, utendørsområder, helse- og
omsorgstjenester, boliger, samfunnsdeltakelse og medvirkning.

Seniorsentrene er gode møteplasser, som
legger til rette for aktiviteter som gjør at
de eldre som tar i bruk tilbudet lettere
kan opparbeide sitt kontaktnett og knytte
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Kristin Hoel Fugelsnes
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Petter Næss

Hedvig Anker og
Maria Benedikte Gärtner
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Einar Lillebye		
					
			

Sentrumsnære friluftslivsområder og deres
verdi for folkehelse

Sosiokulturelt mangfold som bidragsyter
til byliv

Fysisk aktivitet og naturopplevelser
i nærmiljøet er av stor betydning for
mange, og det er kjent at friluftsliv har
helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt. Sentrumsnære grønne områder
er ofte truet av nedbygging. Friluftslivsområder og kystlinje reduseres og
fragmenteres, noe som bidrar til å minske
disse områdenes tilgjengelighet, og verdi
for folkehelse.

Vi har studert teori og empiri om sosiokulturelt mangfold, og satt funnene opp som
en evalueringsmal for Handlingsprogram
for økt byliv som inngår i program bilfritt
byliv.

Oppgaven omhandler tre sentrumsnære
friluftslivsområder i Kristiansund kommune. Det undersøkes hvordan områdene
brukes, og hvilken verdi de har for folkehelse. Områdene ligger på Kirkelandet,
en øy hvor også kommunens sentrum er
lokalisert, og hvor ca. 45 % av kommunens
befolkning bor.
At byen ligger på øyer skaper naturlige
begrensninger for sentrumsnær utbygging, og arealknapphet er en utfordring.
Dette har ført til en gradvis nedbygging av
friluftslivsområdene.
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Gjennom teorigjennomgang, kartlegging
og intervjuer med brukerne, kom det frem
at de tre friluftslivsområdene har stor betydning som aktivitetsarenaer og sosiale
møteplasser for både barn og voksne. I
tillegg er de for mange en kilde til ro, stillhet, naturopplevelse og stedsidentitet.
Fysiske forhold, som størrelse, tilretteleggingsgrad, varierende naturlandskap
og topografi, er sentrale kvaliteter som
gjør at ulike befolkningsgrupper bruker
områdene.
Økt kunnskap og fokus på sammenhengen mellom friluftsliv og folkehelse, samt
kartlegging og verdisetting av sentrumsnære friluftslivsområder, vil kunne
bidra til økt bevissthet og et sterkere vern
av slike områder.

Både mangfolds- og bylivsbegrepet er
vanskelig å definere, men er til tross for
dette hyppig brukt i planer i Norge og internasjonalt. Vi utforsker hva ulike retninger mener med disse begrepene og om det
finnes noen sammenheng mellom dem.

ering og vurdering av prinsippene.
Dette gir grunnlag for vurdering av føringene for Program Bilfritt Byliv.
Vi har funnet at det finnes mange likheter
mellom begrepene, og at det sosiokulturelle mangfoldet er ønsket mål som gjerne
reklameres for, men ikke tilrettelegges for
i like stor grad.

Oppgaven er delt inn i tre hoveddeler:
1. Gjennomgang av politiske føringer.
Teori som definerer og etablerer sammenhenger mellom begrepene mangfold
og byliv, og en gjennomgang av etablert
empiri som gjør det samme.
2. Belysing av forutsetninger og etablering av prinsipper for sosiokulturelt
mangfoldig byliv.
3. En empirisk del som tar for seg et caseområde i form av analysering, implement-
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Ingrid Elizabeth Haraldseid
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Daniel Galland

Legitimitetsutfordringer ved bruk av
byvekstavtale som statlig styringsverktøy i
planleggingen
Byvekstavtalen på Nord-Jæren er en av de
første byvekstavtalene hvor det er inngått
avtale mellom staten, fylket og ere kommuner. Kommunene som inngår i avtalen
for Nord-Jæren er Stavanger, Sandnes,
Sola og Randaberg.
Hovedmålet med avtalen er å oppnå
nullvekst i persontransporten innenfor
det samlede byområdet. Nullvekst er ikke
bare et klimaspørsmål men også et spørsmål om fremkommelighet i de byene med
en økende befolkning.
Hovedfunnene i studien er at det finnes
en del sterke motkrefter knyttet til prosessen og avtalens oppbygning. Motkrefter
avtalen ikke er tjent med for å oppnå en
god implementering av virkemidlene
som skal redusere persontransporten i
byområdet.
Dette er virkemidler som bompenger,
og byggingen av en by bussvei, samt ny
sykkelstamvei. Disse motkreftene finnes
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både i forvaltningen i kommunene, blant
politikere men også i den øvrige befolkningen. Motkreftene er viktige å lytte til
i den videre utvikleren av avtalen for å
opprettholde legitimiteten i avtalen.

Monica Revheim Sherling
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Melissa Murphy

Hvem har rett til å bruke byens
offentlig byrom?
Oppgaven ser på hvordan tilgjengeligheten til nye ferdigstilte byrom, med Sørenga
som case, er med på å legge til rette og
inkludere for universell utforming, og
hvordan utformingen av rommet er med
på å vise hvem som har rett til bruk av
bylandskapet.

Oppgavens funn bidrar inn i forskningen
først og fremst ved at den studerer aspekter ved byvekstavtalen som i norsk kontekst er relativt ny, særlig med tanke på at
det er ere byområder som i nær fremtid
skal få byvekstavtaler.

Sørenga, som en del av Bjørvika-utbyggingen og Fjordbyen, har hatt universell
utforming som gjennomgående prinsipp
og mål for områdets offentlige rom, hvor
tilgjengelighet for alle er høyt prioritert.

Det er også begrenset kunnskap om
denne typen avtaler i Norge. På den
måten kan denne oppgaven bidra til å øke
kunnskapen om avtalen på Nord-Jæren.

Byens rom har stor betydning for brukerne, og de med på å fremme sosial
bærekraft og vitalitet. Undersøkelser viser
at unge personer med nedsatt funksjonsevne har lavere livskvalitet enn andre
jevnaldrende i befolkningen.

Gjennom ulike metoder, er det undersøkt
hvilke intensjoner ulike aktører for områdets utvikling har hatt for universell
utforming. Det er også undersøkt hvordan
brukeropplevelsen av rommene faktisk er
for en person med nedsatt funksjonsevne.
Analysen og funnene har avdekket at
retten til å bruke Sørengas offentlige rom
og landskap tilhører funksjonsfriske personer. Det kommer likevel frem at intensjonene for universell utforming gjennom
planprosessen har vært gode, men at
forståelsen for hva universell utforming
faktisk innebærer og går ut på, er mangelfull når det kommer til planlegging og
utførelse.

For å fremme sosial bærekraft og vitalitet
blant alle mennesker, og spesielt personer
med nedsatt funksjonsevne, er det derfor
viktig å planlegge byer som inkluderer, er
tilgjengelig og gir allmennheten rett til å
bruke byens rom.
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Helene Heegaard
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Petter Næss

Åse Grøttå og Julian Skytterholm
Master i by- og regionplanlegging
Veileder: Marius Grønning

Nullvekstmålet og behovet for utvidet
planmyndighet på regionalt nivå

Dagens differensierte byutvikling påvirker
byrom i Oslo

En ambisiøs politisk målsetting om at
persontransportveksten i byområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og
gange, også kjent som “nullvekstmålet”,
er videreført i Nasjonal transportplan
2018-2029.

det gjøres en kvalitativ, faglig vurdering
av kommunenes bidrag til oppnåelse
av nullvekstmålet. Kommuneplanenes
arealdeler er vurdert opp mot det forskningen peker på som sentrale kriterier for
måloppnåelsen.

Mellomrommet, bestående av åpne rom
og ferdsel, er en grunnleggende struktur i
byen sammen med bebyggelse og sentralitet. Strukturen har blitt definert, forvaltet
og utviklet ulikt gjennom tiden. I byen
utgjør mellomrommet en negativ struktur.

Målsettingen er en av de utløsende årsakene til forhandlingene om byvekstavtaler i
de største byene i Norge og anses som det
viktigste verktøyet for måloppnåelse.

Min vurdering er at kommunene ikke i
tilstrekkelig grad bidrar til oppnåelse av
et så ambisiøst mål som nullvekst i persontransporten, og at det er behov for en
utvidet planmyndighet på regionalt nivå
for å håndtere miljøproblemer av en slik
karakter.

Bakgrunnen for dette kommer av at den
oppstår som en rest etter utbyggingsprosjekter, der den defineres og forvaltes som
offentlige rom, parker, torg, gater osv.
Strukturen er forbeholdt allmennheten,
men gjennom dagens lokale og differensierte planlegging blir mellomrommet i
større grad utsatt for skjulte krefter.

Trondheim skal på nåværende tidspunkt
starte forhandlingene om en byvekstavtale i forbindelse med revideringen
av nåværende bymiljøavtale. For å oppnå
målet om nullvekst er de avhengig av å
inkludere omegnskommunene i avtalen.
Generert biltrafikk er et problem som
oppstår og forsterkes på tvers av administrative grenser, og det er nødvendig å
se regionen som en helhet for å håndtere
dette problemet.
Det er gjennomført en studie av fem av
kommunene i Trondheimsregionen, der
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Byvekstavtalene kan være en god måte
å samordne ambisjoner og interesser på,
slik at forståelsen av nullvekstmålet som
et felles mål forsterkes - og oppnås.

Dagens lokale planlegging og forvaltning
medfører stedsspesifikke identiteter og
agendaer i mellomrommet. Dette bidrar
til at måten man håndterer fellesskapet på
blir fragmentert.

ing av enkelte samfunnsgrupper. Dette
kan igjen bidra til å sette spørsmål rundt
om dagens fellesskapsarealer er sosialt
bærekraftige.
Dagens styringsverktøy, sammen med
politikk, kan tyde på at vi ikke har gode
nok forutsetninger til å kontrollere denne
utviklingen av mellomrommet.
For å forbedre styringsverktøyene, er
man avhengig av å kunne se problemet
i politikken og loven som styringsverktøyene retter seg etter. Man må tydeliggjøre hvordan denne problematikken kan
tas inn i planverket, for å bidra til en bedre
forståelse og praktisering av planmessige
elementer som omfatter eller etterlater
mellomrom.

Lokal variasjon er viktig for å tilpasse
planleggingen og skape identitet, men på
den andre siden kan den differensierte
planleggingen, med lokale agendaer,
bidra til direkte eller indirekte ekskluder-
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The built environment and livability of
dense urban areas

Different conditions make different centres
within a polycentric cityregion

In recent years, the municipality of Oslo
has clearly stated that the future growth
should be dealt with according to the
compact city strategy, building denser and
concentrating new development inside
the existing boundaries of the city. However, there has been a growing discussion
regarding the negative consequences of
densification.

Since 2010, five municipalities and Buskerud County have in common worked in a
cooperation called Buskerud City, in 2013
resulting in a strategic planning document
of land-use, transport and environment,
outlining a vision of creating “a sustainable and competitive city-region”, a development that should take place in one
centre for each municipality.

A common perception is that dense living
is less livable than low-density environments and seen as an undesirable
long-term option. This is considered less
sustainable. In countries like Norway,
traditions and widespread preferences for
a suburban lifestyle does not support this
and studies investigating the relationship
between densification and livability show
mixed results.
The thesis sheds light on how the built
environment of dense urban areas influence perceived living quality of residents.
Furthermore, it aims at investigating the
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preferences and thoughts of residents in
three relatively new and dense neighbourhoods in Oslo.
How to enhance acceptance for dense living and what qualities of dense living people value are important and urgent questions to investigate. This has been done
by conducting in-depth interviews with
13 residents living in the three case areas;
Sørenga, Kværnerbyen and Solsiden.
The results emphasise that the built
environment is influential to perceived
living quality in dense urban areas. Furthermore, it is not necessarily the density
alone that leads to dissatisfaction among
residents but rather the related factors of
the dwelling, neighbourhood and larger
area.

With focus on Drammen and Øvre Eiker
(Hokksund), the thesis has revealed that
historical and relational factors determine
the implementation of the objectives.
Drammen, a city of 70,000 inhabitants,
has for 200 years as a city turned from being a city of manufacturing industry into a
city of services.

ment investments due to its position and
consist of what a market demands for.
Hokksund does not have this same position acquired from the past, Øvre Eiker
Municipality has a net outflow of commuters and does not attract developers to
the same extent as the case of Drammen.
These factors determine for instance
whether work-intensive businesses would
be established in either Drammen or
Hokksund, hence determining the extent
of centre development. As these places
differs of these factors, development will
thus be different.

Hokksund, a centre of 8,000 inhabitants,
is in higher extent rooted to the primary
and secondary industries. Today, these
places have a different kind of relations to
their surroundings. Drammen has a net-in
flow of commuters and attract develop
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Is climate change considered when
planning for vacation home development?

Romlige begrepers betydning for helhetlig
regional utvikling

Development of vacation homes provides
a basis for jobs, economic gain and local
development in many municipalities,
however, a steady increase in vacation
homes occupies natural environments,
increases mobility and the energy
consumption.

conditions are considered, where climate
change is regarded as current and causing
uncertain consequences. On the other
hand, climate change is to a limited extent
regarded in terms of possibly changing
the use of vacation homes in Kragerø.

Oppgaven tar for seg hvordan regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (RP-ATP) fungerer som et
styringsverktøy når vi nå går over til en
vekstmodell som baserer utviklingen på
den flerkjernede regionale nettverksbyen.

Finally, the thesis concludes that the
planning discourse act as a barrier for
climate change mitigation, as a mediator
for adaptation to more extreme weather,
and a barrier for adaptation for possible
change in use and attractiveness caused
of climate change.

Det økte bærekraftperspektivet innen
planlegging har medført at man i større
grad må samarbeide på tvers av administrative grenser. Planmyndigheten ligger
fortsatt hos den enkelte kommune, som
må implementere de regionale planene i
sin arealutvikling.

The thesis aims to investigate the cultural-cognitive dimension of the planning institution in terms of examining the extent
climate change considerations are taken
into account when planning for vacation
home development. With this as research
objective, the investigation is conducted
by a discourse analysis and a case study.
Where the findings emphasizes the developers’ and local politicians’ as central
actors in decision-makings, where vacation home development is regarded as
necessarily for local and economic growth
in Kragerø.

Det er derfor viktig at planens intensjon
ikke gis for stort tolkningsrom. RP-ATP er
den første av sitt slag for regionen. Det har
derfor vært aktuelt å undersøke hvordan
denne planen styrer omstillingsprosessen gjennom romlige begreper, som den
enkelte kommune skal implementere i sin
arealplanlegging.

The thesis concludes that climate change
mitigation and adaptation to increased
extreme weather and changed physical

Planen benytter seg av fem romlige
begreper som skal strukturere planprosessen og koordinere alle involverte
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aktører. De romlige begrepene bybånd,
regional by og lokal by og tettsted har blitt
knyttet opp mot Lørenskog, Lillestrøm
og Skedsmokorset for å kunne forstå den
virkeligheten begrepene henviser til.
Gjennom arbeidet med oppgaven har
det blitt avdekket at de romlige begrepene viser til en tydelig bevissthet om
strukturen i de romlige begrepene, men
at man innenfor det enkelte caseområde
ikke nødvendigvis har en bevissthet om
hvordan man skal benytte disse strukturene for å kunne oppnå en helhetlig utvikling. For å oppnå denne helheten som
planen sikter til, må man ha kontroll over
enkeltdelene og innholdet i dem.
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Utfordringer i kommunens håndtering av
flom i kommuneplanens arealdel

Vilkårlighet og forutsigbarhet i Oslo
kommunes områdeplanlegging

Oppgaven tar for seg kommuners håndtering av bebygde flomutsatte arealer
kommuneplanens arealdel gjennom et
kvalitativt casestudie i Skedsmo kommune og Nedre Eiker kommune.

Masteroppgaven undersøker Oslo kommunes bruk av områderegulering og veiledende planer for offentlige rom (VPOR).
Kommunen ønsker å bruke plantypene
som retningslinjer og styring i prioriterte områder for utvikling og en høyere
arealutnyttelse.

Oppgaven har funnet at det foreligger
flere utfordringer i forbindelse med håndteringen av flom. Disse er blant annet at
lovenes fokus, kommunenes ressurser og
plansystemet fokus i samspill i liten grad
åpner for en hensiktsmessig håndtering
av flomutsatte arealer som allerede er
bebygd.
Det har blitt funnet at den generelle
kompetansen kommunene besitter i
forbindelse med håndteringen av flom
av NVE ikke blir vurdert som god nok,
at deler av arbeidene i forbindelse med
ROS-analyser i NVEs erfaring holder varmende kvalitet.
Parallelt med dette er kommunene forventet og forpliktet til å håndtere flomfaren uten å i realiteten ha andre alternativer enn selv å gjennomføre sikringstiltak.
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Videre er det funnet at slike tiltak for
flomsikring i liten grad gjøres som ledd
i kommuneplanenes arealdel, men som
frittstående prosjekter i samarbeid med
NVE.

Oppgaven undersøker hvilke planbehov
og hvilke vilkår som ligger til grunn for
valg av områdeplaner. Studien viser at
områderegulering og VPOR brukes både
for prosjektering og for strategiske grep,
og det er ofte vanskelig å skille de fra
hverandre i bruk og forståelse.
De faktorene jeg ser som har størst innflytelse på valg av planverktøy i fortetting og
knutepunktsområder:
• Grunneierforhold og fysisk struktur
• Tidshorisont
• Politisk bilde

for å endre et område. Har området en
kort tidshorisont krever det en regulativ
prosjektplan til tross for at området har en
høy kompleksitet og behov for strategiske
grep.
Det politiske bildet viser til hvilken
politisk farge som styrer og hvordan politikere og byrådet ønsker å bruke planene
som styringsverktøy. Utfordringen med
kriteriene er at de spiller inn i ulik grad
i de ulike områdene. Dette betyr at valg
av planene ikke bare gjøres ut fra områdenes behov, men krever flere lag med
avveininger.
Basert på det teoretiske rammeverket og
funnene i oppgaven foreslår jeg en differensiering av plantypene, for å skape
legitime og forutsigbare planprosesser.

