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FORORD

Studieåret 2020 var ikke som normalt. Pandemien som førte til nedstengning av samfunnet og nødvendig 
fysisk avstand for å redusere smitterisiko, påførte oss en annerledes studiehverdag. Høstsemesteret 
startet nesten normalt, men gikk over i svært strenge tiltak i november. 

Undervisningen ble en hybrid, med delvis ved fysisk tilstedeværelse på campus og delvis som 
forelesninger og veiledning på zoom. Det har vært utfordrende for alle, men har overveiende fungert 
ganske bra. For eksempel har vi for første gang har vi hatt 100 % oppmøte på veiledningene og generelt 
stor deltakelse på alle aktiviteter. Det viser at digitale løsninger er mulig også når vi går tilbake til en mer 
normal hverdag, for å sikre at de som av ulike grunner ikke kan møte opp på campus, også kan henge 
med på annen måte.

Kursrapporten presenterer bare en kortversjon, en oppsummering av prosjektoppgavene som ble levert 
inn. Totalt ble det dannet 15 grupper som jobbet med hver sin tomt og programmerte selv sin oppgave. 

Alle prosjektgruppene hadde studenter fra alle tre studieretningene. Det er første gang emnet har klart 
å få til. Noe som skyldes at vi i høst hadde mange flere studenter fra landskapsarkitektur enn vi ellers 
har hatt. Vi håper dette fortsetter til neste høst, fordi vi tenker at det også bidrar til å løfte kvaliteten på 
oppgavene. 

Som sagt har vi opplevd at studentene har levert meget gode oppgaver i år. Det er gjennomgående 
høyt nivå og vi har opplevd at gruppene stort sett har jobbet svært godt sammen og på tvers av de ulike 
studieretningene og lært mye av hverandre.

Vi har også tatt inn noen av de individuelle essayene som ble utviklet. Her har vi valgt ut noen som har 
tatt opp et tema som er spesielt relevant for emnets læringsmål. 

For oss som har undervist på dette kurset har det som vanlig vært et faglig interessant semester og 
berikende å jobbe med så hyggelige og motiverte studenter. Tusen takk for i høst og lykke til videre i den 
profesjonelle karrieren. Slik vi ser det er dere alle allerede godt skolerte for å kunne gå ut i praksis og 
bidra til å skape gode bærekraftige omgivelser. 

Elin Børrud, emneansvarlig lærer

Anja Standal                       

Kostas Mouratidis
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LAA350 er et tverrfaglig emne hvor studenter fra M-LA, M-BY-reg og M-EIEUTV jobber sammen og utforsk-
er romlig kvalitet ved å teste ut tetthet og arealutnyttelse på tomtenivå.   
I høst skal vi utforske hvordan ny utbyggng både kan gi en mer effektiv arealutnyttelse og  bidra til en mer 
sammenhengende bystruktur  og bærekraftig områdeutvikling.   Vi skal lete i hele Oslos byggesone etter 
arealer som gjennom utbygging også kan føre til tilgjengelige og vitale offentlige byrom og parker.    
                                                                                                                                               * emnet har byttet navn, tidligere “arkitektur og byform i byutvikling”.

ByReparasjon
LAA 350* - Prosjekter i byutvikling 
Arkitektur, form og rom - H - 2020

Oppstart: 
Torsdag 3 sept. kl. 9.15 
(obligatorisk oppmøte)

TIMEPLAN

KURSRAPPORT

Arbeidsprosessen vil gjennomføres i 4 faser som følger oppbyggingen av 
emnets innhold. Undervisningen skjer normalt på Akropolis A209/208 
hver torsdag og fredag kl. 9.15 – 16. 
Se løpende info på Canvas om tilpasning til smitteverntiltak. 

Fase I: Introduksjon og forarbeid 
I denne fasen skal det arbeides med tomtebanken og bolig/
områdeanalysene.
Leveranse: bud på tomt 
 
Fase II: Definere problemet/ skaffe seg innsikt
I denne fasen skal dere samle så mye informasjon som mulig om de(t) 
arealet som skal utvikles og hvilke potensielle problemer som kan 
oppstå ved at arealet utvikles til noe annet enn det er i dag. 
Leveranse: Oppstartnotat/program for prosjektarbeidet

lese og skriveuke 
Leveranse: Førsteutkast til individuelt essay 

Fase III: Utvikle ideer, modeller og potensielle løsninger
I denne fasen skal dere åpne opp for alle tenkelige idéer. Gjennom en 
idedugnad skal dere utvikle ideer, sortere, diskutere og kategorisere 
utviklingsmuligheter. Dere skal utvikle 3-D modeller av de mest 
interessante grepene i minst tre ulike tettheter. Og diskutere disse som 
svar på de problem- og behovsanalysen dere har utviklet i fase I. 
Leveranse: presentasjon i plenum

Fase IV: Teste, evaluere og anbefale
I denne siste fasen skal dere velge ett eller flere alternativer som dere 
skal evaluere opp mot de 5 punktene som mulighetsstudien skal belyse. 
Og dere skal komme med en anbefaling for hvordan de(t) arealet dere 
har utforsket, bør kunne utvikles, samt forklare hvorfor. 
Leveranse: innlevering som beskrevet i gruppens oppstartnotat.

Alle gruppene lager en kortversjon av prosjektet sitt som vil inngå i en 
felles kursrapport.  Rapporter fra tidligere kurs, her: https://www.nmbu.
no/ans/elin.borrud 

UKE 36 - 39

UKE 40 - 42

UKE 43

UKE 44 - 46

UKE 47 - 49

KURSPROGRAM
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Hvert prosjektteam skal utforske muligheter for høyere utnyttelse på en 
eller flere eiendommer som til sammen er mellom 50 -70 daa.  Teamet skal 
skaffe seg tomtene gjennom en tilbuds/auksjonsprosess, hvor teamene selv 
velger ut hvilke(n) tomter de vil jobbe med og skaffer seg disse ved en fiktiv 
budrunde. 
Gruppene skal finne ut hvordan de(n) eiendommen(e) de har skaffet seg, kan 
utvikles. Det skal gjøres mulighetsstudier som: 
1)  skal vurdere verdiutviklingen på tomta 
2) skal diskutere tomta i en kontekstuell sammenheng og som               
transformasjonsobjekt 
3)  utvikling av tomta som bidrag til sosio- kulturelle og økonomiske 
verdier utover eiendommens grenser 
4) som antyder tomtas bidrag til den regionale utviklingen 
5) som sannsynliggjør et bærekraftig resultat.
 
Teamene skal jobbe med prosjektoppgaven gjennom hele semesteret. Det vil 
være noen individuelle oppgaver innimellom som også må prioriteres. Det er 
viktig at teamene ser de deloppgavene som bidrag til kvaliteten på den felles 
prosjektoppgaven. Mer informasjon legges løpende ut på Canvas. 

OPPDRAGET

Tomtebanken vil bli etablert ved en felles skanning av Oslos byggesone. 
Oslos byggesone vil bli inndelt i ca. 30 soner som hver skal undersøkes av to 
studenter i lag. Hver av disse sonene skal først utforskes via kart og ortofoto 
for å finne potensielle arealer som kan bebygges. Deretter skal de sjekkes 
ut ved observasjon. Alle aktuelle tomter skal legges inn i en felles database. 
Databasen vil ikke ta hensyn til hvor sannsynlig det er at arealene kan 
bebygges eller om de bør bebygges. Hensikten er å skaffe et oversiktsbilde av 
Oslos fortettings-potensial og hvordan disse arealene kan brukes til å reparere 
og restrukturere byen, slik at det som bygges bidrar til en mer helhetlig form 
med meningsfulle rom.  

Boligtilbudet skal kartlegges ved å ‘gå på visning’. Som grunnlag for å forstå 
de ulike strukturene som Oslos byggesone består av, skal studentene parvis, 
gå på visning. Boliger som er lagt ut for salg skal brukes som utgangspunkt 
for en enkel områdeanalyse som viser sammenhengen mellom boligen og 
omgivelsene.  Alle analysene vil bli samlet i en felles database som kan 
brukes ved vurdering av utbyggingsmulighetene knyttet til de alternative 
tomtene. 

Prosjekt: Byreparasjon
LAA 350 - Prosjekter i byutvikling. Arkitektur, form og rom.

Tematikk H- 2020: bedre tetthet  og tilpasning til fremtidens by

Kursansvarlig: Elin Børrud:  elin.borrud@nmbu.no
Medvirkende lærere: Anja Standal, Konstantinos Mouratidis

LAA350 HØST 2020

UNDERVISNINGEN LAA 350 er et studiokurs hvor alle forelesninger, studentenes 
gruppearbeid og veiledningen skjer i samme rom. Undervisningen er 
problembasert med prosjektarbeid. I høst tilpasser vi oss nasjonale 
smittevern-råd og lager en hybrid løsning med færre møter i plenum 
og mindre kontakt på tvers av studentgruppen. Dette vil først og fremst 
innvirke på inndelingen i prosjektgrupper. Normalt skjer dette ved 
at alle får tid til å bli kjent med alle og at denne prosessen avsluttes 
med at studentene selv organiserer seg i team av fem studenter som 
representerer 2-3 studieretninger. 
I høst vil vi erstatte denne ‘bli kjent fasen’ med mer veiledning 
direkte rettet mot hvert team og hvordan temaet kan etablere en 
prosjektorganisasjon som best kan løse oppdraget som er gitt.  

I forkant av prosjektarbeidet skal studentene (i par) fremskaffe et felles 
grunnlagsmateriale. Det ene er utviklingen av «tomtebanken». Det andre 
er «boligtilbudet».

H-2020 vil vi i LAA 350 arbeide med by-reparasjon. Vi skal lete opp og 
utforske muligheten for å utvikle prosjekter på arealer som i dag enten 
ligger ubebygd eller ubrukt innenfor Oslos byggesone. Dette kan være 
arealer som har oppstått mellom tidligere utbygginger, arealer som har 
endret status og karakter eller arealer som er "left over after planning" 
SLOAPS. Vi skal utforske hvordan slike arealer kan utvikles på en måte 
som bygger byen sammen. Vi skal jobbe med strukturer, volumer og 
mellomrom. Utforskingen er tverrfaglig og resultatene skal vise hvordan 
kvaliteten på bygde og ikke- bygde omgivelser er avhengig av en felles 
bestrebelse fra ulike aktører i byutviklingen. Hvordan oppnå bærekraftige 
løsninger er et gjennomgående spørsmål.
Emnets innhold er byutvikling på prosjektnivå: Konkrete utviklingstomter 
skal analyseres, det skal utforskes muligheter og arbeides med kval-
itetsmål knyttet til fysisk tetthet, strukturelle sammenhenger og virkninger 
for byens form og innhold.

Les mer om emnets innhold og forventet læringsutbytte her: 
https://www.nmbu.no/emne/LAA350?studieaar=2020
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BYREPARASJON

MÅL OG LÆRINGSUTBYTTE

LABORATORIE FOR TVERRFAGLIG UTFORSKING

MODULENE

SAMMENDRAG AV STUDENTENES PROSJEKTER

3

12

14

16

20

27

99

100 Kan urbant landbruk bidra til bærekraftige byrom? Christina Wong

105 Hva er et vellykket prosjekt? Eirik Engen Finne

109 Hvordan sikres arkitektonisk kvalitet gjennom planleggingen i utbyggers   

 mulighetsrom? Emilie Sandersen Damnjanovic

113 Å skape en «følelse av sted»; virkningen av den perseptuelle dimensjonen   

 i byplanlegging Dalia Sofie Fakhrzad 

118 Ulemper og fordeler ved tomtemodellene for område og kvartal 

  Magnus Roland Dahlen 

121  Tomtekartet som barriere eller potensiell løsning  Martine Øien

125  Aktivisme som formgiver i byutviklingen Mathias Kilsti Hals 

128 Fargenes betydning i arkitekturen Silje Heggdal 

132 Drabantbyen som sted Marte Tangen

137 Infill - Hvordan påvirker dette utbyggingsprinsippet byens morfologi og   

 funksjonalitet i byreparasjonsprosjekter? Ådne Haug

141  Risiko i eiendomsprosjekter - knyttet opp mot dimensjoner av Urban Design  

 John Ejnar Blomlie Müller

146 Soundscape - lyder i byen Sigrid Jystad

29 Institusjoner i byreparasjon

Gruppe 1 Marabuparken - Gruppe 4 Tøyen Kulturpark - Gruppe 10 Akerselva Aktivitetsskole

43 Boliger i sentrum

Gruppe 7 Ullevålstunet - Gruppe 2 Torshovtoppen - Gruppe 9 Torshov Gård

57 Vernehensyn  - vann, bygg og grønt

Gruppe 6 Møllehagen - Gruppe 8 Montebellotunet -Gruppe 3 Grønlikaia

71 Lokalsenteret

Gruppe 11 Holtet Trikkebase -Gruppe 12 Eikenga Torg Gruppe 5 Byen I Byen (Ensjø)

85 Boliger i Peri-Urban Kontekst

Gruppe 13 Granstunet - Gruppe 14 Kollehagen - Gruppe 15 Gellines Plass

TANKER OM TEMAET
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studentene til de mest sentrale digitale tegne- og 
illustrasjonsverktøyene. 

Dette materialet har dessverre ikke blitt anvendt 
i gruppe oppgavene slik vi har hadde tenkt. 
Lærdommen fra dette må vi ta med oss til neste 
kursopplegg og tenke grundigere gjennom 
hvordan og hvorfor dette bør være en interessant 
oppgave for studentene å gjøre.

Tomtebanken

I selvvalgte grupper av to, fikk studentene hver 
sin bit av Oslos byggesone å lete i. Oppgaven 
var å saumfare kartet og gå gatelangs for å finne 
arealer for det kunne være utviklingsmuligheter. 
Kategoriene vi ba studentene lete etter var… 
Kartet viser hva studentene registrerte. Mange 
av disse arealene er i realiteten ikke bebyggbare, 
enten fordi de er regulert til friområder eller 
at det ligger restriksjoner f.eks. avstander til 
bane, støysoner el.l. Kartet viser altså ikke 
en kvalitetssikret oversikt, men et bilde på 
hva som innen en ukes arbeid ble identifisert 
som potensielle fortettingsmuligheter i Oslos 
byggesone.  