Grunneierforhold og de fysiske strukturene viser til koordinering, redegjørelse
av ansvarsforhold og hva som kreves
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Bruker Ringerike kommune sitt
handlingsrom i byutviklingen knyttet til
Ringeriksbanen?
Kommunen har en viktig rolle i plansystemet i Norge. Med mandatet arealmyndighet følger en av kommunens viktigste
oppgaver: å implementere statlig politikk
i den lokale romlige konteksten. Dette
spennende og komplekse forholdet
mellom politikk og plan utforskes i denne
oppgaven med en eksempelstudie av
Hønefoss og Ringerike kommune.
Byen venter stor utvikling i forbindelse
med InterCity-utbyggingen av Ringeriksbanen. Den statlige politikkens modeller
som kompakt by og knutepunktfortetting
uttrykkes som et svar på et bærekraftig
samfunn. Hvilken metode jobber Ringerike kommune med for å implementere
modellen i sin lokale kontekst? Dette
forholdet mellom modell og metode står
sentralt.
Oppgaven tar for seg aktørene stat, eiendomsutvikler og kommune for å kartlegge
kommunens rolle i et stort samferdselsprosjekt parallelt med lokal stedsut-
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vikling. Ringerike kommunes handlingsrom viser seg å være svært begrenset av
ulike faktorer som statlig reguleringsplan
og økende press fra eiendomsutviklere.
Gjennom denne oppgaven leser vi et historisk mønster der Ringerike kommune
jobber effektivt og strategisk for vedtak og
prioritet av Ringeriksbanen på nasjonalt
nivå. Dette i seg selv er proaktivt og bra,
men fører det til god stedsutvikling? Å få
banen til Hønefoss sikrer ikke nødvendigvis god stedsutvikling eller byutvikling.
Kommunens utdaterte planverktøy sammen med dens manglende strategiske
planer gjør at kommunen ikke tar den
proaktive rollen de kunne tatt. Handlingsrommet er tilgjengelig i plansystemet,
gjennom juridisk bindende planer, og
helhetlig strategisk planlegging, men
kommunen bruker det ikke aktivt.
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Hverdagsfriluftslivet - hvordan tilrettelegge
for økt deltakelse i en flerkulturell bydel

Etablering av slåtteenger med stedegne
karplanter i Oslo

Dagens samfunn blir stadig mer flerkulturelle, og forståelsen av naturens rolle
i lokalsamfunnet settes i en ny ramme.
Denn oppgaven undersøker hvordan man
kan tilrettelegge grønnstrukturen for at
flere skal ta del i friluftslivet i nærmiljøet.
Søndre Nordstrand er brukt som empirisk
casestudie for å belyse dette temaet.

Denne oppgaven utforsker muligheter
for å etablere slåtteenger med stedegne
karplanter i Oslo. Ettersom naturtypen
er truet, er det et behov for å integrerte
denne bedre i fremtidens planleggingspraksis. Tematikken er høyst aktuell,
men får for lite oppmerksomhet innen
fagfeltet landskapsarkitektur.

Opplevd tilgjengelighet er et viktig begrep i oppgaven. Dette omhandler i hvor
stor grad en person opplever at et område
er tilgjengelig. Opplevd tilgjengelighet
avhenger av brukeren, og kan påvirkes av
sosial og kulturell bakgrunn, alder, kjønn
preferanser og mobilitet. Denne oppgaven
vil forsøke å avdekke faktorer som kan
begrense den opplevde graden av tilgjengelighet basert på kulturell bakgrunn.
For å undersøke kunnskapshullet benytter oppgaven seg av en sosiokulturell
tilnærming, gjennom intervju, spørreundersøkelse, workshop, litteratur- og
dokumentstudie og fysiske registreringer.
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Funnene fra de metodiske tilnærmingene
danner et grunnlag for utformingen av
åtte prinsipper for hvordan grønnstrukturen i Søndre Nordstrand kan tilrettelegges for å fremme økt deltakelse i
hverdagsfriluftslivet.
De foreslåtte prinsippene er stedstilhørighet, kunnskapsformidling,
mulighet for sosial interaksjon, trygghet,
muligheter for å nyttiggjøre seg av naturen, god framkommelighet, målpunkt,
og ulik grad av tilrettelegging i grøntområder. Ut fra disse springer det 13 tiltak.
Prinsippene og tiltakene blir vist i form
av en fysisk- og sosiokulturell strategi på
Hauketo.

Mange arter i slåtteeng kan regnes som
stedegne og disse er avhengig av regelmessig hevd for å opprettholde levedyktige
bestander. For å gjøre det mer aktuelt å
bruke slåtteengarter i planleggingen av
urbane grøntanlegg, omsettes kunnskap
rundt skjøtsel, økologi og design til en
beskrivelse rundt tankesett for en god
planleggingsprosess.
Videre diskuteres det hva stedegenhet
er, for å kunne gjøre bestemmelser ved
utvalg av stedegne arter i oppgaven. Etter
å ha trukket inn registreringer fra enger i
Oslo kommune, presenteres de av artene
som regnes som stedegne og sannsyn-

ligvis stedegne med andre habitatsspesifikke arter, i en oversiktlig liste etter
blomstringstid.
For å vise hvordan slåtteengarter kan
etableres og tilpasses et sted, følger en
analyse av caseområdet Stensparken i
Oslo, med teori og erfaringer fra andre
etableringsprosjekter.
Det konkluderes med at arter og etableringsmetode må tilpasses hva det er
ønskelig å oppnå med etableringen, skjøtselskapasitet, eksiterende miljøforhold og
nærliggende artsmangfold. Valg av arter
og etableringsmetoder for Stensparken
viser hvordan dette kan gjennomføres.
Deretter følger en diskusjon av oppgaven
og refleksjon av oppgavens mål.
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Skoleanlegg som fremmer elevenes helse,
trivsel og læring

The Defiant Garden: Challenges and
opportunities for a prison garden

Samfunnet står overfor nye folkehelseutfordringer knyttet til overvekt, inaktivitet, angst og depresjon blant barn og
unge. Planlegging og utforming av skolens
utearealer kan påvirke helse, trivsel og
læring hos elevene. Dagens situasjon viser
imidlertid at kvaliteten på skolers utearealer er for dårlig mange steder.

Norway is well known for its humanitarian approaches to criminal rehabilitation
and has the reputation of being one of the
most progressive countries actively working with the modern prison system.

Trondheim kommune og Åsveien skole og
ressurssenter er brukt som case i denne
oppgaven for å belyse hvilke tiltak man
kan gjøre for å sikre kvalitet i skolens
utearealer. Trondheim kommune kan vise
til overordna planlegging og høye ambisjoner for skoleplanlegging.
I prosjekteksempelet Åsveien skole og ressurssenter, er det satt høye krav til gjennomføring, det er gjennomført omfattende elevmedvirkning og vært fokus på
drift tidlig i planleggingen. Skoleanleggets
utforming kategoriseres av romdannelser, vern av eksisterende vegetasjon, bruk
av vannelementer i tillegg til et allsidig
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aktivitetstilbud med aktiviteter for ulik
interesse og alder.
For å heve kvaliteten i skolers utearealer
bør det stilles et minimumskrav til arealstørrelse, mens krav til utforming og
funksjon må utdypes og videreutvikles.
Alle tiltak og virkemidler som kan bidra til
god kvalitet ved skolens utearealer samles
til slutt i oppgaven i en verktøykasse. Det
foreslås i tillegg en ny sertifiseringsordning som skal fungere som kunnskapsplattform og kvalitetssikring.

Landscape architecture and the prison
system are two specific entities that offer
many opportunities when put together,
but their overlap still remains understudied. The field of landscape architecture
offers a platform that brings together environmental theories, health studies and a
prison environment.

us contemplate the barriers to integrating
landscape architecture in prisons.
I have had the privilege of working with
Stavanger prison women´s section to
form a basis for the project section of this
thesis. Women in prisons are a minority
group and often excluded from studies
and less prioritized because of the low
numbers that women represent in prisons.
Bringing green elements into the prison
landscape is important and should be prioritized because of the multiple benefits
for the inmates.

I will discuss if and how landscape architecture may be applied in a prison setting.
By identifying barriers and benefits we
can improve our understanding of the
potential role landscape architecture may
have in rehabilitation and individual wellbeing in prisons.
Better linking our understanding of prison
conditions and the needs of inmates helps
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Fokus på mangfold i byutvikling
Oppgaven vår er todelt og tar for seg teorien bak en inkluderende og bærekraftig
by, og teorien legger grunnlag for en prosjekteringsdel. Vi har utarbeidet fem byplansgrep som vi mener kan være nyttige i
utformingen av ethvert nytt byområde. Et
av disse grepene er å skape mangfold på
alle plan.
En inkluderende by skal ha rom for
mennesker på tvers av alder, økonomi og
bakgrunn. Dette kan oppnås ved at bydelen inneholder ulike boliger og tilbud, som
må være i alle prisklasser. Det er også viktig at uterommene tilrettelegges for alle.
Slik at alle, uavhengig av funksjonsnivå,
kan ta området i bruk.
I ett og samme uterom bør det legges
til rette for flere funksjoner, dette kan
bidra til at rommet blir brukt større deler
av døgnet. En konstruksjon kan brukes
som lekestativ for barn på dagtid, og som
treningsapparat for voksne på kveldstid.
En benk kan skates på, men også være et
sted å hvile. Dette mangfoldet i funksjon-
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er og tilbud legger opp til et mangfold av
mennesker.
Prosjektområdet i oppgaven er Verket i
Moss. Dette er et tidligere industriområde
som nå skal bli en ny bydel. I arbeidet
med prosjekteringsområdet har vi brukt
grepene for å illustrere hvordan inkluderende og bærekraftige byer kan skapes.

Kristin Sunde
Master in Landscape Architecture
Supervisor: Karsten Jørgensen

Cultural heritage has unused potential in
urban developmen processes
This research is a contribution to the
discussion concerning preservation and
development in urban environments, and
more specifically to the discussion as to
how one can bridge or translate international and national policy ambitions into
actual practices and strategies.
There exist noble political ambitions to
democratize cultural heritage management, and to strengthen the value of
cultural heritage within the green shift.
A central part of this thesis is therefore
about exploring the role of cultural heritage within the green shift, and to investigate connections between history, place,
and people in an actual participation
experiment.

set of potentials in cultural heritage that
confronts present-day challenges, and
bridges the field of preservation with the
broader landscape.
Connecting past, present and future together in new ways represents radical but
grounded and unique urban development,
and can generate the cultural heritage of
the future.

Through the case of Botsfengselet in Oslo,
the thesis also highlights critical issues
around processes and management practices that “handcuffs” cultural heritage
as an accessible, anchoring force in civic
life. As a response, the research unlocks a
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Knutepunktfortetting som drivkraft i
stedsutvikling og boligutvikling

Gjenåpning av lukkede bekker kan
forhindre flom i Oslo

Problemstillingen til oppgaven er følgende: Hvordan kan behovet for fortetting
rundt kollektivknutepunkter brukes til
å skape god bokvalitet og en langsiktig
stedsutvikling?

I oppgaven « Oslos sidevassdrag som
overvannsystem» er et prosjekt for
gjenåpning av sidebekkene til Akerselva
som et åpent, byintegrert overvannsystem. Det to største sidebekkene til Akerselva er Torshovbekken og Ilabekken.

Oppgavens første del består av et teoristudie om hvordan man kan utvikle tettsteder og skape byliv. Videre har jeg teori
om bebyggelsesstrukturer og hvordan
ulike strukturer kan brukes til å skape
gode, tilpassede og tettere boligfelt i
bygder.
Oppgaven har kort konkludert med at det
er behov for fortetting i bygder, spesielt i
tilknytning til kollektivknutepunkt. Videre
viser både teori og referanser at tette
lavblokker i tun, har best potensiale for å
oppnå høy bokvalitet og samtidig ivareta
og utvikle bygda på en bærekraftig måte.
En stor del av oppgaven er stedsutvikling
og boligutvikling på Nodeland, en liten
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bygd utenfor Kristiansand med potensiale
til å bli et fremtidig kollektivknutepunkt.
Det er behov for en helhetlig utvikling
av sentrum og av de omkringliggende
boligprosjekter under ett. Det er derfor
gjort stedsutvikling for hele stedet og
utviklet et tilhørende boligfelt. Det er lagt
vekt på sammenhengen mellom sentrum,
boligfeltet og omkringliggende natur, og
hvordan helhetlig utvikling gjensidig kan
styrke både boligfeltet og sentrum.
Det konkluderes med at problemstillingen lar seg løse og at dersom man får
bygda til å fungere som et aktivt kollektivknutepunkt og en levende bygd kan det
bli et attraktivt boområde.

I denne prosjektoppgaven har jeg forsøkt
å finne gode løsninger for hvordan Akerselvas sidebekker kan gjenåpnes, og
fungere som en bærekraftig løsning for
fremtidens overvannshåndtering. I tradisjonell overvannshåndtering har overvannet blitt ledet bort i rør, men systemene er
utdaterte, og klarer ikke å holde tritt med
de økende klimaforandringene.
Det vil bli mer og kraftigere nedbør som
vil føre til flom om vi ikke finner gode
løsninger. Bekkene kan gjenåpnes i, eller
tilnærmet i, sitt opprinnelige bekkeløp.

være vanskelig, og en god løsning er da
at bekken heves. Heving av bekken betyr
at et nytt bekkeløp bygges på overflaten,
over det originale bekkeløpet.
Dette er en god løsning fordi man da
får et dobbelt system: Et rørsystem under
bekken som leder spillvannet til rensning,
og et åpent overvannsystem/ bekk, som
håndterer overvann og avrenning fra et
større område.
Mange andre åpne overvannstiltak kan
benyttes lokalt, før vannet når bekken, og
på den måten renses vannet før det når
bekken. Vannet kan da ledes direkte tilbake til naturen. Dersom vi velger å håndtere overvannet i åpne systemer, vil vi få
både penere og mer funksjonelle byer.

Ofte ligger bekkene så dypt begravet i
terrenget at en fullstendig gjenåpning vil
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Kirkegårdsutvidelse i lys av middelalderens
kulturelle strømninger
Oppgaven ser på hvordan klosterarkitekturen er benyttet i det omkransede uterommet - klostergården, som et midtpunkt og hovedgrep i sin organisering av
klostrene.

er “kvanngard” og “laukgard”, som er av
de eldste norske former for hagebruk. I
disse gravfeltene er det valgt plantearter
og materialitet som hinter til de norske
urhagene.

Videre er det fokusert på den tids vegetasjonsbruk, med hovedvekt på klosterplanter og kirkegårdens bruk av vegetasjon. Middelalderens hagekunst, og dens
idealhage er annet som er omtalt. Historien om Spydeberg og Hovin kirkegård er
beskrevet.

Videre er “urtehage” og “blomstereng”
kategorier som er innført. Her fokuseres det på å nytte en beplanting og lage
rom som står i stil med disse kloster- og
hagekunstinspirerte kategoriene.

Prosjektdelen av oppgaven viser hvordan
utvidelsen på Hovin er designet i lys av
sentrale idéer fra de nevnte historiske og
kulturelle forhold. Prinsippene fra middelalderarkitekturen er implementert
som en fundamental del av prosjektet, det
samme er samtidens vegetasjonsbruk.
Med bakgrunn i disse tingene er gravfeltene på utvidelsesområdet delt inn i kategorier etter middelalderske tema. Av disse
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En annen kategori er “klostergården”,
hvor man har brønnen som midtpunkt og
felter som blant annet er beplantet med
de typiske middelalderartene prestegårdsrose, eplerose og madonnalilje.
I sum har denne oppgaven resultert i en
gravplassutvidelse med fokus på romdannelser og vegetasjonsbruk.

Sunniva P. Brajkovic
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Kirsten G. Lunde

Slik kan fremtidens gravplass se ut
Masteroppgaven undersøker hvorvidt
gravplass og park kan veves sammen til et
grøntområde, der en ivaretar gravplassens
behov for gravlegging, stillhet og verdighet, og parkens mulighet for flerbruk.
Caseområde er Klemetsrud kirkegård i
Oslo.
Samfunnet vårt endres stadig og vi påvirkes av ulike kulturer, livssyn og tankesett
som gir ulike behov. Disse bør ivaretas
og tilrettelegges for. Dette krever en mer
dynamisk gravplass, som også har faste
holdepunkter for å bevare symbolet på
evighet. Dette innebærer nye gravformer,
flerbruk og muligheten for rekreasjon.
Gravplassen består av mange ulike elementer og uttrykk, som skal veves sammen gjennom vegetasjonsuttrykket.

ging, sorg og kontemplasjon. Aktiviteter
på gravplassen sammen med plass for
ritualer vil kunne virke oppløftende og
dempe det triste.
Døden er noe vi alle mennesker har felles,
men gravplassen skal ikke kun være
et verdig hvilested for de døde. Det er
også et sted for de levende uavhengig av
bakgrunn, der en åpent kan sørge, et stille
sted og med plass til flerbruk.

Ved at gravene tar mindre plass, vil en
kunne sette av areal til flerbruk. Det betyr
at større deler av gravplassen vil være
grønne, velstelte områder som kan brukes
til rekreative formål. Det skal også være
plass til gravplassfunksjoner som gravleg-
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Marianne Norum
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Deni Ruggeri

Hvordan planlegge en bydel fra bunnen av?
Bærekraftig utvikling og smarte byer er
i vinden. Kommuner i Norge vil være
med på trenden og strekker seg etter å bli
attraktiv og fremtidsrettet. Fylkeshovedstaden i Nordland, Bodø er en av disse.
Da det ble bestemt at militærbasen i byen
skulle flyttes var det mange som mente
byen ville miste sin identitet og mange
arbeidsplasser. Kommunen har klart å
snu dette til noe postitivt. De har laget
prosjektet ”Ny by - ny flyplass” der de
reklamerer for at Bodø skal bli verdens
smarteste by. Ved å flytte flyplassen
tilgjengeliggjøres et areal på størrelse
med Fornebu. Her skal det skapes en ny
bydel helt fra bunnen av. Dette er en unik
mulighet der det kreves nøye planlegging
for å få et vellykket resultat som vil vare.
Jeg har utviklet prinsipper for utviklingen av den nye bydelen basert på teori
og analyser. Disse sammen med min
foreslåtte plan for området fungerer som
et alternativ eller bidrag til kommunens
eksisterende planer.
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For at en by skal fungere optimalt må alle
viktige biter av puslespillet settes sammen
og tilpasses de lokale forutsetningene.
Landskapet, menneskene, strukturen,
identiteten, arkitekturen, økonomien og
energien er byens lag som må ses på hver
for seg og i sammenheng.

Pia Haukali
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Einar Lillebye

En feministisk tilnærming kan bidra til å
skape inkluderende byrom
«Byen må skapes av og for alle», argumenterte byaktivist og husmor Jane
Jacobs på 1960-tallet. I dag er det bred
enighet om at offentlige byrom skal være
demokratiske og inkluderende.

Oppgaven presenterer en metode for å
analysere byrom fra et feministisk perspektiv. Anvendelse av metoden på byrom i
Oslo viser at enkelte steder kan tilrettelegges bedre for kvinner og jenter.

Fra et feministisk perspektiv kan det imidlertid hevdes at dette ikke skjer i praksis,
fordi kjønn i stor grad ignoreres innenfor
arkitektur- og planleggingsfeltet.

Videre presenterer oppgaven 16 prinsipper for utforming som kan bidra til å
skape mer likestilte byrom. Prinsippene
skal tilrettelegge for kvinners bruk, trivsel
og trygghet, samt for synliggjøring av
kvinners erfaringer og av kjønnsulikhet
som en samfunnsutfordring.

Det er en tendens til at det automatisk
tilrettelegges for menn og gutter når
kjønn overses, og dermed foregår en indirekte forhindring av kvinner og jenters
deltakelse i det offentlige rom.
Videre gjør relasjoner mellom kjønn at
kvinner opplever større grad av utrygghet ved å være ute, og unngår steder som
oppfattes utrygge. Utrygghet er et likestillingsproblem fordi det fungerer som
en begrensning på kvinners frihet. Ved å
tilrettelegge særlig for kvinner kan utforming bidra til å endre dette.

Tiltaksforslagene vil kunne bidra til at
Kristparken blir et mer inkluderende,
demokratisk og likestilt offentlig byrom.
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Adrian Lombardo
Masters in Landscape Architecture
Supervisor: Deni Ruggeri

Stine Bujordet og
Tuva Vik Sverdrup
Master i landskapsarkitektur
Veileder:Ola Bettum

Can Virtual Reality improve the design
process in Landscape Architecture?

Grønne forbindelser - det viktigste grepet i
ny byutvikling

Popularity of Virtual Reality technology
has increased dramatically since 2016.
However, adoption rates within landscape
architecture remains low.

However, there are significant limitations
and downsides that should be factored
in. If employed under the wrong circumstances, VR technology may lead to a
hampered design process and inefficient
use of time. Some factors that should be
considered before employing VR are:

Oslo står overfor en sterk befolkningsvekst, og Hovinbyen er utpekt
som Oslos største utviklingsområde. Hovinbyen skal være et foregangsprosjekt for
miljøvennlig byutvikling. Som et bidrag til
dette er Den grønne ringen planlagt som
et sentralt element.

- Project type, scale, complexity, purpose
and design team.
- Individual designers’ processes, workflows and experience.
- Synergistic uses of 3D model throughout
the project.

I “Strategisk plan for Hovinbyen” er
det angitt en prinsipiell trasé for ringen,
som per dags dato i liten grad er konkretisert og definert gjennom gjeldende
planprogrammer. Den grønne ringen blir
fremhevet som ryggraden i Hovinbyens
grønnstruktur, men de ulike planene mangler en tydelig sammenheng og en konkretisering av hva Den grønne ringen er.

The thesis explores use of Virtual Reality
(VR) technology during the design process of landscape architecture. Research
questions investigate how VR differs from
alternative forms of presentation, how
this can affect collaboration and evaluation of design decisions, and when/how
VR should be employed.
A case study puts the technology to the
test, using an ongoing landscape design
project. Interviews of 18 practicing landscape architects are employed to evaluate
the result of the case study.
The findings reveal that currently available VR technology has potential to improve the outcome of the design process
and can be employed in a cost-effective
manner.
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For å kunne lansere Den grønne ringen
som et helhetlig og gjenkjennelig byplanelement er det nødvendig å definere
funksjonen den skal ha i Hovinbyen. Dagens grønnstruktur i Hovinbyen er fragmentert og det er mangelfull tilknytning
mellom de eksisterende grøntområdene.

Flere områder har behov for nye, grønne
forbindelser. Den grønne ringen har som
formål å knytte sammen Hovinbyens
eksisterende grøntområder, samt å tilføre
nye parker og oppholdsplasser, slik at ringen oppfattes som en sammenhengende,
grønn forbindelse med områder av ulik
størrelse og karakter.
Utviklingen av Hovinbyen er i full gang,
men Den grønne ringen er fremdeles ikke
påbegynt. For at Den grønne ringen skal
etableres som et helhetlig og gjenkjennelig byplanelement i Hovinbyen er følgende
utformingsprinsipper foreslått:
1. Rendyrke og utvikle delstrekninger
2. Skape sammenheng og en gjenkjennelig identitet for Den grønne ringen
3. Skape en arena for opplevelser og
aktivitet.
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Juni Norløv Teigene
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Anne-Katrine Geelmuyden

Eksempel på hvordan midlertidige
parsellhager kan implementeres på
gravplassen
Gravplassene i Norge i dag er under
stadig endring. Hvordan vi bruker områdene, hva slags gravformer som tilbys
og hvordan vi oppfører oss på en kirkegård
utvikles gradvis. I byer og tettbebygde
områder begynner arealene allerede å få
en annen betydning, da noen av de fungerer som grøntarealer for befolkningen
og brukes deretter.
Befolkningen i Lier og omegn øker, antall
innvandrere i kommunen blir høyere,
og behovet for rekreasjonsområder blir
større. Gravplassene, som store grøntarealer, er områder som kan bidra til å dekke
flere behov tilknyttet denne utviklingen.
Gjennom et fokus på midlertidig bruk på
Frogner kirkegård i Lier, vil større deler av
utvidelsesområdet bli brukt til dyrking av
mat gjennom parsellhager og fellesåkre.
Etter hvert som behovet for flere graver
øker, vil deler av området gjøres om til
gravplass i etapper.
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Frogner kirkegård vil i fremtiden utvide
kapasiteten til gravlegging betraktelig
med det nye utvidelsesområdet. Gjennom
et fokus på en økning av kremasjon, og
tilbud om andre gravformer, vil området
godt kunne dekke fremtidens behov for
graver.
Som landskapsarkitekt har oppgaven gått
mye ut på å formgi omgivelsene og legge
til rette for bruken. Det har vært viktig
å videreføre parklandskapet, og fokuset
har ligget på å danne større åpne arealer,
men også mer intime rom å oppholde
seg i. Dette har blitt gjort ved hjelp av
store landskapsformer og forskjellig type
vegetasjon.

Silje Helene Myhre
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Ingrid M. Ødegård

Åpen overvannshåndtering i eksiterende
bebygd boligområde
Klimaframskrivingene for Norge tyder på
en framtid med mer intense og hyppigere
nedbørshendelser. Samtidig blir urbane
områder fortettet og urbanisert enda mer.
Det fører til flere tette flater som ikke
er gjennomtrengelig for overvannet og
dermed blir overvannsavrenningen enda
større.
Denne oppgaven belyser hvordan
overvannshåndteringen kan blir mer
bærekraftig og forbedres. Det vil også
bli belyst hvordan overvannet kan bli en
ressurs og et positivt element i byen. Ofte
blir overvannet sett utelukkende på som
et problem.
Oppgaven omhandler også hvordan
overvannshåndteringen kan forbedres i et
boligområde i Oslo kommune. Boligområdet ligger på Kjelsås/Grefsen hvor enkelte
områder er prosjektert for å vise hvordan
overvannshåndtering kan forbedres både
på private og offentlige arealer.

Det er også belyst hvilke overvanntiltak som er aktuelle for slike områder og
hvordan de egner seg til bruk på offentlige
og private områder.
Det å implementere aktuelle overvanntiltak i caseområdet viser at dette kan redusere overvannsavrenningen til kommunens
avløpssystem samtidig som det tilfører
urbane områder en bedre blågrønn infrastruktur. Strukturen bidrar også til bedre
helse og trivsel hos mennesker.
Overvannstiltak i eksisterende bebygde
områder bidrar til å løse overvannsproblematikken. Konklusjonen er at det må
gjennomføreres gode overvannstiltak i
allerede eksisterende bebyggelse.
Pplanlegging av god overvannshåndtering
kun i nye utbyggingsprosjekter holder ikke
for å forbedre overvannshåndteringen.
Det skyldes at store deler av Norge allerede er utbygd.
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Malin Høvik Flesland
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Kristin Marie Berg

Marte Uthus Solum og
Ragnhild Syrstad
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Anne-Karine H. Thorén

Verdivurderinger og konsekvenser for
bomiljø i allerede belastede områder

Slik kan norske byer og tettsteder
klimasikres mot ekstrem nedbør

Masteroppgaven tar for seg følgende
problemstilling: Er det potensial for en
flerfunksjonell byutvikling rundt Bergen
lufthavn, Flesland? I diskusjonen rundt en
flerfunksjonell byutvikling i området er
bevaring av jordbruksareal og verdifulle
rekreasjonsområder, bomiljøkvalitet og
den europeiske landskapskonvensjonen
vektlagt.

Klimaframskrivninger for Norge forespeiler et villere, varmere og våtere klima.
Ved økt fortetting og mer intens nedbør,
øker også flomtoppene. Samfunnsøkonomiske kostnader tilknyttet flom har steget
de senere årene, og dermed også behovet
for å tenke annerledes i overvannshåndteringen. Oppgaven tar derfor for seg
hvordan overvannshåndtering kan klimatilpasses i norske byer og tettsteder, fra
to landskapsarkitekters syn.

Fleslandsområdet, i Ytrebygda bydel, har
siden flyplassetableringen i 1955 utviklet
seg fra å være en usentral og landlig del av
Bergen til å bli et område preget av storskala utbygginger og bilbasert næring.
Den nye kommunedelplanen for området legger opp til økt etablering av plasskrevende næring. Utviklingen er trolig
et resultat av at området er innlemmet
i rød støysone og derfor ikke aktuell for
boligutbygging. Områder i rød støysone
har ikke nødvendigvis lav verdi, og de er
viktige for menneskers nærområder.
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Det er kritikkverdig at lite populære tiltak
for lokalbefolkningen, som plasskrevende
næring, legges til allerede belastede
områder, særskilt om begrunnelsen skulle
være at disse områdene allerede har redusert kvalitet og således er mindre verdifulle å bevare.
Som planlegger kategoriserer man gjerne
områder med hensyn til verdivurderinger.
Dersom lave verdier sees på som ensbetydende med at tiltak kan gjennomføres i
et område kan verdivurderinger gi uheldige konsekvenser ved at belastede områder kan bli ytterligere belastet.

Å klimatilpasse overvannshåndteringen gjennom naturbaserte løsninger gir
flere fordeler sammenliknet med dagens
lukkede rørsystem. Gjennom å tilegne de
naturbaserte løsningene både tekniske,
økologiske og sosiale verdier og funksjoner, kan disse tiltakene også beskrives som
flerfunksjonelle blågrønne strukturer.
Fordelen med å benytte blågrønne strukturer som utgangspunkt for planleggingen, sikrer at flerfunksjonalitet og større
sammenhenger blir ivaretatt.

Gjennom å utarbeide en planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering, identifiserte vi flere områder
som berører gjennomføringsevnen for
selve planarbeidet. For det første må
planleggingen tilpasses lokale forhold, da
klimaframskrivninger og forutsetninger
vil variere fra sted til sted.
For det andre må flere virkemiddel benyttes for å gjennomføre planleggingen,
både juridiske, økonomiske, informative og samordningsvirkemiddel. Særlig
bevisstgjøring og tverrfaglig samarbeid er
avgjørende for at planleggingen skal bli en
suksess. Oppgaven er dermed et innspill
til hvordan planlegging av klimatilpasset
overvannshåndtering kan gjøres, og et
diskusjonsgrunnlag for videre utvikling
av hvordan norske byer og tettsteder kan
klimasikres mot ekstremnedbør.
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Tord Eirik Feldt Enger
Master i landskapsarkitektur
Veileder: Einar Lillebye

Modellstudier og visuelle dialoger i
bylandskapet bidrar til bedr byutvikling
Gatene i Oslo formidler en visuell kommunikasjon mellom byens arkitektoniske
landemerker og landskapets naturgitte
forutsetninger. Oppgaven er bygget opp
på en landskapsarkitekts praktiske fremgangsmåte gjennom modellstudier for å
vise bredden av virkemidler i gatearkitektur og utforskning av dialoger.
Når byen skal omdannes i tråd med fortettingsstrategier trenger vi både verktøy og
kunnskap om hvordan dette påvirker de
fysiske omgivelsene våre. Ved å anvende
prinsipper for gateplanlegging og fagmetoden visuell bymorfologi i sammenheng kan vi skape meningsfulle visuelle
nettverk med høy opplevelsesverdi og
fortette byen samtidig.

En visuell dialog vil bidra til å styrke
landskapsopplevelsene til mennesker i
byer, med de positive effektene det har for
både helse og for de kulturelle verdiene.
Verktøyet visuell bymorfologi kan både
sikre og fremstille potensialet i byformen
basert på de visuelle dialogene mellom
by- og naturlandskapet, herunder hensynssoner, fortettingspotensial og symbolske
kontekster.

Gjennom modellstudier har jeg funnet ut
at det er mulig å etablere prinsipper for
gateplanlegging som skaper visuell dialog
mellom by- og naturlandskapet. Fremgangsmåten og teknikkene vil likevel være
avgjørende for resultatene.
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Thea Stub
Bachelor i landskapsingeniør
Veileder: Ingrid Merete Ødegård

Einar Myhre
Bachelor i landskapsingeniør
Veileder: Ingjerd Solfjeld

Bioswale som løsning på
overvannsproblematikk i Norge

En reise fra frø til flis i offentlige
forvaltningsorgan

Endringer i norsk klima truer og
overvannshåndtering blir en stadig større
utfordring i Norge. Kan bioswale, en vegetert grøft med helning og terskler, være en
del av løsningen på overvannsproblematikken i Norge i fremtiden?

Et bybilde uten grønne trær og planter
er etter manges mening et trist syn, det
er derfor viktig at vi legger til rette for at
disse organismene i størst mulig grad skal
trives i et bymiljø.

I USA er det gjort forsøk med såkalte bioswales for å rense og infiltrere forurenset
overvann ved intense nedbørshendelser.
Bioswalen sørger for infilttrasjon av den
minste, fordrøyning av den store og trygg
bortledning av den største nedbøren.
Dette er en løsning som i tillegg til å håndtere overvann, bidrar til bedre folkehelse,
trivsel i by, biologisk mangfold og mindre
press på overvannsledninger og renseanlegg. På denne måten kan bioswales være
en måte å bringe naturen inn i bymiljøet
på og skape trivsel.
I Norge har vi andre klimatiske utfordringer enn i USA, for eksempel
hardere vintre, smeltevann og veisalting.
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Dette stiller andre krav til vannets oppholdstid, bioswalens infiltrasjonsevne,
plantevalg og vedlikehold. Derfor må det
forskes på bioswales og om hvordan disse
kan brukes i Norge.

Trær er levende vesener som trenger
plass til å vokse i høyden, bredden og ikke
minst under bakken. Ulike trær har ulike
krav til vokseplass, men likt for de fleste
er at dersom de trives, vil de ha høyere
prydverdi enn om de kun overlever.

Konklusjonen blir til slutt at informasjon
og dokumentasjon er viktige hjelpemidler.
Fagfolk med solid kunnskap bør konsulteres. Samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike organer vil kunne føre
til et hevet kunnskapsnivå for alle involverte parter. En åpenhet for nye idéer,
tanker og løsninger innen fagfeltet vil
kunne løse utfordringer vi kan stå ovenfor
i fremtiden.

Derfor er det viktig at man gjennom skjøtsel legger til rette for trivsel og ikke bare
overlevelse. Det er ofte kommunen selv
eller SVV som har ansvar for skjøtsel av
trær i urbane områder og ser til at trærne
får det de trenger av omsorg.
Det jeg vil se på i denne oppgaven er
hvordan ulike forvaltningsorganer praktiserer etablering, skjøtsel og avvikling av
trær. Gatetrærne forvaltes av mennesker,
vi er alle forskjellige og har ulike løsninger
på like utfordringer.
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Synnøve Mørk Solaas
Bachelor i landskapsingeniør
Veileder: Ingjerd Solfjeld

Natalie Fagergren
Bachelor i landskapsingeniør
Veileder: Kristin Marie Berg

Hva er beste praksis for installasjoner i
trær?