Fra denne «tomtebanken» på cirka 700 tomtene 
valgte vi ut 20 antall som faglig relevante.

 

Tomteanskaffelse via budrunde 

De valgte tomtene ble lagt ut for «salg». Kapital for 
å bruke på tomteanskaffelsen, ble tjent opp på et 
rebusløp I Oslo den første kursdagen. 

Foruten å gjøre noe gøy, er hensikten med 
budrunden at prosjektteamene kan skaffe seg en 
tomt som de selv ønsker å jobbe med. Det gir i 

tillegg til en øvelse i å vurdere og evaluere ulike 
tomtekvaliteter mot hverandre også erfaring i å 
diskutere seg frem til hvilke faglige utfordringer 
som de ulike tomtesituasjonene førte med seg. 

Resultatet av budrunden og auksjonen var at 
noen grupper fikk akkurat den tomten de ønsket 
å jobbe med, mens andre måtte ta til takke 
med noe de i utgangspunktet kanskje ikke 
hadde tenkt som et interessant sted å jobbe. 
Tilbakemeldingen fra disse viste at det var like stort 
læringsutbytte å jobbe med en tomt som man i 
utgangspunktet kanskje ikke betraktet som å ha 
noe utviklingspotensial. 

Bygning og område

Med tre ulike studieretninger, har vi på dette emnet 
studenter med et svært ulikt kunnskapsgrunnlag 
for å jobbe med byens romlige strukturer. 
Underteksten på emnet er, arkitektur, byform 
og byrom, begreper som mange av studentene 
fra by- og regionplanlegging og ikke minst fra 
landskapsarkitektur, er helt komfortable med 
og kan knytte både teoretiske referanser og 
designerfaringer til, mens en stor gruppe av 
studentene fra eiendomsutvikling aldri har jobbet 
faglig med disse begrepene. Dette er en faglig 
utfordring som vi er svært imponert over hvordan 
studentene taklet. To og to fikk studentene tildelt 
en leilighet som var annonsert for salg. Ved å 
ta utgangspunkt i denne skulle studentene og 
lage en enkel beskrivelse og analyse av hvordan 
leiligheten var lokalisert i omgivelsene. Ikke bare 
i markedets betydning av beliggenhet, men 
beliggenhet i romlig strukturell sammenheng. 

Hensikten med denne første oppgaven, var 
å bringe disse to studentgruppene sammen 
for å bli kjent, for å løfte bevisstheten om 
sammenhengen mellom leiligheten/boligen og det 
omkringliggende bylandskapet og introdusere alle 

Tema for årets kurs har vært by-reparasjon.

 

Som alltid skal studenter ved LAA 350 lære seg å 
utforske utviklingsmuligheter på små arealer. De 
skal lære å se eiendommens verdiutvikling i seg 
selv, tomtas rolle i en større områdekontekst og 
avdekke positive og negative effekter av en mulig 
verdiutvikling.  I høst har vi hatt fokus på mer eller 
mindre inneklemte tomter og hvordan disse kan 
brukes og utvikles på en måte som reparerer eller 
styrker sammenhenger og binder byen sammen 
på nytt der hvor det har vært brudd eller blitt 
barrierer for utvikling av en god bystruktur.

Fordi vi i år har ønsket å utforske hvordan enkelte 
prosjekter kan bidra til å reparere byen, fjerne 
barrierer og lage nye strukturer, ønsket vi også å 
lete etter slike tomter. I begynnelsen av semesteret 
fikk studentene i grupper av to og to, to hurtig-
oppgaver å svare ut. 

Den ene var å begynne å «se» de romlige 
sammenhengene mellom bygning og område.  
Den andre var å finne potensielle tomter vi kunne 
jobbe med.

BY-REPARASJON
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Ferdigheter som oppøves gjennom 
mulighetsstudien er: 

• Beskrive og analysere fysisk form

• Utarbeide og sammenstille ulike analyser

• Bruke ulike beregningsmåter for å regne ut 
tetthet og romlighet

• Vurdere romlige kvaliteter mellom bygninger 
(bruk og opplevelse)

• Vurdere hvordan strukturelle sammenhenger 
skaper tilgjengelighet og mobilitet

• Avveie ulike løsninger mot mål om bærekraft

• Anvende ulike framstillingsteknikker for 
kommunisere kontekstforståelse, problem og 
løsning

Etter fullført emne vil studentene ha opparbeidet 
en unik tverrfaglig kompetanse som er relevant for 
arbeidslivet f.eks.: 

• Samarbeide i gruppe om planlegging av mål, 
metoder og prosess for å få løst et oppdrag og ta 
felles ansvar for resultatet 

• Utvikle tverrfaglig innsikt ved å forstå og avveie 
ulike faglige standpunkt mot hverandre

• Utvikle transfaglige (helhetlige) løsninger ved 
å lære kreativitet og  anvende ‘design thinking’ i 
praksis 

• Teste ulike løsninger gjennom en iterativ 
design-prosess som innebærer å kunne ta imot 
tilbakemelding og bearbeide dette til bedre 
løsninger

• Lære å kjenne igjen kvalitet i bygde-omgivelser 
og kommunisere omkring dette

• Få bevissthet om egen faglighet gjennom 
tverrfaglig samarbeid

I LAA 350 får studentene kunnskap om og 
ferdigheter for å utarbeide forslag til utvikling av 
enkelteiendommer innenfor den allerede bygde 
bystrukturen.  

Ved kursets slutt har de fått erfaring med tverrfaglig 
problemløsing og prosjektarbeid. Studenter fra 
masterprogrammene i landskapsarkitektur, by- og 
regionplanlegging og eiendomsutvikling har lært 
å samarbeide og utvikle et felles prosjektforslag 
(en mulighetsstudie). De har oppnådd en relevant 
kompetanse for den virkeligheten de vil møte som 
ferdig utdannet. 

Emnet stiller krav til selvstendighet. Studentenes 
læringsutbytte er i stor grad avhengig av 
hvordan studentene tar ansvar for egen 
læring og samarbeider ved å utnytte ulik 
bakgrunnskunnskap. Studentene blir bevisst egen 
fagbakgrunn og fremtidige rolle ved å formidle 
fagspesifikk kunnskap til andre og lære av sine 
medstudenter for å finne løsninger på tvers av 
faglige posisjoner. 

Etter kurset er studentene istand til å forstå, 
beskrive og anvende et bredt spekter av teori 
og metoder som inngår i byutviklingsprosesser; 
- utvikling og endring av arkitektur og byform. - 
omgivelsenes virkning på menneskers bruk og 
opplevelse av byrom - bygningsvern, energibruk 
og nye utbyggingsmuligheter, etc.   

Emnet forutsetter at studenter anvender ferdigheter 
og verktøy som er tilegnet I andre emner. I dette 
emnet lærer studentene å regne ut tomteutnyttelse 
i kombinasjon med å bygge opp digitale 3D- 
modeller for å visualisere og teste tetthet.

MÅL OG LÆRINGSUTBYTTE

LINK TIL FILM MØLLEPARKEN: https://www.facebook.com/landskapogsamfunn/videos/282955589897456

Digital undervisning på zoom
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LABORATORIE FOR TVERRFAGLIG UTFORSKING

Emne-evalueringen forteller oss at studentene 
jevnt over har vært svært fornøyd med høstens 
kurs. De har lært mye og har opplevd semesteret 
som meningsfylt og interessant. Dette er også 
noe som gjenspeiles i prosjektoppgavene. 
Nivået på årets innleveringer er høyt. Det kan 
skyldes at vi har hatt spesielt motiverte og faglig 
sterke studenter i år, eller at studentene grunnet 
pandemiens krav til sosial-distanse, har hatt mer 
tid til studiene. 

Det kan også skyldes at vi dette året brukte 
litt mer tid på å snakke om prosjektarbeid og 
forutsetningen for å lykkes i og med et tverrfaglig 
team. Dette var noe vi måtte gjøre fordi studentene 
i mindre grad kunne møtes som normalt, men 
også fordi erfaringer fra tidligere år har lært oss 
at noen prosjektgrupper bruker mye tid og krefter 
på å finne ut hvordan man skal klare å jobbe 
godt sammen på tvers av studieretninger. Mange 
studenter opplever dessverre negativ frustrasjon 
når de blir usikre på sin egen fagkompetanse 
dersom det innad i gruppa er svært ulik faglig 
entre til problemstillingene.  

Det har blitt mer og mer viktig for oss når vi lager 
undervisningsopplegget i LAA 350 at studentenes 
prosjektarbeid ikke bare blir et felles gruppearbeid, 
men at de oppfatter seg som et prosjekt-team 
med et kollektivt ansvar for å løse oppgaven 
gjennom samarbeid og samskaping.  Studentene 
skal ikke bare tar ansvar for egen læring, men 
også for at gruppa som helhet ender opp med et 
samlet læringsutbytte. Begrepet gruppelæring er 
sentralt.

Læring og gruppelæring i prosjektarbeid 

Vi har vært opptatt av at studentene skal tenke 
på arbeidet sitt som et prosjekt og ikke en 

studentoppgave. Det betyr at de må sette seg inn i 
hva et prosjekt er og hvilke prosesser som kreves.  

Definisjonen på et prosjekt er at det er 
en engangsforeteelse med en avgrenset 
kostnadsramme og tidsavgrensning, samt en 
prosjektorganisasjon har ansvar for å gjennomføre 
prosjektet. 

Et prosjekt har også ofte en oppdragsgiver, som 
har definert målet med oppdraget og passer på at 
prosjektorganisasjonen arbeider mot dette målet.  

Hva betyr det i denne sammenhengen? Hvordan 
kunne gruppene som skulle utgjøre et team, en 
prosjektorganisasjon, anvende de ressurser de 
hadde på best mulig måte? Hadde de det som 
skulle til som må til for å gjennomføre oppdraget?  

Vi oppfordret til å tenke igjennom om de skulle 
ha en prosjektleder, som skulle være fast eller gå 
på omgang blant prosjektmedarbeidere, om de 
skulle tilknytte seg eksterne ressurspersoner og at 
de skulle betrakte veiledergruppa som prosjektets 
referansegruppe. 

Vi snakket en del om hva som bidrar til å lykkes 
med prosjektarbeidet og hvordan man kan jobbe 
med ulike mål og hvilke kompetanseområder (som 
normalt) inngår i et prosjektarbeid. Og vi snakket om 

hva som kjennetegner prosjektgrupper som fungerer 
som integrerte team og at det er noen normale 
utviklingstrinn i en gruppe som jobber sammen om et 
prosjekt. I denne normaliteten skjer det også ofte at 
konflikter oppstår fordi det er f.eks. er friksjon mellom 
to eller flere av prosjektmedlemmene. Vi oppfordret 
derfor til å forberede seg på hva de de kan gjøre i 
en slik situasjon og at de overkommer konfliktene og 
evner å handle sammen som gruppe slik at de kan 
avslutte prosjektarbeidet som forventet og oppnå det 
resultatet de ønsker.  Foruten oppdragets karakter, er 
det medlemmenes individuelle kvaliteter (kunnskap, 
ferdigheter, kjennskap til verktøy etc, evne til å lære, 
vilje til å samarbeide) og gruppeprosessen (gruppens 
dynamikk og evne til å jobbe sammen), det som 
påvirker resultatet. 

Gruppeprosessen

Faktisk produktivitet = forventet produktivitet – 
prosesstap + prosessgevinst 

Prosessregnskapet er ikke noe som kan forutsees. 
Noen av prosjektgruppene hadde rukket å bli 
kjent med hverandre gjennom den første dagens 

rebusløp og valgte hverandre. Andre grupper 
ble etablert av at noen kjente hverandre godt 
fra før. Alle gruppene hadde studenter fra alle 
studieretningene, ingen av teamene hadde jobbet 
sammen før. For å gi studentene litt ekstra innsikt 
i prosjektets ressurser, introduserte vi dem (som 
vi alltid har gjort i dette emnet) for Edvard de 
Bonos «The six thinking hats», som beskriver 

Hva som kjennetegner integrerte team: 

Medlemskap i gruppen tilfredsstiller 
enkeltmedlemmenes individuelle behov

Medlemmene har felles interesser

Sterk gruppetilhørighetsfølelse

Medlemmene føler stolthet over gruppens 
arbeid/aktiviteter

Eierskap til gruppens mål

Medlemmene har tillitt til hverandre; det er 
få konflikter

Medlemmene er komfortable med 
innbyrdes avhengigheter

Det er mye interaksjon mellom 
medlemmene i gruppen

Det er høye krav til ytelse og 
resultatorientering

Kilde: (Thamhain 1992) i Rolstadås (2006) 

Søker informasjon, få alle fakta på bordet, 
skaffe mest mulig oversikt

Reagere intuitivt og empatisk, orientert mot 
mennesker som er involvert

Kritisk positiv, ser muligheter, løsningsorientert

Kritisk negativ, ser begrensninger og 
vanskeligheter, konsekvensorientert

Kreativ, kommer opp med alle mulige ideer 
(usortert)

Analytisk, planmessig, søker oversikt og 
sammenheng

seks ulike måter å forholde seg til et problem. I et 
prosjektarbeid må alle tenkemåtene anvendes, men 
på en bevisst måte. Vi ønsker at studentene først 
og fremst få innsikt i hvordan de selv som oftest 
angriper et problem og reflektere over hvordan dette 
er en styrke eller svakhet i et prosjektarbeid.  I tillegg 
til dette gav vi studentene muligheten til å finne sin 
teamrolle ved å svare på en Belbin-test.  Hvordan 
gruppa samlet plasserte seg innenfor de 9 teamroller 
som Belbin hadde identifisert, det vil si 9 primære 
måter å bidra inn i et prosjektarbeid, ville gi dem 
en innsikt i prosjektteamets potensielle styrker og 
svakheter. Poenget med denne kartleggingen er at 
gruppa som helhet og i forkant av arbeidet får en 
felles forståelse og toleranse for ulikhetene. 