Etablering av naturlig vegetation i
överskottsmassor från järnvägsutbyggnad

Temaet for denne oppgaven er hvordan
man best kan montere installasjoner til
klatreparker i trær. Bakgrunnen er at installasjoner fører til skader på trærne som
svekker vitaliteten og dermed sikkerheten
til klatreparken.
Problemstillingen var to-delt: 1. Hva kan
man legge til grunn som beste praksis for
å bevare treet lengst mulig? 2. Finnes det
metoder for å minimere skaden på trær?

Efter förändringar av landskap förorsakade av mänsklig aktivitet är det ofta
nödvändigt med en återetablering av
naturlig vegetation för att återskapa det
naturliga landskapet.

Jeg la til grunn at man må forstå hvordan
trær vokser og hvordan de responderer på
skader. Oppgaven er to-delt og består av
en litteraturdel med hovedvekt på trefysiologi og treets respons på ulik skader.
Videre et case-studie i én operativ klatrepark, og én nedlagt klatrepark hvor det
ble felt trær for å undersøke selve veden.
Her kunne man se hvordan trærne hadde
reagert på ulike installasjoner. En vanlig metodikk er å feste klosser og vaier
rundt treets stamme. Den metoden som
anbefales av en del fagpersoner i dag er
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imidlertid feste gjennomgående stag i
stammen.
Med økt forståelse for treets vekst er
målet at de som ønsker en «beste praksis» kan være med å utforme denne. I
oppgaveprosessen kom jeg frem til at det
ikke er mulig å finne en opplagt fasit fordi
trær og omgivelsene varierer i stor grad.
Om man først velger å bygge i trær velger
man å ta en form for risiko. Konklusjonen
min gir derfor ingen direkte anbefalinger
om beste praksis.

Detta examensarbete utgår ifrån ett projekt av det statliga företaget Bane NOR. I
projektet ska överskottsmassor från en ny
järnvägstunnel placeras ut som utfyllning
i Tyrifjorden i Sundvollen. Intentionen
med utfyllningen är att skapa areal till
framtida tätortsutveckling.
I denna studie önskade man att svara på
hur naturlig vegetation kan planläggas för
i utfyllning bestående av överskottsmassor från utbyggnad av järnväg och hur
detta kan utföras i projektet i Sundvollen.

att veta om eventuella begräsningar för
etablering av planlagd vegetation. Exempel på begränsningar som detta examensarbete redogör för är berggrund, jorduppbyggnad, jordens successionsstadie,
jordegenskaper och klimat.
För att återskapa natur finns det flera olika
tekniker som man kan använda sig utav,
vilka är frösådd, återförening av ytjord,
vegetationssjok, pluggplantor och självetablering. Studien visar också att kunskap
och erfarenhet är betydelsefullt att ha
med sig i projektet och att det är fördelaktigt är att ha tålamod eftersom vegetation
utvecklar sig över tid. Alla projekt är unika
och det är därför nödvändigt att anpassa
etableringen av vegetation till varje enskilt
projekts förutsättningar.

Som framkommit i denna studie finns det
ett flertal faktorer som måste värderas när
man planlägger för naturlig vegetation.
Först och främst måste man klarlägga ett
mål för vegetationen. Vidare är det viktigt
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Gravminner montert etter svenske krav har
større risiko for velting
Når man kommer på besøk hos gravplasser, kan man være vitne til at gravminner
står skeivt eller de har blitt veltet om.
Gravminner som står på skrått kan være
farlig da det kan velte over småbarn.
Gravminner som er veltet over småbarn
har ført til dødsfall. Derfor er gravminnesikring et viktig tema i dag.

står mest ustabilt. Videre analyse viser
at flertallet av gravminner montert etter
svenske krav for sikring er de som har
større risiko for å velte i fremtiden.

Det har blitt gjort et forsøk der vinkelen
på 30 gravminner er målt over perioden
2017-2018. Disse 30 gravminnene er delt
opp i 10 ulike monteringsmetoder, med 3
gravminner for hver monteringsmetode.
Monteringsmetodene er montert i forskjellige krav, der noen er montert etter
norsk forskrift, mens andre er montert
etter svenske krav. Noen gravminner er
montert med bolter festet rett til fundamentet, mens andre har lange bolter
montert i bakken.
Etter grundig analyse av hvert enkelt
gravminne har man kommet fram til at
gravminner med lange bolter er de som
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Skolen som nærmiljøhus, trivsel og
tilhørighet i skolen
Skolen er en viktig arena i barns liv og
opplæringsloven gir alle barn og unge en
rett til et skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring. Alvim er et område i
Sarpsborg med utfordringer knyttet til
levekår og Alvimhaugen barneskole har i
flere år utviklet seg som et nærmiljøhus,
som har flere fellestrekk med både helsefremmende skoler og en «whole-school
approach».
Den kvalitative metoden Photovoice ble
benyttet for å undersøke problemstillingen. Elevrådet ved Alvimhaugen barneskole deltok ved å fotografere trivselsfremmende faktorer, og disse bildene var
utgangspunktet for et gruppeintervju.
Sosialt miljø ble fremhevet av elevene
som avgjørende for å trives på skolen, og
vennskap var det aller viktigste. Inkluderende aktiviteter handlet om de ulike
aktivitetene og tilbudene skolen tilbyr før,
under og etter skoletid, med særlig vekt
på det sosiale i aktivitetene og valgfri-
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heten av disse. Trygghetsskapende tiltak
innebærer skolepatruljen og trivselsleder
som elevene opplevde skapte en trygghet
og trivsel på skolen.
Læringsmiljø beskriver betydning av
arbeidsro og gode lærere for å trives. Fysiske omgivelser og struktur kom tydelig
frem som en kategori gjennom bildeanalysen. Det fysiske miljøet og det at det er
aktiviteter knyttet til skolen både før og
etter skoletid, legger til rette for de ulike
elementene som bidrar til trivsel.
Alvimhaugen barneskole som nærmiljøhus ser ut til å skape en følelse av trivsel
og tilhørighet blant elevene.

Line Sørensen
Master i folkehelsevitenskap
Supervisor: Geir Aamodt

Norwegian children have a low quality diet
A healthy diet fosters growth and development, and protects against malnutrition
and other non-communicable diseases.
The increasing prevalence of childhood
overweight and obesity is of concern,
and diet quality is an important factor in
battling this public health issue.
In this thesis I have looked at the diet
quality amongst Norwegian children in
the Norwegian Mother and Child cohort
study (MoBa) at three and seven years,
measured with two dietary indices identified through an extensive literature
review.

with the fMDS at three and seven years,
respectively. Measured with the DQI, the
average score was 59% at both age points
(score range -25-100%).
Norwegian children seem to have a
moderate to low quality diet, regardless of
the used index. According to the analysis
several modifiable early-life and childhood factors may affect the diet quality
of Norwegian children. Diet quality also
seem to have an effect on weight development in the population.

The indices applied was the Diet Quality Index (DQI) and the Food frequency-based Mediterranean Diet Score
(fMDS). Parental and child characteristics
as potential determinant for diet quality in
the population was identified, and the association with weight status was explored.
The statistical analysis showed that 36%
and 34% of the population had a high
adherence to the MD diet, measured
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Mestring og gode relasjoner kan
kompensere for skolestress

Har trangboddhet og møteplasser noe å si
for ungdommers helse?

Forskning viser en økning i psykiske
helseplager blant ungdom, og særlig
gjelder dette jenter. Plagene blir ofte
knyttet til krav og forventninger de unge
møter i skolen.

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke
om det var forskjell mellom bydelene i
Oslo i fordeling av fysiske og psykiske
helseplager hos ungdommer, og om
trangboddhet og møteplasser i nærmiljøet har en sammenheng med denne
forskjellen.

Trangboddhet og depressive- og angstsymptomer hadde en sammenheng når
sosioøkonomisk status og møteplassen
fritidsklubber var ekskludert fra analysen.
Ingen av møteplass-kategoriene undersøkt i vårt prosjekt hadde noen sammenheng med helsen.

Bakgrunnen for å undersøke dette var
byutviklingspolitikken som er rådende i
dag; kompakt byutvikling og tilflytningen
til Oslo, som har lagt press på størrelsene
på nybygde leiligheter. For å undersøke
dette brukte vi blant annet geografiske
informasjonssystemer for å registrere
fire kategorier av møteplasser per bydel,
og brukte dataene til å gjøre kvantitative
analyser.

På bakgrunn av vår undersøkelse kan
vi konkludere med at forskjellene i depressive- og angstsymptomer er store
mellom bydelene i Oslo. Vi kan derimot
ikke konkludere med at trangboddhet og
møteplasser i nærmiljøet har en sammenheng med helse, når sosioøkonomisk
status er inkludert som variabel.

Hensikten var å undersøke sammenhengen mellom skolestress og depressive
plager og hvorvidt forebyggende faktorer,
i form av forventninger til egen mestring
og sosiale relasjoner til foreldre, venner og
skole, kan påvirke denne sammenhengen.
Også betydningen av individuelle kjennetegn og karakternivå utforskes, i tillegg
til kjønnsforskjeller.
Datagrunnlaget er fra Ungdata i Asker og
Bærum, 2017, for elever i ungdomsskolen
og på videregående skole.
Skolestress og depressive henger sammen. Det skolerelaterte stresset forklarer
noe mer av de depressive plagene blant
jenter enn gutter. Lavt karakternivå forklarer ikke sammenhengen. Gode sosiale
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relasjoner og positive mestringsforventninger kan kompensere noe av den negative effekten av skolestress på depressive
plager.
Helsefremmende tiltak i skolen som både
styrker selvbilde og opplevelse av mestring og legger til rette for gode relasjoner, kan fremme den psykiske helsen blant
unge. Forebyggende tiltak bør tilpasses
ulike ungdomsgrupper, slik at forskjeller i
kjønn, alder og sosioøkonomisk status, tas
med i betraktning.
Positive mestringsopplevelser i skolen er
viktig for å kunne håndtere skolestress,
men vel så viktig er det å legge til rette for
gode sosiale relasjoner.

Vi fant store forskjeller mellom bydelene
i depressive- og angstsymptomer, men
disse forskjellene kunne ikke forklares av
forskjeller i de bygde omgivelsene som ble
undersøkt i vårt prosjekt.
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Kan gården være helsefremmende for
ungdom?

En kvalitativ undersøkelse om motivasjon
for frivillighetsarbeid

Formålet med denne oppgaven var å undersøke på hvilken måte gården kan være
en helsefremmende arena for ungdom.
I den anledning undersøkte jeg tilbudet Åpen gård, på Kampen Økologiske
Barnebondegård i Oslo, som er en åpen
møteplass og aktivitetsarena for barn og
ungdom. Jeg intervjuet ungdommer som
brukte tilbudet, samt ansatte ved gården.
I tillegg brukte jeg deltakende observasjon
som supplerende forskningsmetode.

I møte med fremtidens utfordringer innen
folkehelse- og velferdsfeltet trekkes ofte
frivillig sektor frem som en del av løsningen. Deltagelse i frivillig arbeid er også
viktig for å fremme deltakelse og sosial
inkludering for enkeltmennesker. Men
bare 10 % av frivilligheten foregår i helse
og velferdssektoren, og det trengs mer
kunnskap om motivasjon til de som velger
å jobbe frivillig i denne sektoren.

Det kom frem at gården ble sett på som
en møteplass og et fristed i hverdagen,
der ungdommene fikk mulighet til å koble
ut. Ungdommene fikk mer ansvar etter
hvert som de ble eldre, og de utviklet en
sterk ansvarsfølelse overfor dyrene og det
sosiale miljøet på gården.
Det kom også frem at ungdommene
opparbeidet seg fysiske, motoriske og
sosiale ferdigheter. Videre ble gården
beskrevet som en sosial arena, der fellesskapet og samholdet stod sterkt. Nærheten
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til natur og dyr i en ellers urban setting
ble trukket frem som betydningsfullt for
ungdommene.
På Åpen gård var det den sosiale og
fysiske konteksten som gjorde at ungdommene opplevde tilbudet som meningsfullt. Det var via felles arbeidsoppgaver
de fikk positive opplevelser. For ungdommene som opplevde det meningsfullt å
være på gården, kan Åpen gård betraktes
som et helsefremmende tilbud.

Informantene beskrev et autonomistøttende arbeidsmiljø, der de opplevde å få
tilfredsstilt grunnleggende psykologiske
behov, og dette kan bidra til å forklare
hvordan motivasjonen hadde endret seg.

Formålet med denne studien er å undersøke hva som motiverer frivillige til
å bruke av sin tid på frivillighetsarbeid
innenfor helse- og omsorgssektoren, og
å undersøke hvordan de opplever det å
jobbe der.
Funnene i studien viste at informantenes
motivasjon for å starte som frivillig var
mer preget av ytre regulering og kontrollert motivasjon, mens den opprettholdende motivasjonen hadde beveget seg
gjennom en internaliseringsprosess til å
bli mer integrert og autonom over tid.
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Folkehelse i arealplanlegging - dekorasjon
eller funksjon?
I arbeidet med å oversette folkehelsearbeid til en sektorovergripende ansvarsoppgave har begrepet blitt ført inn i en
språkfelle - hva er egentlig folkehelse hvis
det er alt? Mulighetene for å integrere
folkehelse i arealplanleggingen i Trøgstad
kommune avhenger av at begrepet i større
grad må konkretiseres.
I møte med arealplanleggingens målbare
vurderinger blir folkehelse for komplekst
og til tider motstridende. Dersom innsatsområder prioriteres og avgrenses kan
folkehelse bli noe, ikke alt.
Basert på intervjuer og dokumentanalyse av relevante planer fra Trøgstad
kommune, avhenger også mulighetene
og begrensningene for integreringen av
folkehelse i arealplanlegging langsiktig
ledelse som har vilje og mot til å prioritere
og sikre kontinuitet i folkehelsearbeidet.
Det avhenger videre av tillit mellom
administrasjon og politikere, ved gjensidig forståelse for hvorfor, og hvordan
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vurderinger gjøres og bestemmelser vedtas. For å vurdere folkehelsekonsekvenser
i arealplanleggingen er kommunen avhengig av nok kapasitet og kompetanse.
Oppgavens viser at en sjekkliste for å
vurdere helsekonsekvenser kan fungere
som et oversettelsesverktøy i integreringen av folkehelse i arealplanleggingen.
Tverrfaglig videreutvikling av sjekklistenkan skape en læringsarena der folkehelse
blir utgangspunkt for diskusjon og faglige
vurderinger.
Ved å belyse vurderingene i saksfremlegg
vil folkehelsekompetansen øke i kommuneorganisasjonen og ligge til grunn for
politiske vedtak. Dette kan føre til en mer
helsefremmende arealutvikling, hvor god
folkehelse er et argument fremfor å være
et begrep til dekorasjon, eller et ekstra
gode i kontroversielle saker.

Nora Elin Hoff
Master i folkehelsevitenskap
Veileder: Geir Aamodt

Hvilke helsekonsekvenser kan Frogn
kommune forvente ved utbyggingen av
R23?
Statens vegvesen planlegger å utvide
Riksvei 23 mellom Krokodden og Vassum,
og har utviklet 6 forslag til alternative veitraseer. Gjennom folkehelseloven er Statens vegvesen pålagt å ivareta et helsemessig hensyn i all planlagt arbeid, noe som
gir et behov for helsemessige vurderinger
av veiutbyggingsprosjekter.

Det viser seg å være stor variasjon i
fordelingen av nitrogendioksid i Frogn
kommune, og de høyeste verdiene er målt
langs vannflater. De to veialternativene
påfører like store konsentrasjoner nitrogendioksid, og det er ingen betydelige
forskjeller i beregnet helseutfall mellom
traseene.

Nitrogendioksid er en svært reaktiv gass,
og en av hovedkildene i Norge er utslipp
fra dieselbiler. Tidligere forskning har vist
at trafikkrelatert nitrogendioksid kan gi
negative effekter for human helse, og det
er derfor viktig å kartlegge hva slags effekter denne gassen kan ha for folkehelsa.

Det kan se ut til at alternativene gir ulik
effekt på forskjeller i helse mellom ulike
sosiale grupper i samfunnet, men dette er
noe som må utdypes i videre studier.

Jeg har i denne studien beregnet forventet
utslipp og fordeling av nitrogendioksid
fra to av de foreslåtte veitraseene i Frogn
kommune, og sett på helsekonsekvensene
i form av dødelighet av ulike sykdommer
som kan skyldes eksponering for gassen.
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Koinfeksjoner hos luftveissyke barn på
sykehus i Norge
Virale luftveisinfeksjoner hos barn er
en av de vanligste årsakene til at barn
oppsøker helsetjenesten i Norge i dag.
Hensikten med denne studien var å
kartlegge forekomst av koinfeksjoner hos
luftveissyke barn behandlet på sykehus i
Norge. I tillegg ville vi identifisere pasienter med koinfeksjoner og risikofaktorer.
Studien omhandler 2528 luftveissyke barn
behandlet på sykehus. Prosjektet er et
delprosjekt gjennomført i regi av forskningsnettverket NorEPIS (Norwegian
Enhanced Immunisation Surveillance
Network) etablert av Folkehelseinstituttet
(FHI).
Det benyttes et utvalg av pasienter med
luftvei- og annen akutt sykdom rekruttert fra barnemottakene ved fem norske
sykehus fra to influensasesonger (20152017). PCR nasofarynksaspirat ble tatt
av barnet innen de første 48 timer på
sykehuset, og analysert ved de respektive
sykehuslaboratoriene.
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Prøven ble analysert avhengig av sykehus, men hovedsakelig for respiratorisk
syncytial virus, influensa virus, humant
rhinovirus og 11 andre smittestoff. Det ble
samlet inn opplysninger om barnets helse
og klinisk diagnostikk på spørreskjemaer.
Studien har vist at en relativt stor andel
av infiserte barn har en påvisning av mer
en ett virus. Studien er med på å skape et
klinisk bilde av epidemiologien til luftveissyke barn, og hvilke sammenhenger
det er mellom koinfeksjoner og bakenforliggende faktorer.
Resultatene både støtter opp om og
fraviker funn i liknende studier. Studien
har identifisert viktige faktorer for koinfeksjoner og hvilke virus som ofte opptrer
sammen. Den vil være til hjelp for å fange
opp barn med koinfeksjoner.
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Ernæring og mattilbud på
idrettsarrangementer - foreldres kunnskap
og holdninger
Formålet med denne masteroppgaven
var å undersøke foreldrenes kunnskap og
holdninger tilknyttet mat og kosthold, til
barn som driver med idrett. Undersøkelsen ble gjennomført på foreldre som hadde
idrettsaktive barn i alderen 6-13 år i den
lokale fotballklubben Ørn i Horten kommune i Vestfold.
I henhold til foreldrenes kunnskap viste
undersøkelsens inkluderte kunnskapstest
at kunnskapen om både generell ernæring
og kosthold for aktive barn var relativt
høy. Deltakerne hadde høyest kunnskap
knyttet til spørsmål som omhandlet matvarekategoriene og næringsstoffene; salt,
sukker, fisk, frukt, bær og grønnsaker,
samt transfett og palmeolje. På en annen
side var usikkerheten større tilknyttet
kostfiber og vitamin D.

På en annen side mente flertallet at mattilbudet verken var sunt eller næringsrikt,
og at det heller ikke var spesielt fristende
eller velsmakende. I tillegg uttrykte
foreldrene at et sunt kosthold var gunstig
for barnas helse og kunne være med på å
påvirke deres prestasjon innen idretten.
Foreldrene var også positive til en
forbedring av mattilbudet på idrettsarrangementene og uttrykte at det burde
tilbys et større utvalg av sunnere produkter. I tillegg mente deltakerne at dette
ikke ville koste noe mer å tilby, samt at
det kunne være med på å øke salget for
klubben.

Foreldrenes holdninger tilknyttet mattilbudet på idrettsarrangementene til
fotballklubben i Horten, viste at de var
fornøyd med tilbudet slik det allerede var.
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Fylkeskommunal planlegging og
tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Påvirker skolen som nærmiljøhus de
ansattes trivsel?

Friluftsliv i form av turgåing er en aktivitet
som appellerer til store deler av befolkningen, og kan være et viktig virkemiddel
i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen
er ansvarlig for de fleste oppgaver innen
friluftsliv, og kan påvirke tilretteleggingen
og planleggingen for turgåing i nærmiljøet
(nærturer).

Arbeid er en stor del av voksne menneskers liv, og det legges mer å mer vekt på å
styrke de positive forholdende på arbeidsplassen for å opprettholde og bedre helse
og trivsel for de ansatte. Trivsel er med på
å styrke motstandskraften for ulike belastninger i livet. Skolen blir nå sett på som
en nøkkelarena for helsefremming, og
utviklingen av skolen som et nærmiljøhus
blir stadig mer utbredt.

Studien belyser hvordan sentrale aktører
på fylkeskommunalt nivå arbeider med
planlegging og tilrettelegging for at flere
kan bruke nærmiljøet til turgåing. En
kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse ble valgt for å besvare
problemstillingen.
Resultatene viser at få fylkeskommuner
har forankret nærturarbeidet i den regionale planstrategien. Mange har derimot folkehelseplaner og planer for fysisk
aktivitet, idrett og/eller friluftsliv (FIF –
planer) som omhandler nærtur.
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I FIF - planen er nærtur satt på agendaen
gjennom målsettinger og oppfordringer
om hva kommunene bør prioritere. I
arbeidet med planen er mange fylkeskommunale etater involvert. Etat for samferdsel er ikke en av disse. Råd og organisasjoner involveres som høringsinstans,
herunder skiller grunneierlagene seg ut
som lite involvert.
Fylkeskommunene bidrar med rådgivning
av betydning for nærtur og arrangerer
også fagseminarer om temaet. Kommunepolitikerne inviteres sjeldent til disse. De folkehelseansvarlige identifiseres
som viktige aktører for nærturarbeidet
både i fylkeskommunen og i informasjonsarbeidet overfor kommunene. I fordelingen av tilskuddsordninger innen friluftsliv, prioriteres nærturtiltak.

Hensikten med denne masteroppgaven
var å undersøke hvilke faktorer som
ansatte opplever at fører til trivsel på
Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg,
en skole som også fungerer som et
nærmiljøhus.
Den kvalitative metoden photovoice ble
benyttet for å samle inn data. Dataene ble
analysert etter Malteruds systematiske
tekstanalyse. Salutogenese og opplevelse
av sammenheng er benyttet som teoretisk
rammeverk i oppgaven.

Analysen identifiserte tre hovedkategorier
som var viktige for deltagernes trivsel.
Skolens funksjon som nærmiljøhus med
underkategoriene fysiske omgivelser og
sosiale aktiviteter. En opplevd identitet
med underkategoriene stabilitet, felles
visjon, flat struktur og sosialt fellesskap
bidro til en sterk ”vi-kultur”.
Den siste hovedkategorien psykososialt
arbeidsmiljø inneholdt underkategoriene
sosial støtte, trygghet, humor og belønning, som bidro til et svært godt arbeidsmiljø og stor grad av trivsel på arbeidsplassen sin.
Konklusjon: Resultatene viste at deltagerne opplever sin arbeidshverdag som
begripelig, håndterbar og meningsfull
– som igjen tyder på at de opplever høy
grad av arbeidsrelatert opplevelse av
sammenheng.
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Påkjenning og problemer blant
gynekologiske kreftpasienter etter avsluttet
behandling
Flere overlever kreft og må takle uventede
bivirkninger og seneffekter som konsekvens av behandling og/eller sykdommen. For å utvikle optimale pasientforløp
og identifisere de med høyere risiko for å
trenge videre hjelp behøves mer kunnskap
om problem ulike kreftdiagnoser har.
Målet med denne studien er å identifisere
hvor stor påkjenning og hvilke problem
gynekologiske kreftpasienter opplever,
samt identifisere sosiodemografiske og
kreftrelaterte variabler som kan assosieres med økt påkjenning.
Over halvparten av pasientene opplevde
økt påkjenning. Ingen sosiodemografiske
eller kreftrelaterte variabler viste seg å ha
assosiasjon med høy påkjenning på 4 eller
mer.
Faktorer som var assosiert med høy påkjenning var beslutninger om behandling,
forhold til partner, alle de emosjonelle
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problemene (depresjon, frykt, tristhet,
bekymringer, tap av interesse for vanlige
aktiviteter), utseende, hygiene, spising,
hukommelse/konsentrasjon, smerter,
seksualitet, søvn og prikking i hender/
føtter.
Bekymringer, frykt, tap av interesse for
vanlige aktiviteter, nervøsitet, forhold til
partner, prikking i hender/føtter og endringer i vannlating som hadde høyest assosiasjon med økt påkjenning, justert for
alder. Tretthet (58%), bekymringer (53%)
og hukommelse/konsentrasjon (50%) var
de vanligste problemene.
Grunnet et komplekst problembilde som
oppleves av denne pasientgruppen, bør
systematisk screening inngå som en del
av klinisk praksis for tidlig identifisering
og best mulig tilrettelegging for optimal
rehabilitering.
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Eiendom
master

74

Se våre nettsider for tid og sted for presentasjonene
nmbu.no/fakultet/landsam
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Sølvi Maria Stordalen Blindheim
Master i eiendom
Veileder: Nikolai Kristoffersen Winge

Silje Osmundsen og
Mia Løvstad
Master i eiendom
Veileder: Steinar Taubøll

Er det en mulighet for en reell kontroll av
miljøforvaltningen?

Det sentrale lovverket for håndtering av
overvann i kommunens planprosess

Med utgangspunkt i Århuskonvensjonen
artikkel 9.4 kartlegger oppgaven hvordan
kontrollinstansene i norsk forvaltning
oppfyller kravene i artikkelen. Forvaltningsklage, Sivilombudsmannens
klagebehandling og rettskrav behandlet
av domstolene som har vært gjenstand
for kartleggingen. Fra artikkelen er det
utledet tre parametere: nøytralitet, tilgjengelighet og effektivitet.

Avhandlingens oppsummerende bemerkninger trekker i retning av at norske
kontrollprosedyrer ikke oppfyller samtlige
av de kvalitative kravene i Århuskonvensjonen, men de oppfyller dem i sum.
De høye utgiftene partene pådrar seg ved
kontroll i domstolene fører til at graden
av tilgjengelighet er for lav til at borgere
lett kan bringe miljøspørsmål inn for
domstolskontroll.

Klimaendringene blir stadig mer synlige
verden over, og anses som en av de største
globale utfordringene vi står overfor i
dag. I Norge er det forventet en markant
nedbørsøkning frem mot århundreskiftet.
Overvann er derfor en vannressurs vi vil
få mer av i fremtiden, og som vil skape
utfordringer for arealutnyttelsen i Norge.

Ved å undersøke kontrollinstansenes
egenskaper opp mot de kvalitative egenskapene i artikkel 9.4 ser avhandlingen på
i hvilken grad norske kontrollprosedyrer
er tilrettelagt for å sikre borgere og interesseorganisasjoner en reell kontroll av
enkeltvedtak med betydning for miljø.

Forvaltningen skårer lavt på nøytralitet, fordi mange forvaltningsorganer
er underlagt samme instruksjoner for
sin klagesaksbehandling. Alt i alt er det
Sivilombudsmannen som i høyest grad
oppfyller de kvalitative kravene, men her
ligger begrensningen i streng siling av
saker som fører til at det årlig behandles
svært få saker.

Det pekes på graden av politiske føringer
og mål som utfordrende for en reell kontroll av miljøforvaltningen på bakgrunn av
skjønnet forvaltningen kan utøve ved sin
utforming av enkeltvedtak og kontroll av
dem.
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Lovverket som regulerer overvann er fragmentert, og ingen spesifikk myndighet
har det overordnede ansvaret for håndteringen av overvannet. Vannressursloven
regulerer store deler av Norges vannressurser, men vil bare i enkelte tilfeller
omfatte overvann.
Overvann har blitt satt under definisjonen
som avløpsvann i forurensningsloven, selv
om vannet ikke er forurenset. Oppgaven
vil vise at det er et behov for at overvann
får en konkret plass i lovverket.

prosess. Oppgaven vil vise at i tillegg til å
måtte forholde seg til føringer fra overordnede myndigheter, må kommunene
basere sine vurderinger på det tilgjengelige faktagrunnlaget. Utredningskravene som stilles i blant annet risiko- og
sårbarhetsanalyser er her av stor betydning, da videre behandling av planforslag
må rette seg etter denne.
Det er kommunen som til slutt har ansvaret for at uheldige planer ikke gjennomføres, og at hensynet til overvann har blitt
ivaretatt i planleggingen. Kommunens
beste virkemidler for styring av overvannshåndtering kommer til anvendelse i
planprosessen.

I tillegg står plan- og bygningsloven
sentralt i oppgaven, da dette er lovverket
som regulerer kommunens planleggings-
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Anders Treekrem
Master i eiendom
Veileder: Håvard Steinsholt

Emily Keng Ly Fu
Master i eiendom
Veileder: Terje Holsen

Hvordan organiseres drift og finansiering
skiløyper?

Hvorfor er det sterk lokal motstand mot
fortetting i Holtet?

Mange ser på langrenn som Norges “nasjonalidrett”. Det er en populær aktivitet
og utøves av store deler av befolkningen.

Masteroppgaven belyser årsakene til konflikter mellom involverte parter ved fortetting i eksisterende småhusbebyggelse.

I denne oppgaven undersøkes ti forskjellige løypekjøringsaktører spredt utover
Østlandet. Hvordan driften og finansieringen er organisert, varierer.
Grunneieres holdninger til skiløyper er
stort sett god. De aller fleste ser fordelene
ved å ha gode skiløyper, både til frilufts
- og rekreasjonsformål, men også for å
gjøre et område mer attraktivt.
Skiløypene er med på å påvirke prisen på
både hytter og hyttetomter. Det er likevel
ikke alle som ønsker skiløypene velkommen på egen eiendom. Konfliktsnivået
rundt skiløyper går fra ingen konflikt til
konflikt av den art at løypeaktør har blitt
politianmeldt for forholdet.
Det er stor forskjell på hvor mye penger
hver destinasjon får inn. Antallet betalende medlemmer, kommunens økonomi
og vilje til å bidra, næringslivet og grun-
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neiere er ulikt. Det er også forskjeller
på hvor mye penger som er nødvendig
for å drifte løypenettet på de forskjellige
destinasjonene.

Konfliktene som oppstår under fortetting
som følge av plan kan ha tilknytning til
dårlig språkbruk og og kommunikasjon
under utarbeidelse av reguleringsplanen.
Begreper som “byvilla/flerfamiliehus” og
“fortetting” har blitt anvendt. I tillegg ble
det illustrert hvilke typer hus som skulle
bygges ved fortetting i området.
Da utbyggingsprosjektene ble igangsatt,
innså naboene at planen ikke var slik de
hadde forespeilet. Det ble bygget blokker
som ikke var nevnt under presentasjon av
Mulighetsskissene for Holtet, og det var
heller ikke snakk om riving av eksisterende bolig. Som følge av dette, har protestene under utarbeidelse av reguleringsplanen blitt gjentatt under byggeprosjektene.

av fortettingsprosjektet, observeres et
anspent forhold mellom berørte naboer
på den ene siden og PBE og utbygger på
den andre siden.
Begrunnelsen for dette kan være mistillitsforholdet mellom berørte naboer og
myndighetene etter utarbeidelse av reguleringsplanen, da den ikke ble slik naboene
hadde forestilt seg.
Byggeprosjektene samsvarte heller ikke
med det naboene hadde forestilte seg ut
ifra reguleringsplanen og andre fremlagte
presentasjoner under planprosessen.
Selv om det foreligger konflikter mellom
de ulike partene, har det ikke blitt observert noe form for konflikthåndtering.

Når det gjelder forholdet mellom utbygger, Plan- og bygningsetaten (PBE)
og berørte naboer ved gjennomføring
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Lisa Lyngmo og Zara M. Berg
Master i eiendom
Veileder: Fredrik Holth

Bidrar pbl. §12-8 til forutsigbare
planprosesser?
Vårt arbeid indikerer at plan- og bygningsloven § 12-8 i stor grad oppleves å
ha bidratt til mer forutsigbare prosesser,
gjennom forpliktende dialog, tidlige
avklaringer og tydelige referater.

redegjørelse. Empirien har i tillegg vist
at kompetansen nødvendig for å sikre
likebehandling og størst mulig grad av
forutsigbarhet, fluktuerer mellom små og
store kommuner.

Paragrafen oppleves som et viktig grep
for å sikre likebehandling, også i de
mindre kommunene. Ytterligere regulering av medvirkning for allmennheten
i tidligfase, samt lovbestemte tidsfrister
for gjennomføring av oppstartsmøtet,
vil kunne bidra til at § 12-8 blir et enda
bedre verktøy for både forslagsstillere og
kommunen.

Behandling av empirien har ikke gitt noe
tydelig svar på om kompetansen faktisk
er for lav, men har indikert at deler av
grunnen til at den blir oppfattet som lav
skyldes at uklar rolleforståelse og forventninger kolliderer med reell saksbehandlingstid og kapasitetsutfordringer hos
kommunen.

De lovpålagte referatene kan ha hatt en
utilsiktet virkning hva angår krav om
konsekvensutredning. Et av våre funn
er at forslagsstillere bruker referatet fra
oppstartsmøtet til å henvise til at det
ikke var krav om konsekvensutredning i
oppstartsmøtet.
Slik kan forslagsstillere omgå kravet om
konsekvensutredning, og kun foreta en

80

Susann Herring
Master i eiendom
Veileder: Helén Elisabeth Elvestad

Hvem eier verdensrommet?
Utforskningen av verdensrommet har
skutt fart de siste tiårene og det antas at
verdensrommet om få år kan benyttes til
turistformål, dernest som kolonialiseringsmål og som kilde for utvinning av verdifulle mineralressurser.
Vi beveger oss inn i en ny romalder som
aktualiserer den praktiske betydningen
av å få klarhet i lovverket for aktivitet i
verdensrommet. Både internasjonalt og
nasjonalt står vi overfor uløste juridiske
problemstillinger angående hvordan
verdensrommet skal reguleres.
Funnene viser at verdensrommet og dets
himmellegemer ikke kan være gjenstand
for nasjonal tilegnelse. Det innebærer at
verken stater eller enkeltpersoner kan eie
verdensrommet eller dets himmellegemer, da det blant annet bryter med grunnleggende prinsipper og formål nedfelt i
det gjeldende traktatsverket.

Når det kommer til mineralressursene er
det etter Måneavtalen hjemmelsgrunnlag
for ressursutnyttelse, men bestemmelsen
gjelder kun for de 18 statene som har ratifisert denne avtalen. Dessuten er det visse
betingelser som må være oppfylt før man
eventuelt kan få eierett over ressursene.
Det må opprettes et internasjonalt regime
som kan styre og sette betingelser ved ressursutnyttelse. Et slikt regime er ikke på
plass og det er ingen juridisk myndighet
som kan gi noen rett til å eie, overføre
eller selge ekstraterrestiale ressurser.
Konklusjonen er at ingen kan eie naturressursene fra verdensrommet slik situasjonen er på nåværende tidspunkt.