  «[..] hver rolle har noe styrker, dvs. gode 
måter å bidra på, men en styrke har også gjerne 
sitt motstykke. Det kaller Belbin for tillatte svakheter. 
Grunnen til at de kalles tillat er at skal du ha glede 
av en styrke, må du akseptere at den kan ha et 
motstykke. Ved å akseptere det legger vi grunnlaget 
for større toleranse for hverandres ulike sider.» https://
www.belbin-norge.no/teamanalyse

https://www.belbin-norge.no/teamanalyse
https://www.belbin-norge.no/teamanalyse
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Design tenking som metode

En annen ting vi gjorde som et bevisst grep i årets 
kurs, var å bruke prinsippene i design tenking både 
til grunn for design av undervisningsopplegget og 
som metodisk overbygging for faseinndelingen 
av prosjektarbeidet. Sammenlignet med bruk av 
design tenking prinsipper i entreprenørskap eller 
opplegg for typer av design sprint og kortere 
prosjektutvikling, som ofte skjer som svært styrte 
prosesser og etter mer eller mindre fastlagte 
opplegg, tillegges studentene i dette emnet større 
ansvar for hvordan de selv legger opp prosessen og 
ønsker å løse oppdraget. Oppstartsnotatet som er 
teamenes arbeidsredskap og teammedlemmenes 
kontrakt seg imellom, har alltid hatt stor plass i 
emnet. I år ønsket vi at studentene i større grad la 

Kompetanseområder som inngår i et 
prosjekt

Integrasjon – prosesser som er nødvendig 
for å sikre at de ulike deler av prosjektet blir 
tilstrekkelig integrert.

Arbeidsomfang – prosesser som er 
nødvendig for å sikre at prosjektet inneholder 
alt det skal og at det ikke inngår arbeid som 
ikke er nødvendig.

Tid – prosesser som er nødvendig for å sikre 
at man levere innen gitte tidsfrister. 

Kostnad – prosesser som er nødvendig for å 
sikre ferdigstillelse innenfor kostnadsrammen.

Kvalitet – prosesser som er nødvendig for å 
sikre at prosjektets mål nås.

Personale – prosesser som er nødvendig for 
å organisere prosjektteamet og gjennomføre 
prosjektet.

Kommunikasjon – prosesser som er 
nødvendig for å generere, samle, spre, lagre 
og slette prosjektinformasjon. 

Risiko – prosesser som styrer evt. risikoer i 
prosjektet

Anskaffelser – prosesser som er nødvendig 
for å få varer, tjenester etc. utenfor 

fasene i DT tilgrunn for sitt eget opplegg. Vi så at 
dette i litt for liten grad ble fanget opp av studentene, 
og er noe vi kanskje bør poengtere bedre neste år. 
I tillegg til at prinsippene og teorien bak DT ble lagt 
frem for studentene i introduksjonsforelesninger, 
hadde vi ved hver fase lagt inn enkle øvelser knyttet til 
hva de ulike fasene skulle ha fokus på.  

forståelse av ulike strategier for å samarbeide, bør de 
ha evne til å handle positivt i møte med kompleksitet, 
usikkerhet og ukjente fremtider og samfunnets 
omstillinger. Evnen til å forholde seg positivt til 
usikkerhet og omstillinger, er i følge Rooij og Frank 
(2016) essensielt for å oppnå en fremtidig meningsfull 
karriere. De tar til orde for å utvikle mer «risky learning 
environments» heller enn å etterkomme studentenes 
ønske om en mer forutsigbar læringsprosess. Ved 
å utvikle våre problembaserte prosjektemner til 
laboratorier for utforskning, ønsker vi undervisnings- 
og læringsdesign som både kan redusere 
studentenes frustrasjon med for åpne læringsmål og 
øke profesjonens krav til tverrfaglig tilnærming. Det er 
i denne sammenheng prinsippene i design tenkning 
kan benyttes. 

Design-tenkning startet som en teoretisering av hva 
kunstnere og designere gjør når de arbeider med 
et problem og har utviklet seg til en metodologi for 
kreativ problemløsning også innen andre områder, 
bl.a organisasjonsutvikling og undervisningsopplegg. 
Motivasjonen er de transdisiplinære gevinstene som 
ligger i måten å jobbe på og dermed finne løsninger 
på problemer som kun er løsbare på tvers av 
disipliner, fag og politikk. Prinsippet i designtenkning 
er å betrakte læring som en kontinuerlig prosess 
gjennom å forstå, utforske, forme og prøve ut. 

Et rammeverk for undervisning kan være en 4-trinns 

modell med disse hovedaktivitetene: 1) Å forstå behov 
og kontekst/utfordre problemet; 2) idégenerering 
ved å åpne, lukke, integrere; 3) eksperimentere/
teste, øve ved å prøve og feile 4) foreslå, begrunne. 
Det er med andre ord ikke vanskelig å se at 
trinnene beskriver både perspektiver, aktiviteter 
og metoder som vi kjenner igjen fra den romlige 
planleggingens praksis, så kommer da også teorien 
om design thinking fra vårt fag. Koblingen mellom 
studentenes bruk av DT prinsippene i sitt arbeid og 
DT prinsippene i undervisningsopplegget, skjer ved 
læringsutbyttebeskrivelsen i hvert av disse trinnene. Vi 
kan designe problembaserte undervisningsopplegg 
som kan integrere praksismetoder i læringsaktiviteter 
og dermed gi de romlige fagene og planlegging en 
didaktisk styrke.

Design tenking handler om en trinnvis og delvis 
regelstyrt prosess hvor det gjøres mye solid 
datainnsamling for å forstå problemet, men 
deretter gå ut og generere innsikt for å prøve å se 
på problemet på en annen måte. Det handler om 
hvordan du får en dyp forståelse av menneskene 
du designer for.  Ved produktutvikling handler det 
om å få rask innsikt i den nåværende virksomheten 
til en virksomhet og funksjoner som trenger nye 
design og å om å kunne utvikle prototyper i forkant 
av investeringer. I eiendomsutvikling hvor det er for 
kostbart og omfattende å lage 1:1 prototyper, lages 
fysiske 3 D- modeller i en egnet målestokk eller 
digitale skissemodeller. 

Hva er design tenking og hvorfor er dette prinsipper 
som kan brukes i vår undervisning?  

Utviklingen av LAA 350 er del av en satsning om å 
videreutvikle problembaserte prosjektemner til laboratorier 
for tverrfaglig utforsking. Fra tidligere evalueringer har vi 
erfart at mange studenter føler frustrasjon over å jobbe med 
en prosjektoppgave uten klare forventninger om hvordan 
ting skal løses. Noe som påvirker prosessen og dermed 
sluttresultatet. Det dreier seg ofte om at det er tre ulike 
studieretninger som skal jobbe sammen og det handler 
om at ulike personligheter som møte. Men vi har også 
registrert at det ofte er unødvendige usikkerheter knyttet 
til arbeidsprosesser og forventninger om hvordan man 
kommer frem til et resultat og forventninger om å lete etter et 
gitt svar. På generell basis ser vi derfor at det er et behov for 
å øve opp studentene til å håndtere usikkerhet og iterasjon 
i læringsprosessen og at de må lære seg å akseptere en 
prosess av stadig ‘prøve og feile’, lære av egne «feil». De må 
også bli kontinuerlig introdusert til nye perspektiver og ikke 
forvente at vi som veiledere kan servere fasitsvar.  

Gjennom en slik utforskende læringsprosess styrker vi en 
type kompetanse en profesjonell planlegger bør ha for å 
oppnå tverrfaglige prosesser. I tillegg til at de må ha en 
forståelse av ulike tilnærminger til kunnskapsproduksjon 
og til fagspesifikke vitenskapelige tradisjoner, samt ha en 
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forutsetter at studentene har gode antakelser om 
hvilke brukergrupper som vil bli berørt av utviklingen. 

Leveranse: oppstartsnotat/ program for 
prosjektarbeidet

Forventet læringsutbytte: oppnådd bred kunnskap 
om arealet som skal utvikles, innsikt i relevante 
problemstillinger, erfart at prosjektsamarbeid 
fører frem, blitt enig om prosessmål og ønsket 
resultatmål.

 

Fase III: Utvikle ideer, modeller og potensielle 
løsninger

I denne fasen skal det åpnes opp for alle 
tenkelige idéer. Gjennom en idedugnad skal det 
utvikles ideer, sortere, diskutere og kategorisere 
utviklingsmuligheter. Ideutviklingen er todelt. Det ene 
er Grepet om byggetomten - å få frem alle tenkelige 
grep og ideer til hvor det kan bygges, hvordan lage 
gode mellomrom, forbindelser og sammenheng 
med omgivelsene utenfor tomtegrensen. 

Det andre er mulige programkonsepter, - å frem alle 
tenkelige ideer om innhold, bruk, aktører, effekter 
etc. som kan dekke de behov/ løse de problem dere 
har kommet frem til i analysen.  

På grunnlag av disse to ide-dugnadene skal det 
utvikles 1- 3 ulike forslag til kombinerte grep og 
konsept som skal danne grunnlag for 3D- (sketch 
up) modellering og beregning av tetthet og som 
mulig svar på de problem- og behovsanalysen 
utviklet i fase II.

Leveranse: konseptskisse presentert i plenum

Forventet læringsutbytte: øvelse i og erfaring med 
kreative prosesser, teste ut mulighetsrommet på 
tomta, få innsikt i og erfaring med romlig kvalitet og 
tetthet ved bruk av 3D-modeller. Argumentere for 
valgt løsning.  

Fase IV: Teste, evaluere og anbefale

I siste fase skal alle ha utviklet ideer for 
ulike programkonsept i kombinasjon med 
mulige fysiske grep for utbygging på de ulike 
tomtene, som grunnlag for valg av ett eller flere 

MODULENE

Undervisningsopplegg og læringsutbytte av 
prosjektarbeidets faseinndeling

LAA 350 H-20 var inndelt i 4 faser/moduler med 
en leveranse knyttet til hver fase. I tillegg var det 
en modul med individuell skriving av essay.  Se 
annet sted i rapporten. 

Fase I: Introduksjon

I denne fasen skal vi bli kjent med hverandre, 
dere skal få innblikk i emnets tematikk og case.  
Det skal arbeides med tomtebanken og bolig/
områdeanalysene. Målet med introduksjonsfasen 
er å få dannet grupper som har skaffet seg en 
tomt å undersøke.

Leveranse: innspill til tomtebank, bolig/
områdeanalyse, bud på ønsket tomt

Forventet læringsutbytte: oppnådd innsikt i 
kursets tematikk, blitt kjent med prosjektteamet, 
fått oversikt over aktuelle tomter og grovvurdert 
mulighetene på alternative tomter lagt ut for 
«salg». Erfart sammenheng mellom tilgjengelig 
kapital og muligheter for tomteanskaffelse.  

Fase II: Definere problemet/ skaffe seg 
innsikt

I denne fasen skal det samles så mye informasjon 
som mulig om de(t) arealet som skal utvikles og 
hvilke potensielle problemer som kan oppstå 
ved at arealet utvikles til noe annet enn det er i 
dag. Dette kan f.eks. være som enkle scenario-
beskrivelser. Hensikten er å få frem et så bredt 
bilde som mulig av hvilke behov som finnes (i 
området eller i samfunnet) som en utvikling på 
denne tomta kan løse, få bred innsikt i hva som 
kreves av utviklingen for å tilfredsstille behovet 
ved å snakke med noen som kjenner godt til 
dette behovet.  I denne fasen er prinsippene 
å empatisere – undersøke og ta innover seg 
potensielle brukerbehov, samt definere mer 
konkret hva som er problem og behov. Det 

utviklingsalternativer. Dette skal evalueres opp mot 
de 5 punktene som mulighetsstudien skal belyse: 

verdiutviklingen på tomta (endringen fra dagens 
situasjon) 

utviklingen i en kontekstuell sammenheng 
(påvirkning av omkringliggende områder) og 
som transformasjonsobjekt (påvirkning på 
omkringliggende områder).

utviklingen som bidrag til sosio- kulturelle og 
økonomiske verdier utover eiendommens grenser

utviklingens bidrag til den regionale utviklingen

utviklingens sannsynlige (samlede) bærekraftige 
resultat. (stresstest på bærekraft). 

Gjennom evalueringen skal utviklingsalternativet 
bearbeides og presiseres slik at det kan anbefales 
hvordan arealet som er utforsket, bør kunne 
utvikles og hvorfor. 

Leveranse: sluttrapport som beskrevet i 
oppstartsnotatet

Forventet læringsutbytte: evaluere og teste 
ut holdbarheten i ideer, ulike metoder og 
framstillingsteknikker, fatte beslutninger som team 
og ferdigstille et prosjektarbeid, få erfaring med 
presentasjon i plenum og ta imot kritikk og evt. 
korrigere løsninger iht. kritikk.    

Avsluttende refleksjon

Som nevnt har vi i år til tross for at pandemiens 
tvang oss til å jobbe annerledes, har resultatet 
vært overraskende høyt. Det kan selvsagt skyldes 
at studentene har hatt mer tid til å bruke på 
studien, men vi tror at en liten nødvendig justering 
av undervisningsopplegget har virket positivt. Vi 
har gitt studentene noen flere rammer å organisere 
prosjektarbeidet sitt etter, samtidig som vi har 
vektlagt enda mer at de selv har et ansvar for å 
utforske mulighetene og hva de selv ønsker å lære 
av hverandre og av denne prosessen.  

Kilder: 
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i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i 
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Arbeidsprosesshefte

Arbeidsprosessen foregikk i ulike faser, først på papir og så i 3D. Bildene nedenfor viser øvelsene 
gruppen gjorde for å utvikle konseptet. Håndskissene ble første del av å utvikle konseptet og få et 
klarere bilde av det. 

1

3D-modelleringen startet først som en plastelina modell. Dette ble spesielt relevant fordi tomten 
vår har kupert terreng. Vi måtte også utvikle grep som ikke overlappet med den bevaringsverdige 
muren i hagen.

Det var øvelsene i tetthet og utnyttelse hvor de første bygningsmassene kom frem. Etter de første 
øvelsene var det flere forslag til grep i SketchUp. Vi valgte å ta fire mulighetsstudier opp på storskjer-
men når vi skulle velge de tre mulighetsstudiene til oppgaven. SketchUp ble et viktig verktøy for å få 
frem de mest relevante mulighetsstudiene for prosjektet.