Verdensrommet og dets himmellegemer
er «the province of mankind» - menneskehetens felles område. Dette følger av
The Outer Space Treaty.
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Mats Littmann
Master i eiendom
Veileder: Sølve Bærug

Thea Victoria Rise
Master i eiendom
Veileder: Nikolai Winge

Hvor mange opsjonsavtale finner man spor
av i grunnboka?

Statens virkemidler for gjennomføring av
politiets nasjonale beredskapssenter

Regjeringen ønsker å verne om matjorda,
og som et resultat av dette pågår det for
øyeblikket en politisk debatt rundt opsjonsavtaler på dyrka mark. Det var derfor interessant å gjennomføre en studie
om opsjonsavtaler og forekomsten av
avtaleformen i det offentlige registeret for
rettigheter i fast eiendom.

Politiets nasjonale beredskapssenter på
Taraldrud og statens virkemidler for gjennomføring er tema for oppgaven. Den ser
påbruken av statlig reguleringsplan med
tilhørende planprosess, hvordan ekspropriasjonsprosessen har foregått, i tillegg
til grunnervervsforhandlingene.

Studien ble gjennomført ved bruk av
dokumentgransking, der det offentlige
registeret, grunnboka, ble undersøkt for
jordbrukseiendommer i og rundt byene
Sarpsborg og Fredrikstad. Byene har en
høy befolkningstetthet og mye dyrka
mark, og er således aktuelle byer der
eiendomsutviklere kan ha et ønske om å
benytte avtaleformen.
Grunnboka ble undersøkt for 278 eiendommer med dyrka mark i og rundt
Sarpsborg og Fredrikstad, og det ble
funnet 6 eiendommer på det undersøkte
området som har spor av opsjonsavtaler.
Sporene i grunnboka kommer frem som
tinglyste urådighetserklæringer, pante-
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dokumenter, forkjøpsretter og faktiske
opsjonsavtaler. Der det er eiendomsutviklere som eier disse rettighetene på
dyrka marken.
Videre kommer det frem av studien at
eiendommene som har tinglyste rettigheter forbundet med opsjonsavtale alle
ligger plassert godt i forhold til eksisterende infrastruktur, der alle eiendommene
ligger innenfor en radius av 4.5-5.5 km til
sine respektive bysentrum.
Denne mastergradsavhandlingen dokumenterer ikke det faktiske omfanget
av opsjonsavtaler på dyrka mark, da det
finnes opsjonsavtaler som ikke tinglyses i
det hele tatt. Det kan derfor stilles videre
spørsmål rundt spriket mellom det faktiske omfanget og det registrerte omfanget av avtaleformen.

For den statlige reguleringsplanen ble det
foretatt en dokumentanalyse av planprosessen. Analysen avdekte at prosjektet har
fått stor oppmerksomhet.
Støy, friluftsliv og kritikk av beredskapssenterets plassering temaer som gikk
igjen i høringsuttalelsene. Statlig reguleringsplan ble vedtatt med hjemmel i planog bygningsloven § 6-4 den 18. august
2017.

I tillegg har tvangsmiddelet forhåndstiltredelse blitt benyttet.. Vedtakene ble
begrunnet med prosjektets tidspress og at
fremdriftsplan skal overholdes.
Det ble gjennomført intervjuer i
forbindelse med grunnervervsforhandlingene. Partene kom ikke frem til minnelig
avtale som følge av uenigheter ved verdifastsettelsen for noen av eiendommene.
Tidspress og prosjektets fremdriftsplan,
kombinert med stor avstand mellom
partene var avgjørende for at det ble fattet
ekspropriasjonsvedtak.

Oppgaven ser også på ekspropriasjonsprosessens forløp og utvikling fra februar
til desember 2017. Prosessen utviklet
seg raskt, det tok åtte måneder fra første
forhåndsvarsel til det var truffet vedtak
om ekspropriasjon av alle eiendommene.
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Simen Steinsvoll
Master i eiendom
Veileder: Karen Eg Taraldrud

Oscar Karlsrud
Master i eiendom
Veileder: Hélen Elisabeth Elvestad

Redegjørelse for eiendomsrettens
avgrensning oppad og nedad

Kollisjon mellom negative servitutter og
reguleringsplaner

Oppgaven redegjør for eiendomsrettens
avgrensning ned i undergrunnen og opp
i luftrommet. Eiendomsrettens avgrensning er ulovfestet, og oppgaven søker
derfor å klarlegge hvorvidt det finnes
noen klar avgrensning ved å undersøke
andre relevante rettskilder. Oppgaven er
skrevet etter rettsdogmatisk metode.

Høyesterett har i flere saker behandlet
spørsmålet om gjeldende rett mellom
negative servitutter og reguleringsplaner
som motstrider. Det finnes ingen bestemmelser som vedtar at en reguleringsplan
skal få forrang eller motsatt.

Rettspraksis som rettskilde er spesielt
avgjørende ettersom oppgaven slår fast at
interesseteorien er gjeldende rett i Norge.
Interesseteorien styrer eiendomsrettens
avgrensning oppad og nedad ved at domstolene, hovedsakelig Høyesterett som
siste ankeinstans innen norsk rett, fastslår
hvor langt en alminnelig grunneier har
reell interesse oppad og nedad.
Ettersom oppgavens tema er tidsrelevant med en fremtidig økt utnyttelse av
både undergrunn og luftrom, fastslås det
dermed også at domstolene må ta stilling
til den nye bruken.

84

Oppgaven trekker spesielt frem bruk av
undergrunn til energibrønner som noe
domstolene i nær fremtid vil måtte ta
stilling til. Denne bruken forventes det
at vil medføre flere konflikter mellom
offentlig utbygging og privat bruk av
undergrunnen.

Hva som får forrang av en negativ servitutt og en reguleringsplan må vurderes
konkret i hvert enkelt tilfelle. Det er fastslått av Høyesterett at servituttens alder
vil være av betydning i vurderingen av
om servitutten er bortfalt. Det kan videre
legges til grunn at tiltakshaver må oppfylle både vilkårene i reguleringsplanen og
servitutteten når dette er forenlig.

tvisteloven at riving kan tillates. Hjemmelen er likevel strengt regulert.
Flere av heftelsene har restriksjoner om
forbud mot annen bebyggelse enn villamessig. Av rettspraksis fremkommer det
at begrepet villamessig må vurderes konkret med tanke på tid, strøkets karakter og
naboenes reelle interesse.

Flere saker som rettsapparatet har behandlet om temaet har startet med begjæring om midlertidig forføyning. Rettighetshaver har i disse tilfellene lagt ned
påstand om at (1) all byggeaktivitet opphører til servituttens gyldighet er klarert
og (2) hvis servitutten er gyldig må oppført
konstruksjon rives som følge av brudd på
servitutten. Det fremgår av forarbeidene i
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Gina Therese Førde
Master i eiendom
Veileder: Per Kåre Sky

Hvordan forløp forhandlingene om
erstatning ved inngåelse av minnelig
avtale?
Statens vegvesen erverver grunn til veiformål fra rundt 3000 grunneiere hvert
år, i ca 95% av tilfellene inngås minnelig
avtale om erstatning. Minnelig avtale
innebærer at grunneier og grunnerverver kommer til enighet om avståelse av
grunn/rettigheter samt erstatning.
Grunnervervsforhandlinger skiller seg fra
vanlige forhandlinger da grunneier blir
tvunget inn i en forhandlingssituasjon
med en profesjonell aktør, og hvor alternativene til en minnelig avtale vil være
skjønn eller ekspropriasjon.
Oppgaven viser at forhandlingene har
forløpt på forskjellige vis, avhengig av
blant annet om partene takket ja eller nei
til det første tilbudet, omfanget av inngrepet og om det ble brukt advokat. Bruk
av advokat har vært avgjørende for flere
av grunneierne og gjør dem tryggere i
forhandlingsprosessen.
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Samtlige grunneiere som takket nei til
det første tilbudet fikk økt erstatning.
Funnene indikerer at ny informasjon,
bruk av advokat, alternativene til minnelig avtale og tidspress er med på å
presse prisen opp i forhandlingene om
erstatning.

Marte Birkeland og Natasa Sandvold
Master i eiendom
Veileder: Per Kåre Sky

Fordeling av nytte mellom partene i
jordskiftesaker
I vår masteroppgave har vi sett på nytte og nyttefordeling i to sakstyper i
jordskifteloven. Gjennom studien har vi
kommet frem til flere funn:
Gjennomgående fant vi at jordskiftedommerne og partene vektla økonomiske og
sosiale nyttemomenter, men samfunnsmessige momenter fikk ingen plass i
nyttevurderingen. Enighet kunne være
førende for løsningen og hvordan nytten
ble fordelt, men kunne i noen tilfeller gå
på bekostning av eiendommens vern mot
tap.
Nytten ble stort sett fordelt likt – uavhengig av partsstilling eller deltakelsesnivå.
Jordskifteloven hjemler ikke regler om nyttefordeling, men dommerne var opptatt
av å fordele jordskiftegevinster rettferdig
mellom partene. Vi fant at jordskiftedommerne satt pris på friheten til å kunne
fordele nytten ulikt, samtidig som det i
et økende antall situasjoner kunne vært
fornuftig å lovfeste dette bedre. Graden
av partenes utbytte av saken ville blitt sty-

rket, men en slik regel ville blitt vanskelig
å implementere.
Jordskiftedommerne begrunnelser for nytte i rettsbøkene er kortfattet, og er etter
vår mening ikke tilstrekkelige. Selv om en
sak er preget av enigheten forsvinner ikke
begrunnelsesplikten.
Sakskostnadene ble i hovedsak delt
mellom partene etter deres andeler i
sameiet. Dette var tendensen selv i saker
der jordskifteretten konstaterte at nytten
var lik for alle sameierne. Selv om nyttebegrepet ikke er identisk i jskl. §§ 3-18
og 7-6, er det likevel en sammenheng
mellom begrepene. På denne bakgrunnen mener vi dette resonnementet til
jordskiftedommerne er upresist.
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Jakob Lagethon Bjørnstad
Master i eiendom
Veileder: Per Kåre Sky

Leif Anders Gulsvik og
Martin Kjærnet Haugen
Master i eiendom
Veileder: Einar Hegstad

Nyttefordeling i jordskifteretten i saker
etter jordskifteloven §3-4

Oppmålingsforretningen som kommunal
elle privat tjeneste

Tema for oppgaven er hvordan nytte fordeles i jordskiftesaker i jordskifteretten,
med avgrensning inn mot saker etter
jordskifteloven § 3-4, ny utforming av
eiendom eller alltidvarende bruksrett.
Hovedproblemstillingen for oppgaven er dermed: Hvordan fordeles
nytte i jordskifteretten i saker etter
jordskifteloven § 3-4?

Oppgavens tema er oppmålingsforretningen som kommunal eller privat tjeneste.
Bakgrunnen for oppgaven er lovendringsprosessen som har pågått siden
våren 2015 angående organiseringen av
eiendomsoppmåling.

Funnene viser at i jordskiftesaker etter
jordskifteloven § 3-4 vil partene ofte være
enige om en jordskifteløsning. Når partene er enige vil jordskifteretten ikke ta
stilling til hvordan nytten fordeles utover
tapsgarantien ettersom partene allerede
har blitt enige om en nyttefordeling. Partene vil også ofte være enige om hvordan
sakskostnadene for jordskiftet fordeles.
Når partene er enige uttrykker dommere
at de i liten grad overprøver den enigheten, noe som gjør at det er usikkert hvorvidt fordeling av sakskostnadene samsvarer med fordelingen av nytte. Dessuten
mener flere jordskiftedommere at det å
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vurdere nytte kan være vanskelig, noe
som kan gjøre det usikkert om den nytten
retten har kommet frem til representerer
den faktiske nytten i jordskiftet.
Flere dommere uttaler at det kan være
at rekvirenten vil få størstedelen av
nytten ettersom det rekvirenten som
”skisserer problemet”. Likevel uttrykker
dommere at de har et ønske om at alle
parter i et jordskifte skal få ta del i skiftenytten. Dette gjør at i de fleste saker
etter jordskifteloven § 3-4 vil det være
en nyttefordeling utover tapsgarantien i
jordskifteloven § 3-18.

Det ble foreslått å oppheve det kommunale monopolet, åpne opp for fritt landmålervalg og sentralisering av matrikkelføringen. Prosessen ble avsluttet våren
2018, og det ble vedtatt å beholde det
kommunale monopolet.

Private eiendomslandmålere kan bli
oppfattet som mindre nøytrale enn kommunen, men en autorisasjonsordning vil
minske risikoen. Å sette i kraft matrikkelloven § 7 vil heve kvaliteten på matrikkelen, men samfunnskostnadene kan bli
høye.
Mye tyder på at sentralisert matrikkelføring vil føre til en raskere og mer
ensartet føring.

Oppgavens problemstilling er: Å belyse
mulige konsekvenser ved innføring av
fritt landmålervalg. For å svare på denne
har vi utarbeidet åtte teser med bakgrunn
i uttalelser fra høringssvarene.
Funnene viser blant annet at det ikke
er nærliggende å tro at ventetiden vil
endre seg ved privatisering. Prisen for
en oppmålingsforretning kan endre seg
ved, men det vil gi størst utslag for store
utbyggere.
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Landmålerens rolle som nøytral i
oppmålingsforretninger
Temaet for oppgaven er landmålerens
rolle som nøytral i oppmålingsforretninger og om en privatisering kan påvirke
dette.
Oppgaven vinkles først mot hvilke krav
til nøytralitet som stilles for dagens
landmålere. Deretter utforskers hvilke
meninger landmålerne og partene i en
oppmålingsforretning har angående
privatiseringsforslaget.
Ved å kartlegge dagens krav til landmålernes rolle som nøytral i en oppmålingsforretning økes forståelsen for
hvordan dagens ordning fungerer på dette
området. Dessuten legger det grunnlag
for hvordan en kan tolke virkningene av
en eventuell privatisering.
Gjennom å utforske partenes oppfattelse
av landmålerens rolle som nøytral belyses
hovedproblemstillingen fra en ny vinkel.
Funnene tyder på at partene opplever
dagens landmålertjeneste som nøytral
og pålitelig. Imidlertid hersker det tvil
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mellom partene om en privat tjeneste ville
fungert på tilsvarende måte.
Funnene fra landmålerne peker mot at dagens ordning fungerer godt på dette området. Det er derimot uenighet om hvordan
en privatisering kan påvirke dette.
Noen mener privatiseringen vil kunne
svekke landmålerens rolle som nøytral
ved at det opprettes et kundeforhold mellom part og landmåler. Andre hevder at
privatiseringen vil styrke tilliten til landmålertjenestens nøytrale rolle, ettersom
man unngår habilitetsutfordringene i små
kommuner med kun én landmåler.

Daniel Jørgensen og
Davin Nguyen
Master i eiendom
Veileder: Lars Baklund

Eiendomsutviklerens bruk av
opsjonsavtaler ved akkvisisjon av
utviklingseiendom
Oppgaven omhandelr primært hvordan
utviklere ser på en opsjonsavtale. Det er
blitt intervjuet en rekke aktører som bruker denne formen for avtale.
Ved å benytte en intervjuguide har vi
dannet oss et bilde av hvorfor utviklere tar
i bruk opsjonsavtaler. Gjennom innhentet empiri ønsker vi å besvare, belyse og
drøfte vår hoved og delproblemstillinger.
Studien vil i hovedsak være basert på empirien innsamlet gjennom intervjuene.

Intervjuobjektene viste seg å ha ulik
tilnærming til opsjonsavtaler som et
risikoreduserende verktøy, og enhver
avtale er unik med hensyn på omstendigheten rundt et gitt prosjekt.

Intervjuobjektenes opplysninger vil ikke
være nødvendigvis gi et fasit på hvorfor
eiendomsutviklere bruker opsjonsavtaler Men oppgaven vil prøve å finne den
gjengse oppfatningen blant intervjuobjektene. Studien viser at opsjonsavtaler er
noe utviklere ønsker å bruke for å minimere risiko.
Spesielt var det reguleringsrisiko som ble
trukket frem som et moment hvor det var
mye risiko involvert.
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Kværner
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Veileder: Sølve Bærug

Små boliger - et nødvendig onde?

OPS bidrar til fokus på FDVU i tidligfase

I etterkrigstiden var mange trangbodde.
Små boliger ble bygget for å lette boligmangelen, men i disse boligene ble
bokvaliteten satt på spill. Viktige funksjoner i boligen måtte
prioriteres bort. Små boliger ble sett på
som et nødvendig onde.

Oppgaven kartlegger hvilke tiltak BetonmastHæhre Eiendom (BHE) har
gjennomført for å få en best mulig sammenheng mellom tidligfase og FDVU i
to OPS-prosjekter. BHE har organisert
prosjektene sine i egne single purpose
selskaper, som fungerer som egne
rettssubjekter og eier av den respektive
eiendommen.

I 2018 er fortetting i byer et mål grunnet
miljøhensyn, men det negative synet på
små boliger henger fremdeles igjen hos
mange. Utvikling av små boliger kan bidra
til en nødvendig fortetting, men behøver
de fremdeles å være et onde?

to mer man «tar» fra boligens bruksareal,
desto viktigere blir det å «gi noe tilbake»
i form av andre kvaliteter. Vi behøver ikke
lenger å velge mellom ulike funksjoner i
små boliger.
Oppsummert kan bokvalitet i små boliger
i den kompakte byen oppnås ved et fokus
på helheten – en helhet utvidet med nye
løsninger.

Oppgavens analytiske utgangspunkt er
ulike perspektiver og erfaringer fra fagmiljøet, med vekt på fremtidens behov.
I dette bildet ligger både muligheter og
utfordringer for eiendomsutviklere, i samarbeid med tilgrensende fagfelt.