2

EKSEMPEL FRA STUDENTENES ARBEIDPROSESS
GRUPPE 6 MØLLEHAGEN
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Rodeløkka/Freiatomten  - Gruppe 1
Julie Næss Mikalsen, Anders Ildstad, Dalia Sofie Fakhrzad, 
Magnus Roland Dahlen og Karl Magnus Svenøy

MARABUPARKEN

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Freia-fabrikken og tomten har fantastiske kvaliteter 
og høyt potensialet for å utvikle delbydelen 
Rodeløkka til et attraktivt område. Freia 
sjokoladefabrikk er for mange en av byens viktigste 
attraksjon, og som den eneste gjenstående
industrifabrikken i byen, gjør dette Freia unikt i det 
urbane landskapet. Konseptet tar derfor 
utgangpunkt i opplevelseskvalitetene som ligger i 
dette området og hukommelsen med Freias 
historie. Eksisterende aktiviteter ligger rundt Freia 
fabrikken som «perler på en snor». Vi ønsker å 
knytte alle aktivitetsfunksjonene rundt- og i tomten 
på en aktivitetssnor. Vi ønsker å skape et tydelige  
tyngdepunkt der alle aktivitetsårene munner ut i 
Freia-fabrikken. Vi har derfor utviklet et 
programkonsept vi mener kan virke samlende for et 
aktivitetssentrum med varierende tilbud: 
Interaksjon og integrasjon:

- Marabuparken Idretts- og kultursenter 

Proskjetets problemstilling kan derfor 
oppsummeres slik: «Hvordan kan anleggelsen av 
Marabuparken bidra til å åpne de fysiske 
barrierene rundt tomten og forsterke den romlige 
tilgjengeligheten til aktivitet og kulturliv i- og rundt 
Rodeløkka?» 

Dette prosjektet er en dokumentasjon av
gjennomføringen av mulighetsstudien for Freia-
fabrikken i Johan Thorne Holsts plass 1. Hensikten 
med studien har vært å undersøke hvordan 
transformasjon av fabrikken kan bidra til å gi 
Rodeløkka nye urbane kvaliteter, samtidig som den 
sikrer en miljøforsvarlig utvikling. Det har blant 
annet vært gjennomført problem-og 
behovsanalyser, markedsanalyser, tilgjengelighet til 
tomten og analyser av andre strukturelle 
sammenhenger. På bakgrunn av disse analysene 
har prosjektet anerkjent at den nye utviklingen 
burde danne relasjon til resten av Rodeløkka på 
grunn av dens sentralitet og relevans i en 
allerede etablert aktivitetsakse. Prosjektets 
bærende og prinsipielle formgrep gjør et forsøk 
på å integrerer Grunerbanen i Seilduksgata 20, og 
Freia-fabrikken og parken i Johan Thorne Holsts 
plass 1. 

Freia-fabrikken ligger i en tomt som primært har- og 
historisk har hatt en industrifunksjon. Område bærer 
preg av et massiv industrifabrikk, fysiske 
barrierer rundt tomten og store utearealer til 
parkeringsplasser. Prosjektet ser potensiale i 
historien til tomten, beliggenheten og hva tomten 
kan tilby Rodeløkka. Freia- fabrikken har 
potensiale til å flette seg med resten av bystrukturen 
i område, forsterke aktivitetsaksen, tilrettelegge for 
gode offentlige møteplasser, sosial infrastruktur, 
skape oppholdsrom og gode ferdselsårer - og ikke 
minst, bidra til at barn i alle aldre kan få gode 
oppvekstsvilkår i delbydelen. 

Byreparasjon 2020
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Med konseptet har vi ønsket å åpne opp og 
tilrettelegge for aktivitet i et område som på 
nåværende tidspunkt er avstengt for offentligheten. 
Marabuparken skal tilføre delbydel Rodeløkka nye 
boliger og næringslokaler for kontor, handel, 
treningssenter, serveringssteder og annen 
publikumsrettet næringsvirksomhet. Vi mener 
konseptet med en variasjon av funksjoner er viktig 
for å skape aktivitet og knytte tomten, Dælenenga 
idrettsplass og kulturhistorien til Freia tettere 
sammen. 

Barrierer inn til tomten skal fjernes, og det skal 
opparbeides nye ferdselsårer som skal lede inn til 
et attraktivt torg. Ferdselsårene vil bli utformet som 
romslige gang- og sykkelveier med langsgående 
grøntstrukturer. Torget er tenkt som et offentlig byrom 
med fontene, lekeapparat og diverse
serveringssteder. Vi har sett et behov for et slikt 
samlingspunkt i området, og mener plasseringen i 
det sørøstlige  hjørnet av tomten er ideell med tanke 
på alle aksene som møtes her. 

Vi tenker det er viktig at beboere også i sentrale strøk 
av Oslo skal ha mulighet for å trekke seg tilbake i 
private uteoppholdsareal. Derfor har vi valgt å utforme 
boligene i et lukket boligkvartal med privat bakgård. 
En privat bakgård beregnet for trygg lek og aktivitet 
for barn vil også være av interesse for det vi anser 
som den mest realistiske kjøpegruppen, par i alderen 
25-39 år.

Den eksisterende fabrikkbygningen har vært 
gjenstand for stor diskusjon internt i gruppen og med 
veileder. I utgangspunktet hadde vi en idé om å rive 
bygningen, men vi har ved nærmere ettertanke og 
gode innspill fra veileder konkludert med at 
bygningen har en verdi for gjenbruk. Vi ser for oss at 
bygget kan transformeres til et kombinasjonsbygg for 
bolig og næring. Bygningen har et potensiale for å 
romme serveringssteder som kaféer og restauranter i 
tilknytning til torget og aktiviteter i form av 
treningssenter på bakkeplan og en treningssal i 
underetasjen beregnet for f.eks. dansekurs, lek for 
barn, gruppetrening e.l. I øvrige etasjer er lagt opp til 
kontorer og boliger.

Vårt konsept for Maribuparken skal forhåpentligvis 
være det nye bindeleddet mellom Freia og 
nærområdet som vi mener det er et sterkt behov for. 
Det er hele veien tatt hensyn til at beboere i 
Marabuparken skal få en grad av privat 
uteoppholdsareal, at beboere i Rodeløkka skal få et 
nytt samlingspunkt for aktivitet og sosiale 
sammenkomster og at prosjektet skal være 
gjennomførbart med tanke på økonomiske 
betraktninger og mål om et bærekraftig resultat.

Marabuparken - Rodeløkka/Freiatomten - Mikalsen,Ildstad, Fakhrzad, Roland Dahlen og Svenøy
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1. 

Koble fabrikken med 
Grünerbanen 

og Freia parken på en tydelig og logisk 
måte

2. 3.

4. 5. 6. 

Utvikle offentlige rom med tydelige 
aktiviteter og som sikrer økt identitet for 

området

Styrke åpenheten til tomten med klare 
siktlinjer og akser i tilknytning til viktige 

funksjoner

Skape urban sammenheng og 
dynamikk med Rodeløkka og 

Grünerløkka forøvrig

Skape en god og relevant kobling til 
aktivitetsaksen mellom Torshovparken 

og Sofienbergsparken

Tilpasse den lokale fremkommeligheten 
med gang- og sykkelvei
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Grep 1: Beholde hele fabrikk-bygget (uten industrianlegget) transformeres og det blir 
oppført et nytt boligkvartal

Grep 2: Beholde halve fabrikk-bygget (uten industrianlegget) transformeres og det 
blir oppført et nytt boligkvartal

Grep 3:Fabrikk-bygget rives, men materialene gjenbrukes i nyoppført idretts- og 
kultursenter og det blir oppført et nytt boligkvartal

Resultat etter testing av ulike alternativer
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Gamle Munch tomten - Gruppe 4
Jørgen Snøås Gustavsen, Mathias Løfsgaard, Hannah Dahlby 
Nilsen, Stefan Stensrud & Liv Elisabeth Theie Ødegaard

TØYEN KULTURPARK

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Tøyen og Bydel Gamle Oslo har i lang tid vært 
gjenstand for flere ulike områdeløft, men kritiseres fort-
satt for å være et område preget av 
levekårsutfordringer og kriminalitet. Allerede i 2012 ble 
problematikken tatt opp og et sentralt spørsmål var: 
“Med jevne mellomrom pøses det inn penger for å 
gjøre Tøyen til et bedre sted å vokse opp. Hvorfor er 
dette fortsatt Oslos 
tøffeste oppvekstmiljø?” (Jarsbo, 2012).  
Tomten skaper i dag et skille mellom Botanisk hage i 
vest, Tøyenparken i øst og Tøyen torget i sør. I tillegg 
forsvinner Munchmuseet som en viktig kultur-
institusjon, samtidig som de eksisterende tilbudene 
er overbelastet. Det blir sentral å fokusere på barn og 
unge, kultur og medvirkning ved å bruke den sosiale 
mangfoldigheten på Tøyen. 

Det er i dag flere utfordringer knyttet til trafikk, 
koblingspunkter, barrierer og videreutviklingen av 
Munchmuseet. 

Problemstillingen for denne mulighetsstudien vil derfor 
være : På hvilken måte kan en utviklng tilpasset kultur 
for barn og unge bruke de eksisterende sosiale og
kulturelle egenskapene på Tøyen. for å skape et positivt 
områdeløft i bydelen og Oslo som helhet. 

Munchmuseet på Tøyen vil i løpet av 2021 flyttes til 
Bjørvika og i den forbindelse forsvinner et viktig, 
kulturelt og historisk bidrag på Tøyen. Den gamle 
Munch-bygningen vil bli stående tom, samtidig som 
resten av tomten i dag er relativt uutnyttet som 
parkeringsplass og sirkusareal. Bydel Gamle Oslo har 
i dag mange gode kvaliteter som store grøntarealer, 
f.eks Botanisk Hage og Tøyenparken. Dette er en av 
de største grønne lungene i Oslo. I tillegg er det en 
mangfoldig befolkning og flere store kultur-
arrangementer. Likevel er det en bydel preget av 
trangboddhet, isolasjon og sosioøkonomiske 
utfordringer. Dette er faktorer som påvirker alle 
bydelens innbyggere, men i stor grad barn og unge. 
Denne mulighetsstudien ønsker å videreutvikle de 
gode kvalitetene på Tøyen gjennom medvirkning og 
optimalisering av tomten.

Tøyen har god tilgjengelighet med både kollektivt, 
sykkel og gange/tursti. Dette øker byens sentralitet i 
byen og legger grunnlaget for en allsidig og mangfoldig 
bruk for store deler av Oslo sine innbyggere. Det er en 
lang kulturell historie som påvirker stedsfølelsen og 
stedsoppbygningen på Tøyen. De mest kjente 
kulturelle innslagene er blant annet Tøyenbadet, 
Botanisk Hage, Munchmuseet og Øyafestivalen. 

Byreparasjon 2020

(Bildet vises ikke i korrekt skala)
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Tøyen er i dag i stor grad definert utfra ulike kultur-
institusjoner og arrangementer. For å kunne 
videreutvikle Tøyen som et kultursentrum må 
mulighetsstudien hensynta Tøyens kulturelle historie. 
Hva har gjort Tøyen til en kulturell node? En sentral del 
av den kulturelle satsingen er hvordan Tøyen blir 
oppfattet, både av utenforstående og lokale 
innbyggere. Mulighetsstudien vil skape en positiv 
stedsfølelse og en stedsrepresentasjoner som kan 
“eies” av lokalbefolkningen på Tøyen og av Oslo som 
en helhet. Derfor mener vi at det er viktig å satse på et 
tydelig konsept som kultur og idrett for barn og unge. 
Dette skal gjennomføres ved å utvikle en kulturpark 
som er tilpasset behovene både på delbydelen Tøyen, 
men og i Oslo. Kulturparken vil inkludere det vi har 
definert som midlertidig og permanent kultur. 

PERMANENT : 
Aktivitetshus, teaterscener, kunstverksted, barne-
museum, medvirkningslokaler eller Botanisk Hage er 
alle eksempler på en permanent kultur som skal 
sammenkobles og forenes i et kulturtorg rundt det 
gamle Munchmuseet.  
MIDLERTIDIG : 
Øyafestivalen, Miniøya, Kulturfest Tøyen eller Sirkus 
er eksempler på midlertidig og særegen kultur som vi 
mener er viktig for Tøyen og Oslo som en helhet. Andre 
aktiviteter kan være skøytebane på vinter og 
andre idrettsdager. Flere av arrangementene har fått 
en stedstilknytning på Tøyen.

Vårt grep er å tredele tomten i en del for bolig, en for 
midlertidig kultur og en for permanent kultur. Grepet 
er en kombinasjon av åpent og lukket. Konseptets 
avgrensning vil derfor bli lagt til den sørlige og mid-
tre delen av tomten. Dette gjør at boligutviklingen på 
tomten ikke er førsteprioritet og er derfor avsatt i 
nordenden på tomten som et eget utviklingsprosjekt. 
Videreutviklingen av Munchbygget vil innebære en 
større transformasjon og påbygging der vi spiller 
videre på de eksisterende kvalitetene ved bygget. 
Dette gjennomføres ved å legge til rette for et nytt 
atrium i bygningsmassen samtidig som vi vil skape en 
torgfølelse rundt Munchbygget ved å legge litt 
bygningsmasse rundt bygget. Kunstarven fra Edvard 
Munch vil inkorporeres i byggenes fremtoning. 
Midtomten vil holdes åpen og tilpasses midlertidig 
kulturell aktivitet. Det vil på denne måten bli et skille 
mellom kultursenteret som har dynamiske og 
spennende oppholdsrom, og midtpartiet som har 
store åpne arealer. 

Mulighetsstudien vil legge til rette for en helhetlig 
utvikling på Tøyen der det også foreslås endringer i 
bl.a Botanisk Hage, Tøyen torget og Oslo Teaterscene. 
I tillegg anbefaler vi flere traffikale endringer for å bedre 
legge til rette for en samlet utvikling i området. 

Tøyen Kulturpark - Gamle Munch Tomten - Gustavsen, Løfsgaard, Nilsen, Stensrud & Ødegaard Byreparasjon 2020

Illustrasjonene viser før og etter 
situasjoner av forbindelser og bebyggelse 
på tomten. Vi vil forbedre forbindelsene 
ved å skape bedre koblinger mellom 
nærliggende områder som f.eks Tøyen 
Torg, men også forbindelsene over 
tomten. 