De har innhentet ekstern kompetanse på
mva og skatt, og hatt egen advokat til å
kvalitetssikre avtaleverket. Interne entreprenører er benyttet i begge prosjektene,
og de har gjennom brukermedvirkning
forsøkt å legge til rette for løsninger som
støtter opp under kjernevirksomheten
som skal drives i byggene. Brukermedvirkningen fungerte ikke optimalt, grunnet problemer med å omsette erfaring,
krav og behov til fysisk utforming.

Studien viser at nye løsninger, kombinert
med fellesarealer kan være viktige brikker for å oppnå bokvalitet i små boliger,
i kompakte byer. Studien viser også at des-

I avtaleverket med kommunene har man
utarbeidet en tydelig ansvars- og kostnadsmatrise som tydeliggjør rammene i
prosjektene. BHE har redusert sin risiko
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ved å ikke stille garantier utover vedlikeholdsfondet. Mot egen entreprenør har de
brukt målsum som et styrende tiltak, dette
kan resultere i at entreprenør tenker mer
på eget budsjett enn kvalitet og FDVU.
For å oppnå kontroll på kalkulasjonen av
fremtidige FDVU-kostnadene, har BHE
leid inn ekstern kompetanse på området.
ISS har bistått med utarbeidelse FDVU-budsjett og gitt råd for materialvalg
som påvirker kostnadene. Verken BHE
eller ISS har utført LCC-beregninger
på materialer eller andre løsninger. På
den annen side har det vært interne
vurderinger hos entreprenør og eiendom
om kvalitet og levetid på materialer.
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Kommunens planvalg i byutvikling
Når et område skal omgjøres fra industri
til bolig kalles det gjerne for et transformasjonsområde. Dette skjer blant annet i
byer i vekst hvor det er behov for å fortette
allerede bebygde områder. Denne oppgaven fokuserer på tre transformasjonsområder; Laksevåg i Bergen, Ensjø i Oslo
og Stavanger Øst.
En kommune kan ifølge Plan- og bygningsloven utarbeide en plan for et område.
Loven utdyper fire juridiske planer som
har prosesskrav, disse kan sees på som
“arbeidskrav” for å få godkjent planen.
Mangler enkelte arbeidskrav, kan planen
påklages og det kan gi saksbehandlingsfeil
som kan resultere i at planen må omgjøres
eller avslås.
Loven er blitt tolket slik at den åpner
for alternative planer, som er gitt ved
politiske føringer. Ved å lage politiske
planer, unngår man de prosesskravene
som de juridiske planene er pålagt å følge.
Studiet har sett på grad av medvirkning
og samarbeid samt antall innspill som
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er kommet på de tre forskjellige planene
utarbeidet av Bergen, Oslo og Stavanger
kommune.
Resultatet av studiet viser at grad av samarbeid og medvirkning ikke er avgjørende for hvilken type plan som blir benyttet,
da dette mer påvirkes av kommunens
ønsker og intensjoner. Derimot var det
stor variasjon i antall innspill fra innbyggere og næringsaktører.

Mai-Linn Holdt og
Caroline Marie Johansen
Master i eiendomsutvikling
Veileder: Fredrik Holth

Oslomodellen med VPOR, det nye
verktøyet i planprosesser
I 2007 brukte Oslo kommune for første
gang verktøyet «Veiledende plan for
offentlig rom (VPOR)», som en del av
«Oslomodellen». VPOR er ikke forankret
juridisk i plan- og bygningsloven, men
legger likevel føringer for arealbruk tidlig
i planprosessen. Denne masteroppgaven
tar for seg noen utfordringer ved at Planog bygningsetaten i Oslo benytter seg av
strategiske planer som VPOR.

Gjennom analysen og drøftingen har flere
temaer vært oppe for diskusjon. Noen av
disse temaene er saksbehandlingsregler,
kostnadsberegning og forhåndsbinding. Gjennom hele oppgaven vurderes
spørsmålet om mangel på virkemiddel
burde vært løftet opp som et lovgiver-spørsmål. Likevel ser vi nytten av at
Plan- og bygningsetaten utfordrer dette
rommet.

Ved å studere deler av prosessen for arealplanlegging i Oslo kommune skal dette
belyses ved å stille opp en problemstilling.
For å danne et bilde av den betydning det
har å bruke strategiske planer som VPOR
har det blitt hentet inn informasjon, foretatt intervjuer og dokumentanalyser.

I tillegg drøfter oppgaven positive og
negative sider ved eventuell lovfesting av VPOR i plan- og bygningsloven.
Om VPOR bør bli lovfestet eller ikke,
avhenger av hvordan den implementeres i
Plan- og bygningsloven.

Graden av fleksibilitet som ligger i arealplanleggingen er blitt utfordret i Oslo
de seneste årene. Denne analysen ser
på hvordan Plan- og bygningsetaten har
utviklet VPOR som et virkemiddel med
større fleksibilitet for å håndtere den
sterke byutviklingen på prosess-siden.
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Gjenbruk i eiendomsutvikling

Konseptvalg i tidligfase

Befolkningsvekst, urbanisering og
fortetting som politisk retningslinje for
utvikling har ført til et høyt press på
eksisterende areal i de største byene.
Fremtidens by skal være kompakt rundt
kollektivknutepunktene for å bevare mest
mulig ubebygd areal, samt redusere lokal
forurensning og klimagassutslipp.

Denne masteroppgaven undersøker
hvordan en eiendomsutvikler kan identifisere et robust konseptvalg for en enkelt
eiendom. Fokuset omhandler hvordan
risikoen knyttet til valg av feil utviklingsalternativ kan minimeres samtidig som
økonomisk lønnsomhet ivaretas.

baseres på tidligere erfaringer, intuisjon
og enkle regnestykker. Denne fremgangsmåten har hatt positive utfall historisk
sett, men det foreligger fremdeles utfordringer ved å kartlegge robuste valg i
en fase hvor informasjonsgrunnlaget er
svakt og ressursene begrenset.

Gjennom en praktisk tilnærming har
oppgaven benyttet en case-studie metodikk hvor eiendomsutviklerens tidligfasevurderinger har blitt utforsket gjennom et
kvalitativt dybdeintervju.

Videre mener eiendomsutvikleren at
masteroppgavens scenariomodellering er
et interessant tiltak som bidrar til å identi
sere robuste valg og medfører dermed en
større trygghet i budrunder.

Videre er det utarbeidet fremtidige kontantstrømmer av seks utviklings- alternativer hvor deres robusthet er utforsket
opp mot seks mulige framtidsscenarioer,
inklusivt et nullscenario. Robusthet de
neres her som en stabil og lite risikabel
investe- ring med høy nåverdi av kontantstrømmen eiendommen generer under en
tiårs periode.

Avslutningsvis argumenterer oppgaven
for at scenariomodellering i tidligfase er
en hensiktsmessig vurderingsmetode,
men at scenariene og utviklingsalternativene må tilpasses hvert enkelt
eiendomsprosjekt.

Dette har satt gjenbruk av bygg på agendaen hos eiendomsutviklere, og eksisterende bygningsmasse anses nå som en
mulig ressurs i utviklingen. Bevaring av
eksisterende bebyggelse er i tillegg en viktig strategi i forbindelse med bærekraftig
utvikling, samt at det har en positiv innvirkning på bymiljøet.
Det er med andre ord mange samfunnsøkonomiske argumenter for en slik
bevaring. I utvikling forbindes imidlertid
gjenbruk gjerne med store utfordringer blant annet i form av uforutsigbar og store
kostnader.

98

Til tross for at eiendomsutviklere i all
hovedsak er profittdrevet, ser vi likevel at
stadig flere bruker eksisterende bebyggelse i utvikling. Så hva motiverer eiendomsutviklere til å gjennomføre gjenbruk,
og hva kreves i tidlig fase?
Undersøkelsen viser at utviklere mener
gjenbruk kan være lønnsomt på lang sikt,
blant annet i forbindelse med profilering og omdømmebygging, samt som en
bidragsyter til verdiskapning i utvikling
av større områder. Det ble også tydelig at
slike prosjekter krever annen innsats, og
fokus på andre tidspunkter enn ved tradisjonelle nybyggsprosjekter.

Det fremkommer av dybdeintervjuet at
valg av utviklingsalternativ i stor grad
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Identifisert risiko ved utvikling av infillprosjekter i Oslo

Kan eiendomsutviklerne tilfredsstille
barnefamilienes bokvaliteter i indre by?

Med en økende grad av sentralisering og
stor tilflytting til Oslo, har utvikling og
fortetting av den kompakte byen blitt et
stadig viktigere politisk grep. Fortetting i
områder der infrastruktur ligger til rette er
ikke bare økonomisk gunstig for samfunnet, men også miljøvennlig og sosialt. En
måte å bidra til fortetting på er infill-prosjekter som utnytter små, komplekse og ledige arealer i byen. Temaet for oppgaven
er å identifisere risiko ved gjennomførte
infill-prosjekter.

Befolkningen i Oslo skal øke fremover,
noe som legger press på boligutviklingen
og de begrensede utbyggingsarealene.
Kommunen og eiendomsutviklerne
ønsker en variert befolkningssammensetning, og kommunen ønsker spesielt å
tilrettelegge for at flere barnefamilier skal
bli boende i byen i ulike livsfaser. Kommunen har utarbeidet kommuneplan,
leilighets- og utearealnormer for å legge
til rette for dette.

Vi har studert fem ferdigstilte infill-prosjekter i Oslo, gjennomført av tre ulike
eiendomsutviklingsselskap. Referanseprosjektene som er brukt i oppgaven
ligger alle innenfor Ring 2 i Oslo, og er
utviklet av selskap som er godt kjent i
bransjen. I alle prosjektene er det identifisert risiko, men det er helt klart risiko i
enkelte faser som skiller seg ut.
I oppgaven kommer vi frem til at infill-prosjektene er unike og det er forsk-
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jellige risikoer i hvert prosjekt. Likevel
er grunnforhold og nabobygg de største
risikoene, og det som går igjen flest
ganger. Årsaken til dette er at det stort sett
bygges vegg i vegg med gamle nabobygg.
Det er også tydelig at entreprenører ikke
ønsker å gjennomføre prosjektene fordi
det innebærer høy risiko og liten økonomisk gevinst.

Oppgaven ønsker å avdekke om dagens
boligutvikling tilfredsstiller barnefamilienes etterspurte bokvaliteter.
Dette er belyst i to ulike kvartalsstrukturer, lukket og åpen, ved et kvartal på
Lindern, bygget på 1920 tallet som representerer den lukkede kvartalsstrukturen,
og det pågående boligprosjektet Grefsen
Stasjon som det åpne.

rammer inn tomten med et fellesareal i
midten. Grefsen stasjon er derimot bygget etter dagens krav og regler og ønske
om en fortetning, noe som har ført til
høyere, frittliggende bygg og spredning av
fellesarealene.
Med fokusgruppeintervju med barnefamilier er det avdekket at de etterspurte
bokvalitetene varierer avhengig av kvartalsstrukturen. Det kommer frem at
barnefamiliene har ulike preferanser, hvor
begge kvartalsstrukturer tilfredsstiller
ulike barnefamiliers etterspurte bokvaliteter. Begge kvartalsstrukturer er derfor
ettertraktet.
Derimot finner eiendomsutviklerne det
vanskelig å utvikle kvartal som Lindern i
dag på grunn av finansiering, fortetning
og andre kommunale regler og normer
som skal følges.

Kvartalet på Lindern representerer en
eldre og lavere byggestil hvor bebyggelsen
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Konflikter mellom utvikler og naboer ved
villaklausulert eiendom

I hvilke faser av et boligutviklingsprosjekt
oppstår flest uventede hendelser?

I denne avhandlingen har vi undersøkt
hvordan eiendomsutviklere velger å håndtere strøksservitutter og hvilke konflikter
disse kan medføre ved et utviklingsprosjekt. Eldre strøksservitutter og offentlig
regulering kan gjerne ha motstridende
bestemmelser, uten at lovgiver har regler
for hvilke av disse som skal gå foran den
andre.

Denne oppgaven undersøker hva som ikke
går som forventet i boligutviklingsprosjekter sett fra eiendomsutvikleres perspektiv.
Bygging av boliger er en tidskrevende
prosess som kan deles opp i flere faser.
Oppgaven ser på hvilke faser som er mest
risikofylte for utvikleren.

Vi har valgt å bruke casestudie, og har tatt
utgangspunkt i tre rettsavgjørelser. Her
ønsker vi å undersøke hvordan konflikten
oppstod, hvordan utvikler gikk frem for
å håndtere servitutten og konflikten med
naboene, hva de har lært og hvilke konsekvenser rettsavgjørelsen har hatt.
Det kommer frem i undersøkelsen at
strøksservitutter har blitt et mer anerkjent
risikomoment for eiendomsutviklere.
Utvikler må enten avklare servitutten på
forhånd eller igangsette
prosjektet med servitutten fremdeles
gjeldende.
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Her må det må gjøres en rekke evalueringer og beslutninger om hvordan
utvikler skal gå frem, med tanke
på forholdet mellom servitutten og
reguleringsplanen.
Utvikler kan gå frem uten å fjerne servitutten, slik de gjorde i våre caser. Men det
er da en risiko for at naboer påberoper
seg av servitutten. For å fjerne servitutten kan utvikler forsøke å forhandle med
naboene for å spare tid og for å redusere
risiko. Dette vil ofte være krevende. Hvis
forhandling ikke lar seg gjøre kan utvikler
begjære om- og avskiping eller ekspropriasjon, men her er saksbehandlingstiden
lang.
Basert på undersøkelsen bør det gjøres en
lovendring for å skape mer forutsigbarhet
rundt temaet.

Oppgaven tar utgangspunkt i to mellomstore byer, Hamar og Tønsberg.
Det er en casebasert studie basert
på seks boligprosjekter av seks ulike
eiendomsutviklere.
Eiendomsutviklerne opplever at det er
i tidligfasen av prosjektene det oppstår
flest uventede hendelser, særlig knyttet til
utarbeidelse av reguleringsplaner. Hvilke
rekkefølgebestemmelser som knyttes til
prosjektet oppleves som uforutsigbart og
fører til økt risiko. Individuelle forskjeller
på personnivå, både hos saksbehandlere
i planavdeling og lokalpolitikere påvirker
også prosjektene.

Andre risikofaktorer omtales også i oppgaven. Utfordringer knyttet til grunnforhold viser seg å være viktig. Utviklerne vet
at det vil dukke opp noe knyttet til dette,
men usikkerheten er knyttet til hva som
dukker opp.
Utfordringer knyttet til økte byggekostnader, naboklager, valutasvingninger, entreprisevalg og HMS er risikofaktorer som
er vektlagt. Utviklernes utfordringer med
å sette riktig pris på boligene i et stigende marked omtales også nærmere, samt
andre risikofaktorer.e mer forutsigbarhet
rundt temaet.
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Fordeler og ulemper ved bruk av
opsjonsavtaler

Eiendomsaktørers metodebruk for
levetidsperspektivet i prosjekters tidligfase

Opsjonsavtaler benyttes ofte ved tomteakkvisisjon med formål om utvikling. Denne
avhandlingen tar for seg hva som er de
største fordelene og ulempene ved bruk
av opsjonsavtaler. Med utgangspunkt i
litteraturstudier og et intervjustudie har
jeg kommet frem til at det er flere fordeler
enn ulemper ved bruk av denne avtaleformen, sett fra en eiendomsutviklers
perspektiv.

Oppgaven ser på vurdering av LCC
(livssykluskostnader). Som verktøy og
metode legges LCC-vurderinger frem
som en potensiell løsning for å imøtekomme reduksjon i miljøbelastningen for
bygg- og eiendomsbransjen.

Det som trekkes frem som de største
fordelene er først og fremst hvordan
opsjonsavtaler behandler risiko. Herunder
er reguleringsrisiko og investeringsrisiko
de mest sentrale elementene. Reguleringsrisikoen kan fjernes ved bruk av
opsjonsavtaler, dette er med bakgrunn i at
utviklerne vet hva slags utnyttelse tomten
vil få, før de eventuelt velger å utløse opsjonen/kjøpe eiendommen.
I tillegg slipper utviklerne å betale kjøpesummen på et tidlig tidspunkt, dette
medfører at investeringsrisikoen redus-
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eres betraktelig. De største ulempene
er imidlertid knyttet til utbetalingen av
en eventuell opsjonspremie, betingelser i opsjonsavtalene som er utenfor
utviklernes kontroll, samt pedagogiske
utfordringer ved avtaleinngåelse.

Totaløkonomiske vurderinger som av
LCC vil med stor sannsynlighet bli et av
mange viktige verktøy i en bransje i stor
endring, og med ambisjon om å redusere
bransjens miljøbelastning. Teorien viser
at slike vurderinger kan være lønnsomme,
særlig for langsiktige investeringer, og at
80% av kostnader til eiendommens levetid bestemmes i prosjekters tidligfase.
Empirien omfatter to offentlig/statlig
aktører og to private aktører fra eiendomsbransjen. I hvilken grad benytter
private aktører som ikke er omfattet av
lovbestemmelsen i “Lov om offentlige
anskaffelser” LCC-vurderinger, og brukes
vurderingene som et verktøy eller mer
kun som dokumentasjon?