Bebyggelsen på tomten har fått en 
annen struktur hvor Munch bygget er 
transformert, den midrte delen er åpen 
og området i nord er satt av til bolig. 
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Treschows gate 16 - Gruppe 10
Sebastian Ask, Kristiane Holter, Agnes Kielland & Charlotte 
Søgaard Nilsen

TETTERE UTEN Å TETTE: 
AKERSELVA AKTIVITETSSKOLE

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Treschows gate 16 er utilgjengelig for allmennheten og 
skaper en barriere for turgåere langs Akerselva. Dette 
har i og for seg vært naturlig, ettersom at bruken har 
vært forbeholdt industri- og næringsvirksomhet. Når vi 
i dette mulighetsstudiet skal teste ut et skoleprogram 
på tomta, vil det føre til økt offentlig bruk. Det fører med 
seg et stort potensial, men gjør også at andre krav 
og hensyn blir gjeldende. I denne sammenheng har vi 
valgt å definere følgende begreper: 

Målet er å utforske hvordan utbygging av skole i 
Treschows gate 16 kan gi tilpasset arealutnyttelse 
- sett hen til byreparasjon, samt bidra til en mer 
sammenhengende bystruktur og bærekraftig 
områdeutvikling. Hvordan kan skolen bidra til å skape 
verdier utover eiendommen i seg selv, og således 
fungere som en møteplass i nærområdet?

Visjonen for oppgaven å skape en mulighetsstudie 
som forbinder tomten med omkringliggende områder 
og som utnytter de kvalitetene Akerselva gir. 

Problemstillingen er: Hvordan kan en ungdomsskole 
i byen utformes og gjøres tilgjengelig for allmennheten, 
samtidig som man ivaretar elevenes behov for trivsel, 
lek og privatliv?

Tomta ligger sentralt plassert på Sagene i Oslo 
innenfor ring tre. Sagene bydel er et meget populært 
boligområde i Oslo og har de siste årene opplevd jevn 
befolkningsvekst. En god grunn til dette er den direkte 
tilgangen på Akerselva - en yndet turdestinasjon for 
hele Oslos befolkning. 

Det populære stinettverket strekker seg fra Maridalen 
i nord til Bjørvika i sør. Langs elva, midt i det tidligere 
industriområdet på Lilleborg, finner du Treschows gate 
16: en 12 måls stor tomt med dype historiske røtter. 
Tomta rammes inn av to viktige ferdselsårer, Treshows 
gate og Bentsebrugata, i tillegg til Akerselva.  

I 1696 ble Norges første papirmølle bygd på 
tomta. Senere ble det produsert såpe i den gamle 
fabrikkbygningen. På 80-tallet ble fabrikkbygget revet 
og en ny lagerbygning ble oppført. I dag er tomta en 
stor byggegrop ettersom at lagerbygget har blitt revet 
til fordel for ny ungdomsskole - en regulering som 
svarer på det langsiktige behovet for flere skoleplasser 
i bydel Sagene. Basert på at vi viderfører planene om 
skoleutbygging, har vi valgt å kalle mulighetsstudiet:

“Tettere uten å tette: Akerselva Aktivitetsskole”. 

Byreparasjon 2020

Tomten i en regional kontekst

1696 1980 2020

Diagram over tomten som barriere (eksisterende situasjon)

Illustrasjonsplan av Akerselva Aktivitetsskole, M=1:800 (A3)

Snitt gjennom tomten etter vårt
plangrep, M=1:100 (A4)
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ANBEFALNINGTESTING AV UTVIKLINGSGREP OG DIAGRAMMER
Da det foreligger en plan om å bygge ut en skole 
på tomten vår, har vi valgt å se på dette som en 
programbestilling og et utgangspunkt for hva vi ønsker 
å utfordre og hensynta. Analysene til Oslo kommune 
viser en tydelig indikator på økt utbyggingsbehov for 
ungdomsskoler i bydel Sagene. For å dekke dette 
behovet er det lagt til grunn at en ny ungdomsskole i 
bydelen bør romme 540 elever. Samtidig legger Oslo 
kommune stor vekt på at nye skoler skal tilrettelegges 
for allsidig bruk og flerfunksjonalitet, også etter skoletid. 
Dette er ikke kun et positivt tilskudd til lokalmiljøet, 
det er også en nødvendighet basert på byens høye 
tomtekostnader og knapphet på kommunale tomter.

Skolen vil bestå av 18 klasserom og romme 
fellesfunksjoner som auditorium, bibliotek, verksted, 
kantine og flerbrukshall. Skolegården vil fungere som 
en forlengelse av de innvendige kvalitetene med fokus 
på aktivisering av ungdom - som per dags dato er 
kjennetegnet ved å ligge langt under anbefalingen 
om daglig fysisk aktivitet. Videre vil det anlegges 
en offentlig tursti langs elveløpet, med tuftepark, 
sittebenker og bålplass.

Basert på en stedsanalyse av hvordan øvrig 
bebyggelse langs Akerselva henvender seg til 
omgivelsene, utforsket vi tre utviklingsgrep basert på 
funnene: 

1) Tilbaketrukket
2) Tett på elva
3) Hybrid av de to første

Vi valgte å videreutvikle hybridløsningen, som i 
hovedsak ligger tett på elven - men likevel tilpasser 
seg tomtens kvaliteter og hensynssoner. Etter vårt 
syn skaper denne utformingen gode muligheter for 
en kombinasjon av private og offentlige rom. Skolen 
er mer enn et sted for elevene på dagtid, og det er 
derfor viktig at grepet unngår å virke privatiserende for 
lokalmiljøet, samtidig som vi ivaretar elevens trivsel og 
privatliv. 

Så hvorfor anbefaler vi akkurat dette grepet og 
Akerselva Aktivitetsskole på Treschows gate 16? Vi 
mener det bidrar til byreparasjon i form av sambruk og 
merverdi, samtidig som det aktiviserer ungdommen 
og befolkningen forøvrig. Prosjektet bidrar til å knytte 
byen bedre sammen i vårt område, ved å fjerne den 
eksisterende barrieren og forlenge elveparken med 
inkluderende fellesfunksjoner. Dette er en sentral tomt 
som har potensiale for langt større utnyttelse, men 
basert på programbestillingen og behov,
er det viktig at de sentrale og kommunale tomtene blir 
så inkluderende som mulig.

Treshows gate 16 - Gruppe 10: Sebastian Ask, Kristiane Holter, Agnes Kielland & Charlotte Søgaard Nilsen Byreparasjon 2020

Forslag 1: Tilbaketrukket Forslag  2: Tett på elva

Valgt grep: videreutvikling av hybrid

Over: Hvordan funksjonene kan benyttes gjennom døgnet
Venstre: Fordeling av funksjoner i bygningene

Ferdsel før og etter hovedgrep

Forslag 3: Hybrid 

FØR

ETTER

Solnedgang ved adkomstpartiet langs Treschows gate

Prinsipper for utforming

En solfylt dag ved Akerselva
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Ullevål/Tomt ID: 3311 - Gruppe 7
Anders Midtsjø, Alecsander Agnæs Skråning, 
Eline Leithaug Hårstad, Lisa Bruun-Olsen 
& Camilla Tybring-Gjedde

Ullevålstunet
- et boligområde for barnefamilien

2020

Byreparasjon 2020

Tematikken for årets kurs er byreparasjon, og teamet 
har tatt for seg en tomt på rundt 20 mål som ligger 
i den nordlige delen av Ullevål sykehus sitt område, 
midt i møtepunktet mellom sykehuset, Ullevål hageby, 
Tåsen og Tåsen hageby. Basert på analyser i ulike 
skalaer har vi vurdert hvilken transformasjon tomten er 
best tjent med fra et helhetlig perspektiv. 

Dagens tomt preges av funksjoner knyttet til 
sykehuset, og store deler er ikke offentlig tilgjengelig. 
Gjennom analyser og befaringer merket vi at 
barrierene på dagens tomt er dens største problem. 
Barrierene finnes i form av eldre bygg, inngjerding og 
selve Ullevålskrenten med et storslått grøntdrag. Den 
eneste offentlige forbindelsen som krysser tomten er 
en tursti som leder til Marienlyst og Tåsen. Oppløsing 
av barrier og etablering av nye forbindelser koblet på 
eksisterende forbindelser innenfor og utenfor tomten 
er kritisk i prosjektet. Etter analyser har vi valgt å holde 
oss innenfor et mindre utbyggingsområde på 15 
mål. Dette lar oss beskytte grøntdraget og skrenten 
på tomten fra utbygging. Vi bestemte oss også for å 
ta utgangspunkt i at eksisterende bebyggelse rives - 
dagens strukturer har verken bevaringsverdi eller god 
estetikk og funksjonene er ikke relevante for prosjektet.

Tomtens beliggenhet er ettertraktet, sentral og har  et 
stort potensiale, på bakgrunn av at Ullevål sykehus 
etter planen skal flytte i ca. 2030. Tomten vil slik sett 
fungere som en nordlig “inngangsport” som del i en 
større transformasjon. Beliggenheten byr også på 
utfordringer, da tomten ligger presset mellom Ullevål 
og Tåsen hageby. Prosjektet må dermed oppnå sin 
egen identitet samtidig som det blir koblet opp mot 
etablerte områder og Ullevålskrentens grøntdrag på 
en harmonisk måte. 

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Basert på analyser og ovordnede strategier for Oslo 
kommunes videre utvikling har vi bestemt oss for 
å etablere et boligområde på tomten. De viktigste 
momentene for prosjekteringen på tomten er at 
boligområdet skal kunne inkluderes i omkringliggende 
omgivelser på en sømløs og bærekraftig måte, samtidig 
som den fremtidige transformasjonen av Ullevål 
sykehus imøtekommes. Dette krever prosjektering 
av både nye forbindelser og en bygningsstruktur 
skreddersydd for tomtens område. I tillegg skal 
boligområdet oppfylle områdets demografiske behov 
identifisert gjennom analyser.

“Hvordan skape et boligområde som kan inkluderes i 
eksisterende omgivelser, samtidig som utviklingen er 
fleksibel med tanke på en fremtidig transformasjon av 
Ullevål sykehus?”

Utbyggingsområdet

N

Trekke inn grønnstruktur Skape nye forbindelser Etablere trygge tun

GREPSDIAGRAMMER

BarriererUllevålskrenten
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Mulighet 1: 26 %BYA og 84 %BRA

Mulighet 2: 33 %BYA og 131 %BRA (Ble videre tilpasset)

Mulighet 3: 40 %BYA og 195 %BRA

Ullevålstunet - Midtsjø, Skråning, Hårstad, Bruun-Olsen & Tybring-Gjedde Byreparasjon 2020

Revidert  05.12.2020

Rekkehus

Tun

Leilighetsbygg

Felleshus og 
leiligheter

Ullevål 
hageby

Tåsen 
hageby

Marienlyst / 
Majorstuen

Tåsen 
Programkonseptet baseres på barnefamiliers behov 
hvor tomtens tilknytting til tilgrensende omgivelser og 
grønnstruktur som førende kvalitet også står sentralt.

“Et boligområde for barnefamilien som integrerer 
omkringliggende karakterer og binder området 
sammen med eksisterende omgivelser.”
 
Statistikk over området viser at det er høy etterspørsel 
etter bolig rettet mot barnefamilier, da en høy andel 
unge mennesker flytter ut av bydelen når de stifter 
familie. For konseptet er det valgt bygningsstrukturer 
bestående av rekkehus, leiligheter, samt to- og 
flermannsboliger for å møte etterspørsel etter 
barnefamiliers behov. Viktige faktorer for barnefamilier 
er trygge omgivelser, samt tilgang på privat hage.
Trygghetsfølelse er sentralt i utformingen av prosjektet. 

Omkringliggende boligområder består hovedsakelig 
av eneboliger, to- og flermannsboliger. Disse områdene 
er ettertraktede med høye salgspriser, og det er dermed 
vanskelig å inkorporere en ny demografi. Derfor 
videreføres boligkarrierebehovene for eksisterende 
demografi. Tomten er vurdert som  for liten til å gi et 
realistisk startpunkt for et utviklingsområde preget av 
variert demografi. Andre vurderte programkonsepter 
som ble forkastet grunnet tomtens fysiske egenskaper 
var bl.a skole, aldershjem og et blandet nærings- og 
boligområde for flere aldersgrupper.

Teamet startet med å skape et teoretisk grunnlag 
for tre mulighetsstudier. Barnefamiliers behov ble 
undersøkt, og prioritert i alle utformingene. Fellestrekk 
for mulighetsstudiene er inntrekking av dagens 
grønnstruktur fra Ullevålskrenten, utforming av trygge 
tun med ulik karakter for lek/privatliv og effektive 
forbindelser som knytter tomten til eksisterende 
omgivelser. Mulighetsstudie to med middels utnyttelse 
av tomten ble tatt med videre og fikk tilpasset 
utformingen nøyere.

I valgt mulighetsstudie er tunene et førende element. 
Disse gir trygge halvprivate arenaer for barn og 
en sosial arena for foreldre hvor de kan knytte 
bånd - dette øker områdets sosiale bærekfraft. 
Grønnstrukturens videreføring i mange av tunene er 
også et stort pluss miljømessig. Bilfrie forbindelser 
gjennom tomten kobler seg på grønnstrukturen og 
turstien. Den potensielle konflikten mellom trygge tun 
og mer offentlige gjennomfartsårer imøtekommes 
ved å anlegge buffere i form av private hageflekker, 
vegetasjon og opphevet bakkeplan. Det er etablert et 
byrom sør på tomten for allmennheten, tilknyttet den 
fremtidige sykehustransformasjonen. Ullevålskrenten 
ses også på som et alternativt areal for ulike typer lek, 
samtidig som det er åpent for offentligheten.

Sammenkobling av eksisterende 
og nye forbindelser

Bygningstyper og tun

Opprisset viser nedtrapping og harmoneringen med eksisterende bebyggelse. 
Samspillet mellom bygg, vegetasjon og skrenten brukes for å skape tun og rom av ulik karakterer.