Analysen viser at alle aktørene benytter
ulike metoder for å vurdere LCC. Valg av
metoder kan tyde på at velges basert på
både virksomhetsspesifikke og prosjektspesifikke forutsetninger. Eksempler på
problemstillinger i forbindelse med valg
av metode kan være; 1. Balanse mellom
bruk av intern eller ekstern kompetanse,
2. Bruk av inkonsekvent eller konsekvent
metodebruk, og 3. Bruk av høy detaljering
eller lavere detaljering.
Analyse av funn fra empiri og litteratur
danner også grunnlag for forslag til videre
arbeid, utvikling av metoder, utnytting av
holdningsendringer, samt teknologiutvikling i bygg- og eiendomsbransjen.
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Oppgaven har til formål å kartlegge
ulikheter i lovverket
Utgangspunktet i oppgaven var å
«Analysere ulikheter i lovverket mellom tiltak etter Forskrift om planlegging
og godkjenning av landbruksveier, og
søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven § 20-1 k) og l), hva angår krav til
byggegrunn for sikkerhet mot flom.»
Gjennomgangen av de ulike lovverkene
viser at selv om det i utgangspunktet
stilles ulike krav til dokumentasjon og
grad av omfang i de enkelte lovverk, er
kravet for ivaretakelse av sikkerheten mot
naturpåkjenninger, herunder sikkerhet
mot flom, den samme til de ulike lovverks
tilhørende forskrifter. Altså skal tiltak etter begge forskrifter, være like godt sikret
mot naturpåkjenninger, selv om veien
frem til godkjent byggesøknad er ulik.

ved de ulike forvaltningsorgan innenfor hver kommune. Det kan også være
ulike interne rutiner mellom kommuner.
Således kan man ikke si med sikkerhet,
at i teorien to identiske saker ville fått
samme utfall, i to ulike kommuner.
Uansett er tiltakshaver i utgangspunktet
ansvarlig for at dokumentasjonen vedkommende fremlegger i byggesøknaden,
medfører riktighet. Slik sett kan man som
nevnt i kapittel tre, si at dokumentasjonen
fra tiltakshaver til kommunen til en viss
grad er tillitsbasert.

Selv om kravene i realiteten er de samme,
kan likevel behandlingen av de være ulik.
Ulike instanser avhengig av definisjonen
av bruken av veien, gjør at det trolig kan
være ulike saksbehandlingsprosedyrer
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The dynamic relationship between food
insecurity and conflict

International community´s approaches to
community policing that includes gender

The relationship between food insecurity and conflict is complex and dynamic
in the sense that conflict often leads to
food insecurity and food insecurity leads
to conflict. Researches have shown that
conflict leads to food insecurity. However,
the other part of the dynamics has been
researched only to a limited degree.

Afghanistan has a long history of discriminatory practices against women
and distrust in the police. Since 2001, the
international community has had a strong
presence in Afghanistan. A focus area has
been security sector reform (SSR) where
community policing has received much
attention.

Conflict in the Niger-delta region can be
traced back to oil exploration. The people
of the region rely heavily on the environment as their source of livelihood. The
ecological setting of the region influenced
the people’s livelihoods; farming and
fishing. The region is abundant in natural, oil and gas resources as well as green
resources.
However, oil exploration activities led
to loss of lands through land grabbing,
environmental pollution and degradation.
The effect of this is food and livelihood
insecurity leading to unemployment,
poverty and diseases. The oil companies
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compensate the people for their losses;
however, the people are unsatisfied with
the monetary compensation.
The people have resorted to aggressive
means of voicing their grievances through
militancy, kidnappings, pipeline vandalism and other forms of attacks towards
the government and the oil companies. In
a race for what is left, the people compete
and struggle for lands and resources, resulting in inter-communal clashes.
This research therefore shows that food
insecurity in the region leads to conflict and that conflict can be adequately
addressed by looking at food insecurity
issues.

Community based police reform aims
to get closer relations and cooperation
between police and civil society and to
ameliorate the human security situation.
A factor that might be of importance for
community based policing to succeed is to
address gender issues.
This research study reveals that Afghan
laws and policies have been modernized
and ensure equal rights for both women
and men. However, the implementation
of these laws and policies is limited, which
leads to inequalities and a lack of trust in
law enforcement institutions.

Gender is integrated in the planning
processes, policies and development programs on community policing of the international community. However, there is
a long way to go for community policing,
gender and women’s rights to be respected and integrated into Afghan society.
This research provides a broader understanding of the approaches to and effects
of community policing projects that
includes gender in Afghanistan. It reveals
that progress has been slow, and reflects
on any need for changes in international
actors community policing programs and
approaches to achieving gender equality
and human security for all Afghans in the
long-term.
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What are the implications of terrorism
designations for al-Shabaab?

Influence of Foreign Education on brain
drain or gain processes

Although terrorism is an ambiguous term
lacking an internationally agreed-upon
definition, designations of perceived
terrorist groups are common practice for
states. Being designated as terrorists carry
immense implications due to the many
workings of the word – as a label, phenomenon and definition.

The results indicates that most students
choose to study in Norway not because of
financial gains, but for pull factors such
as: free education and scholarship packages, scholarly and intellectual autonomy,
extensive resource for research, employment opportunities, greater income and
higher wages as well as international
exposure; as such, some push factors such
as socio-cultural challenges, lack of research facilities, quality of education and
political instability were central to their
decision to seek foreign education.

We can therefore speak of a considerable
power of definition linked to terrorism.
One group who has been designated as
terrorists by six states is the Somali-based
group al-Shabaab. After the first designation in March 2008, a change was observed in the group’s strategy, as terrorist
attacks against civilians increased, as well
as the use of suicide bombings.
The results indicate that al-Shabaab’s
change in strategy post-March 2008 can
be attributed the defining powers of terrorism, as it changed the perception of the
group externally and internally. The thesis
further adds that al-Shabaab is not a ho-
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mogenous group, as often portrayed in the
media, but rather made up of sub-groups
and cells. It is only some of these cells that
carry out unmitigated terror activities,
although counterterrorist measures are
aimed at the whole group.
The thesis further argues that a terrorist designation delegitimizes the whole
group and has widespread political and
social consequences, while only some
sub-groups are responsible for terrorist
activities.

bility; hence the decision of students to
either stay or leave, based on the studies,
is grounded essentially on the above mentioned factors, self-estimation of their
skills as well as abilities.

As for prospects after their studies, students are aware of the benefits they stand
to gain if they succeed to find a job in
Norway.
Further, the study reveals the following
factors that influence their preferences:
socio-cultural freedom, social ties, social
status, and international work experience,
employment, quality of education, wages
befitting qualification and political sta-
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Conflict and the Crises in Somalia
This thesis attempted to understand conflict in Somalia, the driver of such conflict
and paradox ties that involves. It aimed
at shedding light on the contested role of
clan as a group identity and its manipulation by elites in the protracted conflicts in
Somalia that are most catastrophic conflict in the 21s century in many ways. That
consequently challenges theories in this
regard to explain the basis of the conflict
comprehensively.
Thought being endowed characterises
that that are seen as an antidote to the
conflict and crises and that would have
advanced Somali nation state to prosper
and enjoy peace and progress, it remains
perpetually violent. Further, the fact
that state has collapsed and country has
to cope with its absence makes causes and drivers conflict more contested
academically.
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However, the fact that Somalis as a society is spread throughout the horn of Africa and thus is not contained into single
nations state political border because of
colonial inheritance sowed the seeds of
the conflict.
Despite the homogeneity of its society
clan division manipulated by elites is partially to blame for the conflict rather than
clan itself. Resources competition coupled
with leadership failure at all levels has
had the lead for conflict eruption from the
first place, the collapse of state and the
civil and that remains underpinning the
current conflict in the country.

Kow Quansah
Master in International Relations
Supervisor: Stig Hansen

International Laws are a product of
constant reinterpretation
The thesis examines the different ways in
which the Geneva Conventions were adhered to during the War on Terror by the
USA. The research concludes that Geneva
Conventions(international laws) are subjective and political in form, used as tools
that provide dominance and hierarchies.
Critical realists posit the view that international laws are subjective, but this
subjectivity is deliberately constructed to
provide advantages for actors in the system. Dominant actors treat international
laws as they should be, not as they are.
Therefore the USA redefined some of the
existing provisions of the Geneva Conventions to adequately deal with some
captured suspected terrorists. Some
provisions were construed as ambiguous
that needed further clarification, not from
ICRC, but from a domestic actor, i.e.,
Congress.

Reinterpretation through the use of terminologies like “enemy combatant” and
“alternative set of procedures” for interrogating suspected terrorists resulted in a
legitimization of acts of torture from USA
officials since technically, the rules had
merely been redefined and not disregarded per se.
Enforcement of international laws was a
justification posited for the War on Terror.
The act of war is seen, debatably as either
a breach or an enforcement of law. The
USA however enforced these provisions
while disregarding same by acts similar to
torture. The paper recommends an alternative way of addressing law adherence
by straying from the dual view of addressing issues of adherence.
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A social construction of targets to be
destroyed
In the context of the international fight
against terrorism, nations continue to
target and kill people suspected of being
terrorists. This war on terror has largely been driven by drones. Although the
legitimacy of targeted killing continues
to be debated, these nations continue to
make public justifications for eliminating
suspected terrorists.
The aim of this thesis was therefore to
understand how western democracies
framed their adversaries as targetable
and killable as part of the global war on
terror. Using the US, Israel and UK as case
studies, I explored the political discourse
of these countries to understand how their
political actors have justified suspected
terrorists as killable targets.

self and the ‘Other’. Words that were
degrading were peculiar to the ‘enemy’
whiles the complimentary imagery addressed the the state.
Secondly, the political actors advanced
the rhetoric to the projection of a threat
that is existential and imminent in nature.
The threat was framed in extra-ordinary
terms out of normal politics such that,
the threat situation required exceptional
measures that included the killing of suspected terrorists.
Finally, political actors emphasized the
need and justifiable grounds for which the
‘enemy’ must be targeted and killed.

My findings revealed that politicians use
discursive devices that identify and polarize individuals and groups. The means
of polarization involved the use of words
that create a general divide between the
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Are fish processors at the centre of fisheries
development interventions?
This study examined how the usage of
solar tent dryers had improved the livelihoods of fish processors in Nkhotakota
district, Malawi. The solar tent dryers
have improved fish processing; however,
the impact of the dryers is minimal and
not well accounted for. Some key sustainability measures were lacking and therefore posed a threat to the continued use of
the method.
A logit regression model indicated that
the location (village) of a fish processor
was the only determining factor for participation in solar tent drying activities.
Adoption increased as the fish processors
realised that the method reduced their
time and energy spent whilst processing
fish. However, lack of space in the dryer
meant that increases in adoption limited
the impact of the dryer on income.
Adoption was directly affected by poor
governance; a top-down approach employed by different stakeholders. Women
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were involved in all activities in the fisheries value chain, but only men catch fish.
Gender roles and perceptions affected the
socioeconomic status of fish processors,
as gender equality was contextualised as
a monetary responsibility shift to women
who were involved in fish processing and
other enterprise.
All factors considered, the solar tent dryers have had insignificant impact on the
livelihoods of fish processors. The project
would have benefited from an interdisciplinary approach, where fish processors
were the central focus of the intervention,
to ensure that the outcome was sustainable livelihoods.

Chloe Lopez
Master in International Development Studies
Supervisor: Arild Vatn

Turning a local park into a national park
Rouge National Urban Park has been described as “the first of its kind” in Canada.
Its situation next to to the largest urban
centre in the country, as well as the continuing use of some of its lands for agriculture, makes it an interesting case study
in environmental governance.

the governance of the Rouge in the long
term, as long as continuity with the previous local park model is ensured.

As a newly-established protected area
administered by a federal government
agency, the Rouge does not follow the
conventional definition of a national park.
We analyze the institutional change and
management centralization represented
by its ongoing transition to a national park
using Vatn (2015)’s Environmental Governance Systems and Underdal (2002)’s
Regime Effectiveness framework.
Examining the process that led to the new
regime’s policies, looking at the enacted
legislation, and observing how new rules
and regulations affect not only other
actors’ behaviours but also the state of the
resource itself leads us to conclude that
the national park model is the best fit for
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Distributive Justice Without Free Will: The
Case of Friedrich Hayek

Obstacles and opportunities to enhance
Haitian students’ democratic citizenship

The question of free will holds central
importance for questions of justice,
particularly regarding the distribution of
goods affecting well-being. This is because no one is ultimately responsible for
doing X as opposed to Y without free will,
thus making every aspect of a person’s life
exclusively the result of what is commonly
termed ‘luck’, or more specifically ‘biology’, ‘environment’, and potentially quantum randomness.

Haiti has a long history of political instability contributing to its precarious
economic situation. Thus, education for
democracy is particularly relevant for enabling students to participate in a political
system that would enhance the well-being
of Haiti’s citizens. The Haitian Ministry of
Education released an Operational Plan
in 2010, giving importance to educating
democratic citizens.

The thesis argues that free will is an illusion generated by our cognitive architecture, and sketches out some implications
this has for the distribution of goods in society. By comparing these implications to
some of the stances of neoliberal political
philosopher Friedrich Hayek on the same
topic, questions regarding the role of the
state and the market in enacting distributive justice are explored.
The stances derived at in the thesis on
the particular questions explored seem
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in tension with Hayek’s stances, as the
moral implications of free will being an
illusion are that society must be significantly more egalitarian than is currently
the orthodoxy, and that without free will,
each human life is just as much authored
by external factors in the capitalist order
Hayek advocates, as in the socialist order
he criticizes.
The thesis concludes that without free
will, the state should be mandated with
providing morally desirable external
factors, and questions the moral desirability of the causal landscape of the market
society.

However, implementing this education
reform has been challenging for public
schools with limited resources. Teachers and students are the ones who enact
democratic citizenship in Haitian schools.
Therefore, their perceptions can shed
light on opportunities and obstacles for
developing an education system that can
enhance democratic citizenship in Haiti.
Qualitative data was collected through
interviews and observations to expose
teachers’ and students’ perceptions of
democracy, education, and the potential

relationship between them. Informants’
conception of what democracy should be
conflicted how they saw it was applied in
Haiti, exposing a disconnection between
Western knowledge valued in formal education and students’ reality.

Therefore, I argue that knowledge
taught in school should be closer to
students’ everyday experiences. Moreover, students expressed a strong will
to improve their country’s situation
but they lacked opportunities to enact
their political engagement.
Thus, creating a space for learners
to share their opinions, and adapting
knowledge taught in school to learners’ reality could be opportunities to
re-appropriate democracy in students’
situated context.
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Andelslandbruk knytter forbrukere med
både produsenter og matproduksjon

Interventions in cocoa to improves yield
and climate change adaptation

Oppgaven undersøker alternative matnettverk, med andelslandbruksmodellen
i Norge som eksempel. Denne bygger på
fem prinsipper: dialog om landbruksdriften, gjennomsiktig økonomi, delt avling
og delt risiko, involvering av andelshaverne og bærekraftig landbruksdrift. Med
forskuddsbetaling kjøpes en andel av
matproduksjonen.

This study sought to identify reforms in
cocoa farming system and their impacts
on production and adaptation climate
change .

I oppgaven blir det teoretisert om hvorvidt andelslandbruksmodellen adresserer
negative konsekvenser (miljø, sosialt, og
individuelt) knyttet til det agro-industrielle matssystemet.
Produsenter på Østlandet er blitt intervjuet for å få rede på om produsentene
opplever utfordringer med å drive andelslandbruk, og hvilke muligheter de
har. Hvordan andelslandbrukene kobler
folk til matproduksjon blir også vektlagt i
oppgaven.
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Studien viser at det er flere måter andelslandbruksmodellen adresserer
miljøproblemer og sosiale kostnader.
Det å nå ut til folket er viktig, da alle
andelslandbrukene hadde plass til flere
andelshavere. Dette er også viktig på
grunn av de helsemessige (psykologisk
og fysisk) fordelene som arbeid med jord
og planter kan gi, og for å fungere som en
læringsarena.
At folk får forståelse om prosesser knyttet
til mat og natur anses som viktig i veien
mot bærekraftige matsystemer. Å inkludere skoler, barnehager og innvandrere
er eksempler på noen ringvirkninger
andelslandbruk kan ha. Men, for å oppnå sitt fulle potensiale til å fungere som
en læringsarena, trengs derimot mer
anerkjennelse og midler til blant annet
inkluderingsprosjekter.

frastructure was very low.Only 5% of the
road network was in the first and second
class categories.

Institutional changes such as shared
project scheme (abunu) was the major
mode of land acquisition, which had had
adverse effects on farm sizes and production.It was also revealed that majority of
the smallholder cocoa farmers depended
on family labour for most of their on-farm
activities.

70% of the respondents did not have
schools in their communities, and majority of the respondents used torchlight as
their main source of lighting.
Major agronomic changes were planting
of hybrid cocoa seeds, promoting cocoa
agroforestry, and increased use of fertilizer and chemical spray against pests and
diseases.

Under market/price changes,it was established that the increase of producer price
of cocoa to 70% of (fob) price, contributed
to both production increase and adaptation to climate change.

These interventions had positive impacts
on production and climate change adaptation. However, farmers with lower
incomes could not adopt most of these
agronomic practices.

Major social interventions included the
cocoa farmers scholarship scheme, of
which only 8% of the respondents benefited. Provision of social amenities and in-

Lastly, major long-term adaptation plans
by the farmers included planting of economic shade trees, irrigation and diversify
income sources.
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Evaluate seed security situation of farmers
identifying areas for leverage
Seed security is critical for smallholder
farmers (SHFs). Seed system security
assessment was conducted to determine
how farmer crop needs meets breeding
objectives of crop Scientist. farmer seed
situation in the North of Ghana.
Seed varietal suitability, access, availability, quality and stability were determined.
Crop breeders used elements of participatory plant breeding to inform breeding
objectives.
For farmers in the area, high yield was
most important, with traits as tolerance to
pest, diseases and drought also important
for them. All these traits were on the radar
on crop breeders.

be less resilient in meeting the needs of
farmers and may be be vulnerable.
Efforts should be targeted at the middle
ground of “integrated seed systems” believed to better serve the needs of farmers
in the area.

Limited purchasing power was the
main challenge when it comes to access
of seeds. Limited number of suppliers
was attributed to availability barriers
whilst, fake seeds was attributed to quality
problems. Seed stability was observed to
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