Et av tunene nær skrenten

Visualiseringer

Byrommet og tilhørende 
hovedforbindelser seende mot nord

YouTube-video som viser deler av prosjektet: https://youtu.be/ZmG7caoLjyE

Byrommet i menneskelig skala

Tomtegrense

Sykehus Leiligheter

Leiligheter
Rekkehus

Urbant tun
(11m)25m

Grøntdragstun
(20m)

Tursti

Forbindelse
(11.5m) Utbyggingsgrense

HVA - HVORDAN- HVORFOR?

Boliger for barnefamilien Åpning av tomten

Trygge
omgivelser

Nye 
forbindelser

Eksisterende 
forbindelser



4948

Torshov skole 

Torshovhagen

Torshovhagen

Lilleborgbanen 

Torshovdalen 

Torshovparken 

Vosse
gat

a 

Ed
m

und N
eu

per
ts 

gat
e  

Jo
lly

 K
ra

m
er

-Jo
ha

ns
en

s g
at

e 
  Johan Svendens gate   

Johan Selmers gate  

Torshovgata  

O
le

 B
ul

ls 
ga

te
  

Takterasse

Grønttak
Grønttak

Takterasse

Gravhaug 

Eplehage  

5 etg

5 etg

5 etg

5 etg

5 etg

5 etg

5 etg

Nye trær 

Nye epletrær

Eksisterende epletrær

Eksisterende trær

Nye koter 

Eksisterende  koter 

Innganger 

Bær busker 

Grus 

Busker/markdekker

Stauder 

Gress

Møblering

Lekeplass 

Pergola/ drivhus 

Belegningstein 

Plantekasser/ dyrking

Tribunetrapp 

N M 1:1000

Johan Selmers gate 3, 0475 Oslo - Gruppe 
Ingrid Aaserød, Tone Aarndal Rislaa, John Ejnar Blomlie Muller, 
Mathias Kilsti Hals & Henrik Wolff

TORSHOVTOPPEN

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Navnet Torshovtoppen synes vi er passende fordi 
tomten ligger på en høyde med skrått terreng til to 
sider. Hovedutfordringene er terrenget, kulturminnet og 
historien. Lokalbefolkningen har vist sterkt engasjement 
og ønske om inkludering i planprosessen til tomten. Å 
hensynta lokalbefolkningen meninger og behov kan være 
en utfordring, men vi ser på det som en viktig kilde til 
informasjon som kan bidra til hvordan vi kan oppnå et 
vellykket prosjekt. 

Problemstilling: “Hvordan åpne Torshovtoppen gjennom 
en boligutvikling som fremhever tomtens historie og 
områdets kvaliteter?”

Vi har forsøkt å se på utfordringene som muligheter. 
Dette har hjulpet oss med å utvikle ideer vi har brukt i 
programkonseptet. Vårt første fokus var å åpne tomten for 
allmennheten og gi tilbake muligheten til å oppholde seg 
på tomten til lokalbefolkningen. Mange kvaliteter for gode 
bomiljø er allerede tilstede ved at strøket er rolig, tomten 
er solfylt, det er fin terrengvariasjon og man har nærhet til 
grønne områder. Det at eiendommen ligger på en høyde 
gir også muligheten til god utsikt. Disse forholdene har 
vært styrker og muligheter som vi har hatt som kjernefokus 
når det gjelder utviklingen av prosjektet.

Torshovtoppen, med et areal på 20 000 m2, ligger i 
delbydelen Torshov. Tomten har umiddelbar nærhet til 
både Torshovdalen og Torshovparken. Grunnet dårlig 
skjøtsel, vedlikehold og inngjerding fremstår tomten som 
anonym sammenlignet med området ellers. Nåværende 
eier har gjort at man får en følelse av at man ikke er 
velkommen inn til eiendommen. Tomten bryter med 
eksisterende områdekarakter og vi beskriver den som 
uoversiktlig. En gang i tiden var Torshovtoppen et tilskudd 
til lokalbefolkningen, men slik oppleves ikke tomten i dag.  
Dette skal vi gjøre noe med! 

Vårt utgangspunkt for å integrere Torshovtoppen inn i 
bydelen Torshov, starter med at vi finner ut hva som mangler 
og hvilke behov som finnes. For å “reparere” tomten må 
vi tenke helhetlig. Vi må lese strukturen som allerede 
eksisterer samtidig som vi fokuserer på at dette prosjektet 
skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. 
Det er mange aspekter og faktorer som må hensyntas 
for at vi kan kalle dette “byreparasjon”, men ved å lese 
terrenget, områdetypologi, markedsbehovet og forsterke 
eksisterende kvaliteter kan den nye Torshovtoppen bli den 
siste brikken til å fullføre Torshovpuslespillet.    
  

Byreparasjon 2020
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Nåværende bruk av tomten har forbedring- og 
fortettingspotensial. De eksisterende byggene på tomten 
fremstår som svært midlertidige og dårlig vedlikeholdte bygg, og 
vil dermed bli revet slik at vi får optimalisert både byrommene 
og utnyttelsen. I dag er det et eldre skolebygg og en barnehage 
på tomten. Vi undersøkte muligheten for en fornyelse av dette 
konseptet. Skole og barnehage vil beslaglegge mye arealer som 
vi ønsker skal være offentlig tilgjengelig til alle døgnets tider. 
I tillegg er det ønsker fra politikere at slik sosial infrastruktur 
er best egnet til søndre del av tomten. Derfor har vi sett på 
programkonsept for bolig. 

Prosjektet består primært av boligbygg. Gjennom analyser 
ser vi at boligene vil ligge innenfor “ti-minutter-byen” og 
behov man har vil ligge i gåavstand. Det har vært viktig 
for oss å tilrettelegge for at dette er et sted for flere enn 
de som skal bo på Torshovtoppen. Programkonseptet 
spiller derfor på det offentlige rom ved å ha sosialtrapp, 
grøntområder og stor passasje med en åpen plass for 
opphold og lek. Eplehagen og kulturminnet vil bidra til 
grønne offentlige rom, og dette er også noe lokalbefolkningen 
ønsker. Programkonseptet fokuserer på det vi har kalt de  
“Tre T’ene”; Tilgjengelighet, Tilhørighet og Tilværelse. 

Utviklingsgrepet ble utarbeidet gjennom ulike trinn: Det første 
trinnet gikk ut på å lage passasjer for å åpne og tilgjengeliggjøre 
tomten. I neste trinn undersøkte vi hvordan vi skulle bruke 
terrenget; her testet vi ut grep som å bygge kun på flaten eller 
i skråningene samt en kombinasjon av de to. Vi så det mest 
hensiktsmessig å benytte den sistnevnte. Videre utarbeidet vi 
forskjellige muligheter av kombinert utnyttelse. I dette trinnet 
var kjernefokuset å plassere byggene slik at vi kunne lage en 
forlengelse av allé fra nord, legge opp adkomstmuligheter fra 
alle sider og skape harmonisk flyt fra eksisterende bebyggelse 
i området. Avslutnigsvis prøvde vi å finne en optimalisert 
plassering av byggene i forhold til utnyttelse, solforhold og 
bokvalitet.

Vår anbefaling handler i hovedsak om en bedre utnyttelse ved 
å skape boliger og tilrettelegge for byrom som er innbydende 
og offentlige. Ved å gjøre dette møter vi befolkningsveksten 
i Oslo samtidig som vi legger opp til opphold og en mer 
tilgjengelig og livlig bruk av arealene. Det er to bygårder som vil 
oppleves private for beboerne, dette vil være en ekstra kvalitet 
for de som har leilighet.Eplehagen vil gi en overgangsflyt fra 
Torshovdalen inn til eiendommen. I tilegg vil de nye bygningene 
henvende seg til eksisterende bebyggelse i området både ved 
utforming og struktur. Vi skaper en ny tverrforbindelse gjennom 
tomten mot Torshovdalen i tillegg til å styrke den langsgående 
forbindelsen gjennom Torshovtoppen. 

I dag har tomten liten sammenheng med Torshov, men med vårt 
grep og programkonsept vil eiendommen bli en del av Torshov 
gjennom sine gode forbindelser, åpne byrom, grøntområder og 
godt samspill med omkringliggende strukturer.

Torshovtoppen - Aaserød, Aarndal Rislaa, Blomlie Muller, Kilsti Hals & Wolff Byreparasjon 2020
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Tomt 19 - Gruppe 9
Torstein Bruvik, Isabel Einarborg, Marie Blom Helmersen, Simen 
Hovda Larsen og Andreas Brurås Vandvik

Torshov Gård

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Hvordan kan vi sammenkoble Torshov med 
Torshovdalen og samtidig skape tettere, gode steder 
som bevarer det historiske preget på tomten?

Vår oppgave tar utgangspunkt i en tomt på 
Torshovtoppen, mellom Torshov og Torshovdalen. 
I mulighetsstudien skal vi utforske hvordan tomten 
kan få en høyere utnyttelse, og samtidig bidra til en 
positiv byutvikling.

Etter å ha vært på befaring på tomten oppdaget 
vi at den har flere historiske, topografiske og 
naturmessige kvaliteter som det er mulig å spille 
videre på. Gamle Torshov gård ligger på tomten, med 
tre trebygg som har historie tilbake til middelalderen. 
I dag brukes disse til barnehagedrift. Tomten har 
også to bygg fra 1800-tallet, som tidligere huset 
Torshov skole for psykisk utviklingshemmede piker. 
I det ene bygget bor det studenter, mens det andre 
står tomt. Både disse byggene og gårdsbyggene er 
vernet. Tomten ligger på en høyde, og i nordøst er 
det en eplehage. 

Slik tomten ligger i dag har den også mange 
utfordringer. En av de største utfordringene er 
at tomten fremstår som en barriere, og sperrer 
Torshovdalen fra resten av Torshov. Det går ingen 
forbindelser på tvers av tomten, og den er inngjerdet 
og uoversiktlig. Tomten fremstår fragmentert, og 
vi følte oss lite velkommen da vi gikk der. Det er 
vanskelig å si hvem som har “rett til plassen”, og 
dette gjør at aktivitetene på tomten ikke snakker 
bra med hverandre. Studentboligene virker å være 
i dårlig stand, og fremstår provisoriske. Samtidig 
ligger barnehagen litt i spagat mellom et borettslag 
og studenthyblene. Potensialet for forbedring på 
tomten er derfor stort.
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Offentlig tilgjengelig grønnstruktur

Torshov delbydel

Tomtegrense

Akerselva

Illustrasjon av eksisterende situasjon.

Tidslinje som viser tomtens historie.

Diagram over blågrønne strukturer i området. 

SWOT-analyse av eksisterende situasjon.
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Harunt eium lam dolorrupti occaectores estiosanit ad 
moditati quasit laboratquae. Nemo omnissequam et 
ut acculpa duciistet dolupta tiusam autet exces aut 
autessi mincillibus as inverrovitae sincia duntion re 
nihiliberrum accaborest, incto qui noneste modicili-
bus que labore eum sunt rerovid untotatet minis ma 
veliqui omnimpor arum doluptum voluptas reroribus 
doloritiur, niatem id qui rerum ipsunt essit faceperunt 
labo. Dus seque consequ ideleceribus et apicte do-
lupta eperfero minum voluptatia natur aligeni hicil-
lenti consequiae volorenda corum, nientio. Parum, ut 
fugit, solorest qui debit voluptibus, sequam asint.
Ratur reheniet occaecuptur?
Ibust pellit essit, sinverit, quiat imetur apiet est, quid-
erupis del moloriorest, culpa cum enducip susant an-
dam alitatus, sinctur aut ratem re volupicime occum 
alitemos dolorehenet et quid quis nobit od ullest, cum 
re quiscit asperep udanti blacillore id qui bla commo 
dit de nis aut mo et omnis alitione erem recti incto 
is eatiis as pa ventur, odicill upiendam in non et et 
la doluptatem rentempost, si sim arumquo dicipsam 
lacerchici offic tet incium qui conserum velignitae ne-
mod eos eos sinctio te premporest quiae es rest, as-
perumque ea pero odi nonse vendisi nusdant porerae 
de volorrorit, utessum et estiscidis ea cuptati beatur, 
nobis renditat.
Ni corende lique voluptatest mi, inulliciasim eos aut 
quis ratquam dolupist fuga. Et excea ne min re lic-
to bla quis endebitas audam aut erro tet ea dolup-
tis eaquod ea pliciumquae sed quiat ut quae. Nem 
eturecus, temoditis enimus que ommolor re, ulparch 
ilictem oluptatur suntia doles rerferore volorrum quid 
quam ipis enis sequaep eleseque nest, solor sitinihic 
to tessitas mod ut di ad que am nos ne rem aliquatur, 
omniet, nimusandiste sit alibus ulpa que sitae seque 
ratiisto quam estio. Dem hil incte si comniae dis eum 
faccuptatiam necerferum nobis doluptatqui conem 
velitatem voluptaes nobis res aut labo. Anis eostios 
sequibus essunt prate nection porporibusae plab ip-
sunt venimol orenis doluptaquid qui ut quo excepre-
hent hil et, te quiam harum fugit as abo. Agni remqui 
reperchicil ipiet et quo od etur autempore lam autati 
ad explign ietur?

Title
maxim volecea quatur?
Nihit ut latum dolupta tibusant, sincient, que ommo-
luptate qui is exerorporem et andaeQuiduntur mint 
miliqui solendi tiaspel laborunda non rerro quatis es 
sandis rehent, que explatemquae veruptatio im fugi-
tam et haruptisciis dolupta tureptatus doluptis alia 
verro tem as et aut facienet et a idemolu ptatendebis 
erchill uptaqui od quia dio quam quunt.
Genda erum eaquo blamusa ndiosame vollum essim 
esequam vendell aboruptatiae eicid quaes alitati-

DIAGRAMMER/FORKLARINGER 
eksisterende - fremtidig situasjon
analyse - løsning
før - etter

(plan/snitt/volum)

Torshov gård - Torshovtoppen - Bruvik, Einarborg, Larsen, Helmersen, Vandvik Byreparasjon 2020
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Konseptet vårt er “Torshov gård”. Opprinnelig var
Torshov gård en såkalt «hovedgård», som vil si at den
var spesielt viktig og hadde stor innflytelse i området. Vi 
ønsker å bevare denne historiske identiteten, og igjen 
lage Torshov gård til et viktig sted for området rundt. 
For å bevare gårdspreget ønsker vi å ta inspirasjon 
fra byggeskikken på norske gårdstun, ved å plassere 
nye boliger i klyngetun og offentlige rom i firkanttun. 
Ved den gamle hovedgården ønsker vi et offentlig 
firkanttun, omkranset av de eldre gårdsbyggene. Her 
er det servering, bydelshus og dyr som innbyggerne 
rundt kan besøke og få glede av. Dette er et sted for 
rekreasjon, læring eller en kjapp visitt, og vi ser for 
oss at aktiviteter som bondens marked og botaniske 
kurs kan arrangeres her. Bak den gamle hovedgården 
ønsker vi å bevare skolebyggene. Plassen mellom 
disse legger vi under glasstak, slik at det blir et 
fleksibelt sted hvor arrangementer kan arrangeres 
uansett vær. Nordøst for firkanttunet beholdes den 
eksisterende eplehagen, slik at beboerne på Torshov 
kan dra nytte av denne. Forslaget har tre klyngetun; i 
vest, sør og i øst. Disse består av private boliger, med 
trange gater og små, intime rom. Rommene skiller 
seg fra det åpne og luftige firkanttunet og signaliserer 
med det en annen grad av offentlighet. Klyngetunene 
er bygget slik at det er rom og ganglinjer parallelt 
med høydekotene, som var vanlig i gamle klyngetun. 
I det bratte terrenget tar byggene på tomten opp 
høydeforskjellen ved å møte terrenget i ulike 
etasjer, noe som gir flere innganger på bakkeplan. 
I sør beholdes det eksisterende borettslaget. For å 
inkorporere konseptet inn i borettslaget ønsker vi 
en liten park på vestsiden av bygget. Sørsiden av 
bygget som ligger langs Tverrbakken trekkes ned til 
bakkeplan for å kommunisere med omgivelsene på 
den andre siden av tomtegrensa. Mellom dette og det
eksisterende borettslagsbygget i vest er det inn-
kjøring til et parkeringshus sprengt inn i fjellet. På 
sørøstsiden av tomten er det rød støysone, og dette 
har gjort at vi har trukket byggene vekk fra denne.

For å integrere tomten med området rundt skaper vi 
forbindelser fra Torshov til Torshovdalen, som også 
inviterer folk opp mot den gamle hovedgården og det 
tilhørende tunet. Vi har i prosessen jobbet mye med å 
utforske ulike alternativer, men felles for alle er at de 
har hatt et offentlig firkanttun på toppen av tomten, 
og forbindelser fra øst til vest. Dette forslaget hen-
syntar både beboernes ønsker om serveringssted og 
offentlig torg, behovet for grøntområder i bydelen og 
legger til rette for høyere utnyttelse på tomten enn i 
dag. 

Barrierer
Diagrammet til venstre viser eksisterende barrierer og
forbindelser på tomten. Her ser vi at det er forbindelser som går
fra Torshov i vest mot Torshovdalen i øst, men at disse stopper
på tomten. Det finnes i dag stier som er tråkket opp, men disse
stiene går gjennom oppklipte åpninger i gjerdene rundt tomten.
I dag er hele tomten omringet av gjerder, med få etablerte
åpninger. I tillegg er flere områder på tomten gjerdet inn som
utearealer til barnehagene som ligger her i dag.

I vårt forslag leger vi til rette for de eksisterende ønskede
forbindelsene, i tillegg til en rekke andre mindre gater.

Torshov gård - Torshovtoppen - Bruvik, Einarborg, Larsen, Helmersen, Vandvik Byreparasjon 2020

   >45°

10-25°

25-30°

30-45°

Til venstre: analyse som viser graden av helning på tomten.
Nedenfor: perspektiv som viser alternativ 2 som er det vi går for.

Mulighetsstudie: alternativ 1, lav tetthet

Mulighetsstudie: alternativ 2, medium tetthet

Mulighetsstudie: alternativ 3, høy tetthet

Perspektiv fra hovedtunet.
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Treschows gate 2-8 - Gruppe 6
Cecilie Agerup, Andreas Eriksen, Åse Rønsen, Anders Trætteberg 
,Christina Wong

Møllehagen

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Problemstilling:
Hvordan kan et nytt aldersintegrert boligkonsept kom-
binert med en historisk park i Treschows gate 2-8 sty-
rke Bjølsen som forbindelse langs Akerselva?

Mål
Vårt mål er at innbyggere påtvers av generasjoner skal 
kunne bo og oppholde seg i samme byrom og øke 
hverandres livskvalitet gjennom samhandling.Prosjek-
tet skal bidra til et samlingspunkt for eldre, studenter 
og øvrige innbyggere hvor de i større grad integreres i 
hverandres hverdag gjennom felles rom og funksjon-
er, både inne og ute. 

Den nyåpnede offentlige parken langs Akerselven og 
offentlige funksjoner skal fungere som en et bindeledd 
mellom det private og det offentlige.

Visjon:
Møllehagen skal være Bjølsens inkluderende bo- og 
møteplass, der man samles på tvers av generasjoner.

Vi har forstått oppgaven som fortetting og byreper-
asjon gjennom transformasjon og økt utnyttelse av 
tomten, og integrering av tomten med omgivelsene.

Ved valg av tomt så vi et stort potensiale for videre-
utvikling av den aktuelle tomten Treschowsgate 2-8 
på 15 mål, i bydel Sagene. Tomten har mye uutnyttet 
areale på grunn av dets spredte bevaringsverdige  
bebyggelse, som er knyttet til tidligere Bjølsen Val-
semølle (1850).

Tomten fungerer som en barriere for gangtraseen 
langs Akerselva, og tomten er ikke utviklet i samsvar 
med omgivelsene rundt, og oppleves som en isol-
ert ‘øy’, noe som svartplan viser. I tillegg er tomten 
avstengt for offentligheten.
Bratt terreng og en bevaringsverdig hage gjør tomten 
utfordrende, men hagen gir dog en mulighet for en 
naturlig fortsettelse på den eksisterende gangtraseen 
langs akerselva.

Vårt oppdrag har vært å løfte frem tomtens potensi-
ale og åpne opp for tilbud til områdets befolkning, og 
således utvikle det til et område som vil gagne Oslo 
økonomisk og sosialt. Samtidig skal vi ivareta miljøet 
for at det skal kunne være et langsiktig positivt bidrag, 
gjennom en løsning som tilpasser seg landskapet, ek-
sisterende arkitektur og sosiokulturelle behov.

Treschows hus

Bjølsenfossen

Bevaringsverdig 
hage

P

Bjølsendumpa

Jerusalem Bru

Bevaringsverdig bygg

Bjølsen Mølle

Byreparasjon 2020

Fig 1: Situasjonsplan som viser eksisterende situasjon på 
tomten.

Fig 2: Analysen viser at tomen virker som en barriere.

Fig 3: Svartplan viser hvordan tomten ligger separat i områ-
det.

Fig 4. Terrengkart over den bratte 
tomten
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Akser

Hovedakse til grøntdrag

Tverrakse

Områdeavgrensning

HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Gjennom innledende undersøkelser av tomten 
konkluderte vi med at det var et behov for å videre-
utvikle Treschows hus med fokus på delte boformer 
mellom eldre og studenter. 
Omsorgsboligens plassering virker isolert fra områ-
det rundt og gjennom mulighetsstudiene undersøkte 
vi hvordan vi i større grad kunne inkludere bygget i 
tomten for å fremme konseptet.

De ulike mulighetsstudiene viser ulik grad av utnyttelse  
av tomten og ulik grad av riving av bygg. Grep 1 viser 
tomten med lav utnyttelse hvor vi har bevart alle de 
eksisterende byggene. Dette grepet viste seg fort å 
være urelevant pga den lave utnyttelsen. I tillegg til at 
bebyggelsen skaper et mer ekskluderende uttrykk sør 
på tomten.

Grep 2 og 3 er like bortsett fra at Treschows hus er 
revet og erstattet med et nytt og større bygg i grep 3.  
Grepene viser en middels til høy utnyttelse av tomten., 
hvor byggene er lagt slik at de i stor grad følger ter-
renget og utnytter tomtegrensen.

Ved å rive Treschows hus gir det mulighet for større 
utnyttelse av tomten hvor eldre og studenter kan bo 
sammen i samme bygg, noe som styrker konseptet 
med delte boformer. Det er derimot vanskelig for å ar-
gumentere for å rive Treschows hus som ble bygget i 
2012. Vi har derfor gått for videre programmering av 
grep 2, hvor Treschowshus er bevart, og viser heller til  
grep 3 som en mulig fremtidig utbygging av tomten.

Byggene er plassert slik at de gir gode siktlinjer inn 
på tomten fra grøntdraget langs Akerselva, både i nor-
dvest og i sør, i tillegg til gode siktlinjer på tvers av 
tomten.

Studentboligene er plassert i sør, og eldreboligene i 
nord, med offentlige funksjoner for besøkende og be-
boere midt på tomten, i tilknytning til den grønne hov-
edaksen som går gjennom tomten. 

Det viste seg å være vanskelig å kombinere eldre og 
yngre i samme bygg da vi valgte å bevare Treschows 
hus. I tillegg gjorde tomtestrukturen det vanskelig 
å plassere de i nær tilknyting, uten å ødelegge de 
naturlige gangtraseene. Vi så det derfor mer gunstig å  
plassere fellesfunksjoner midt på tomten som styrker 
forbindelsen mellom aldersgruppene og offentlighet-
en. Medvirkning på omsorgsboligene viste at det var 
de organiserte aktivitetene som i størst grad ble brukt 
som sosial arena for de eldre.

Møllehagen - Treschowsgate 2-8- Agerup, Eriksen, Rønsen, Trætteberg, Wong Byreparasjon 2020

Fig 5: Bevegelseslinjer på tomten før og etter grep.

Fig 6: Kartet viser nye akser på tomten, hvor den grønne ak-
sen virker som en hovedakse i- og gjennom tomten.

A A'

Fig 9: Illustrasjon av tomten sett fra Bjølsendumpa.

Fig 7: Snitt som går på tvers, gjennom bebyggelsen og ned til park-
en.

Fig 8: Illustrasjon av parkområdet og den grønne aksen

Fig 10: Mulighetsstudie 1 - 21% BYA, 80% BRA.

Fig 11: Mulighetsstudie 2 - 24% BYA, 125% BRA.

Fig 12: Mulighetsstudie 3 - 25% BYA, 155% BRA

Fig 13: Programmering av bygg.
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Montebello  - Gruppe 8
Sigrid Jystad, Julie Helen Steen, Alexander Tjaberg, Eirik E. Finne 
og Andreas G. Mossige

Montebellotunet

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Tomtens beliggenhet mellom privat eneboligstruktur og 
tung institusjonsbegyggelse, har ført oss mot et konsept 
som både beboere, sykehuset og elevene fra Ullern 
videregående skole kan nyte godt av. Ved å innlemme 
de ulike segmentene inn i prosjektet, er målet å lage en 
glidende overgang mellom de forskjellige strukturene i 
området. Økt tilgjengelighet, strukturell sammenheng og 
sosial bærekraft er nøkkelord for utviklingen. 

Vern, inngjerdinger og bratt terreng preger i dag tomta 
sterkt. Hensynet til vern og fredning står dermed helt 
sentralt prosjektet. I dag består tomten av tre hovedbygg: 
en enebolig, en lystgård, og et tomt tuberkulosehjem fra 
1930-tallet. Flere av bygningene er fredet, institusjon 
sbygget er kommunalt listeført og deler av hager og 
vegetasjon er fredevt eller vernet. En annen svakhet 
for området, er mangelen på gode møteplasser. 
Undersøkelser har vist at naboskapet på Montebello 
gjerne oppleves som dårligere enn gjennomsnittet. 
Samtidig må en gå lange omveier for benytte seg av 
områdets friluftsområde - Mærradalen, som ligger i 
umiddelbar, men utilgjengelig nærhet til utviklingstomten. 
Det har vært en stor utfordring å utvikle et prosjekt 
som ivaretar de verneverdige kvalitetene på tomten, 
samtidig som vi får gjennomført konseptet på en god 
og hensiktsmessig måte som også ivaretar målene om 
fortetting.
Vi har dermed kommet fram til følgende problemstilling: 
Hvordan kan vi sammenkoble de eksisterende 
strukturene, og bruke de vernede elementene som en 
ressurs for å bedre naboskapet og tilgjengeligheten på 
Montebello?

Gjennom kurset LAA350, har vi utviklet et mulighetsstudie 
på Montebello, vest i Oslo. Tomten vi har jobbet med, 
befinner seg i skillet mellom et etablert boligområde, 
og store institusjoner som Radiumhospitalet og Ullern 
videregående skole. Temaet for årets kursoppgave 
er byreparasjon, noe som innebærer mer enn å se på 
fysiske grep innenfor tomtas grenser. Vi har derfor 
undersøkt hvilke mulighetsrom som ligger i området, 
og hvordan prosjektet kan gi noe tilbake til eksisterende 
strukturer, så vel som innover i tomta. For å få en god 
forståelse av område, har vi gjennom prosjektperioden 
vi vært på flere befaringer, og vært i kontakt med 
lokalkjente meglere og Radiumshospitalet. Sammen med 
kartlegging av markedet, myndighetenes reguleringer, og 
stedets fysiske utforming, har det satt tydelige rammer for 
utvikling av tomten. 

Byreparasjon 2020

Hovedgrep mulighetsstudie 4

Tomten er i dag underlagt ulike vernevedtak

Utfordrende terreng med over 25 høydemeter preger området

Montebello lystgård, avbildet i 1910.

Lystgården er i dag privat og stengt for allmenheten 

Montebello lystgård og bakgård, fra 1910 Montebello lystgård, fra 1910 Montebello terrasse 15, tuberkulosehjem, 1941
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Mulighetsstudie 1: Hensyn til alt vern og fredninger. 

Hvordan tomta kan fortettes og utvikles når alt av vern og 

fredninger forblir uberørt. 

Mulighetsstudie 2: Kun hensyn til fredede områder, med 

unntak av tennisbanen. Grensen for naturvern flyttes. 

Mulighetsstudie 3: Kun hensyn til fredede bygg. 

Mulighetsstudie 4:  En kombinasjon av studie 2 og 3.Vi har 

presset grensene for vern og fredning, men tatt hensyn 

til begge. På den måten både bevares og fremheves 

kvalitetene som i dag finnes på tomta. Den freda lystgården 

får lys og plass, og de vernede naturområder får i stor grad 

stå uberørt.

I tillegg til kvalitetene bak vern og fredninger, ligger boligene 

som en kjernen i programkonseptet. For å tilrettelegge for 

godt naboskap, har vi utviklet et boligkonsept med fokus 

på felleskap. Vi vil tilby en rekke fellestjenester som blant 

annet oppholdsområder som tilrettelegger for aktivitet 

og sosialisering. Gjennom variert boligsammensetning 

inkluderer vi ulike målgrupper med forskjellige behov. 

På denne måten kan vi bidra til en sosialt bærekraftig 

eiendomsutvikling.

I prosjektet vil vi gjøre tomten tilgjengelig for allmennheten, 

slik at alle som bor eller oppholder seg i Montebello-

området kan bruke funksjonene området tilbyr. Vi vil 

etablere et gjennomgående parkdrag med lekeplass og 

benker som naboene, pasienter ved sykehuset og elevene 

ved skolen kan benytte seg av. Vi vil transformere to av 

de fredede bygningene til kafé, galleri og ungdomshus. 

Institusjonsbygget vil vi gjøre om til leiligheter, som f.eks. 

Radiumhospitalet kan disponere. Gjennom bl.a. disse 

tiltakene oppnår vi målet om å skape en utvikling som både 

beboere, sykehuset og vgs-elever kan dra fordeler av.

Bratt terreng og privat grunn hindrer ferdsel i området. 

Ved å etablere en tursti fra tomtens vestside ned til 

Mærradalen vil brukere av Montebello få en enkelt 

adgang til de nærliggende friluftsarealene. For å øke 

tilgjengeligheten ytterligere, har vi sett på muligheten 

til å koble sammen Montebello og Ullernåsen med en 

gangbro over Mærradalen. Dette er implementert i noen av 

mulighetsstudiene og i vår anbefaling.  

Ved å ta i bruk de fredede byggene, kan vi knytte sammen 

dagens adskilte områder på Montebello. Vi mener at en 

slik fortetting åpner opp for god bruk, og fremheving av 

dagens godt skjulte kvaliteter. 

Montebellotunet - Montebello, Ullern - Gruppe 8 Tjaberg, Jystad, Mossige, Finne og Steen Byreparasjon 2020

Mobilitet gjennom toma i dag. Mobilitet etter nye grep.

Snitt. Ny bebyggelse er godt tilpasset dagens terreng, med lite behov for inngrep.

Illustrasjon av mulighetsstudie 4 sett fra sør. Viser god plass rundt Montebello lystgår og vernede områder. 

Mulighetsstudie 1 

Mulighetsstudie 2

Mulighetsstudie 3
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Grønlikaia/Tomtnr. 20  - Gruppe 3
Amira Nasr El-Din, David M. Fredriksen, Janne Birgitte Ueland, 
Kjersti Myhra og Veslemøy Osmundsen Vårlid

Grønlikaia - delbydelen mellom 
sjø og land

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Vi har jobbet med flere effekt- og resultatmål underveis i 
oppgaven. Resultatmålene har vært å forlenge havneprome-
naden, legge til rette for havbasert næring og aktivitet, oppnå 
arealeffektivitet med variasjoner i tetthet og volum, sikre god kval-
itet på vannet og biologisk mangfold og ivareta gode offentlige og 
private rom. Effektmålene vi har satt for Grønlikaia har vært å skape 
en levende, variert og inkluderende del av Oslo Sentrum som skal 
invitere til hverdagslivet i varierte byrom. Her skal gode forhold for 
bo- og bokvalitet gjøre seg gjeldende. Problemstillingen vår ble 
dermed som følgende: “Hvordan kan Grønlikaia transformeres 
til en levende og aktiv bydel mellom sjø og land, samt svare på  
byreperasjonproblematikken?”. 

Det har vært viktig å se på havnepromenaden. Både fordi da ser 
vi tomta vår i en større kontekstuell sammenheng, og fordi det gir 
oss informasjon om hvordan fjordkanten i Oslo sentrum blir brukt i 
dag. Med utgangspunkt i dette kunne vi si noe om hvordan tomta 
vår burde møte vannflaten ut i fra de manglene vi har sett ellers 
langs havnepromenaden. 

Den historiske analysen viste oss sjøfronten har endret seg, og 
det som er land i dag, har ikke alltid vært land. I tillegg oppdaget vi 
at Alnaelven hadde tidligere sitt utløp i fjorden på tomta vår. Dette 
ga oss også et virkemiddel i å skape forbindelser til omkringlig-
gende områder. Analysen av lokalklima var viktig å finne ut av, 
og da særlig hvor vinden kommer fra. Dette var viktig for å kunne 
tilrettelegge for gode uterom i lesonen for vinden. 

Faget i år handler om byreparasjon det  ble dermed viktig å se på 
mobilitet og barrierer rundt tomta vår. Tomta ligger litt for seg selv 
uten et nettverk av bygningsmasser rundt. Derfor ble byreparas-
jon i vår oppgave å skape nye forbindelser og gi tilgang til fjorden. 

.  

Kursets oppdrag er å gjennomføre en mulighetsstudie med 
byreparasjon som utgangspunkt. Vi valgte å jobbe med 
Grønlikaia, da denne tomta er en av de siste bitene i 
havneutviklingen til Oslo. Man har sett de siste årene en stor 
transformasjon av Indre Havn, fra et område som har vært 
utilgjengelig for folk flest, til nå å være et område Oslos sentrums-
befolkning søker for å få tilgang på fjorden. Tomta har stort 
potensial for å utvikles til en ny bydel som kan gi fjorden tilbake 
til den øvrige befolkningen. Fokuset har vært å møte problemstill-
ingene tomta har, tilpasse mulighetsstudiet etter det analysene og 
beleste teorier tilsier, og gi tomta en naturlig sammenheng med 
omgivelsene og landskapet rundt.  

Tomta ligger helt øst i Bjørvika i overgangen mellom Oslo sentrum, 
Ekebergåsen og Nordstrand. Tomta er avlang med et fotavtrykk på 
ca. 32600 kvadratmeter. Tomta har i dag noen midlertidige bygg 
som man ikke må ta hensyn til ved en utvikling. Det er kort vei til 
alle viktige funksjoner som Oslo sentrum tilbyr, umiddelbar nærhet 
til fjorden og kort vei til Middelalderparken og Ekebergåsen, selv 
om det i dag ikke finnes en kort rute til sistnevnte.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

Flytebrygge/oprataket

Strand

Offentlig transport

Småbåthavn/resturantbåtar

Kommersiell kai

Boligområde, resturanter

1. Frognerkilen
2. Kongen Marina
3. Fillipstad
4. Vika
5. Tjuvholmen
6. Vestbanen
7. Akershusstranda
8. Vippetangen
9. Langkaia
10. Bjørvika
11. Oprastranden
12. Sørenga
13. Lohavn
14. Konghavn

Tegnforklaring

Havnepromonaden

Byreparasjon 2020

Havnepromenadebruken i dag 

Historisk kart over tomta fra 1816

Vindanalyse

Mobilitet og barrierieanalyseSituasjonsplan
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Sørenga

Ekebergskråningen

Grønlikaia

Oslofjorden

HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Ut i fra hvordan vi har tolket og analysert tomta har vi kom-
met fram til et programkonseptet som beror på hvordan 
nærheten til sjøen blir løftet opp og utnyttet som kvalitet 
og ressurs. Denne nærheten til sjøen skal både allmen-
nheten, næringsvirksomhet og beboere få mulighet til å 
dra nytte av. Her vil det tilbys aktiviteter, funksjoner og 
virksomheter med tilknytning til fjorden som Oslo man-
gler eller kan trenge tilskudd av. Ved å kunne tilby noe 
nytt til Oslo, basert på fjordens goder, søker vi å invitere 
til en aktiv, livlig og inkluderende bydel. Her skal det gis 
mulighet til speide ut over vannspeilet fra omkringliggen-
de bygningskomplekser, ferdes ved og interagere aktivt 
med fjorden. 

Vi har undersøkt hvordan bydelen langs havneprome-
naden skal tilnærme seg sjøfronten med tre ulike grep 
for utforming. Det første grepet åpnet Alnaelven gjennom 
Grønlikaia for å skape et forbindelsesledd mellom fjorden 
og Middelalderparken. Det andre grepet lot fjorden få ta 
sin plass hvor bygningsmassene ble trukket helt bakover. 
Her ble gode romslige offentlige rom tilgjengelig langs 
havnepromenaden. I det tredje grepet utfordret vi sjøkant-
en med å trekke bygningsmassene helt ut mot sjøsonen. 
Dette skapte varierte rom langs havnepromenaden. 

Vi så i utvelgelsen av et av de tre alternativene at alle gre-
pene hadde gode kvaliteter med seg. Derfor ble utformin-
gen av Grønlikaias plan en hybrid av nevnte grep, hvor vi 
trakk ut de mest givende egenskapene til hvert enkelt. Vi 
valgte å jobbe videre med grep nr to siden det ga mest 
spillerom for å utforme det offentlige og private byrom-
met. Inkludering av elva har både en historisk forankring, 
og det kan auke det biologiske mangfoldet på tomta 
og skape rekreativ forbindelse med Middelalderparken. 
Også det å kunne legge bygg i vannkanten så vi på som 
en sterk kvalitet. Med det grepet kan man virkelig få aktiv-
isert overgangen mellom land og vann. 

I utforming av det endelige planforslaget har vi ikke lagt 
vekt på arkitektur og funksjon. Byggene har ikke vært det 
viktigeste med tanke på detaljering av innhold, men for-
deling av bolig og næring er tatt hensyn til. Byggenes ut-
forming i sin organiske form har vært viktig for å skape un-
ike byrom. Vi har dermed fokusert på de fire byrommene: 
Fisketorget, Loparken, spahotellet og brygga. Rommene 
møter vannet på ulik måte. Ved fisketorget får man ta del 
i sjøens ressurser, langs elven kan man komme helt ned 
å se vannet renne forbi, ved spahotellet kommer byggene 
helt ned i vannet, og man kan få oppleve en sømløs over-
gang mellom inne og ute, land og vann, og på brygga får 
man mulighet til å delta i ulike vannsportaktiviteter. Plan-
forslaget er lagt opp slik at prosjektet er mulig å utvikle i 
fire faser. Hver av fasene er med å skape ett av de offen-
tlige byrommene i tillegg til at boligkompleksene får sine 
private uteoppholdsarealer. 

Sørenga

Ekebergskråningen

Grønlikaia

Oslofjorden

Grønlikaia- Bydelen mellom sjø og land - Tomt 20 - Nasr, Fredriksen, Myhra, Ueland & Vårlid. Byreparasjon 2020

Arendal kommune, 2018 

Organisering av uteareler

Organisering av bygg og funksjoner

Oppriss av Loparken A-A’3D-visualisering av endelig løsning

Kontekstuelt snitt av tomta idag

Kontekstuelt snitt med vårt konsept
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20 m

regnbed

Ny bygning

Eksisterende bygning

O�entlig grønnstruktur

Vann

Trikkespor

Trikkeholdeplass

Halvprivat grønnstruktur

Fotgjengerprioritet

Trikkepromenade

Eksisterende lokalsenterfunksjoner

Eksisterende bolig

Privat grønnstruktur

Nytt tre

Innganger

Eksisterende tre

Tuftepark

Eksisterende kote

Nordstrand/Holtet - Gruppe 11
Line Lian, Solveig Schjetne Valheim, Jonas André Johannessen,
Steffan Hansen og Christine Granøe.

HOLTET TRIKKEBASE

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Målet med mulighetsstudien har vært å skape et hel-
hetlig lokalsentrum på Holtet. Idéen vår har vært et 
forsøk på å løse dette med å åpne opp barrierene for 
å skape og legge til rette for nye tilgjengelig møteplas-
ser. Tomten skal romme nye sentrumsfunksjoner og til-
bud som lokalsamfunnet på Holtet har bruk for. Fokus-
et for mulighetsstudiet har vært på å etablere offentlige 
byrom, i og med at lokalsamfunnet har få møteplasser 
og offentlige områder å oppholde seg på i dag.
 
Mulighetsstudiet har forsøkt å besvare problemstill-
ingen: “Hvordan transformere en barriere for å skape 
ny sentrumsstruktur som henvender seg til eksisteren-
de omgivelser?”

Holtet trikkebase ligger i Oslo kommune, i bydel Nord-
strand og har adressen Kongsveien 93, 1177 Oslo. 
Tomten har en sentral beliggenhet på Bekkelaget, 
midt i Holtet sentrum, like ved trikkeholdeplassen 
Holtet. Tomten er på 22 000 kvm, og benyttes i dag 
av Sporveien til oppstalling av trikker, verksted og kon-
torlokaler. Tomten har blitt benyttet til trikkedrift siden 
1917, og området ble restaurert våren 2020, for å være 
opprustet til å ta imot Oslos nye trikker. Tomten er regul-
ert til boligbebyggelse, men Sporveien har en dispen-
sasjon som er gyldig til 2028 for sin drift. Den gamle 
stasjonsbygningen og vognhall 1 er oppført på byan-
tikvarens gule liste, mens vognhall 2 er “verneverdig”. 

Plasseringen er tomtens absolutt viktigste kvalitet og 
styrke, og det gir muligheter for satsning på kollek-
tivtransport etter ønske om knutepunktsutvikling. Holtet 
trikkebase har behov for å gjennomgå en transformas-
jon for å reparere og bygge byen sammen, da behovene 
vi har i dag er annerledes enn de var tidligere. Oslo har 
vokst som by ut fra teorien om fortetting, og derfor vil 
ikke tomten slik den er i dag, svare til en høy arealutny-
ttelse som en ønsker i byen iht. knutepunktsutviklingen. 

 Trikkedriften medfører at tomten er stengt for allmenn-
heten. Trikken er klassifisert som forstadsbane når den 
passerer Holtet, derfor stilles det ekstra sikkerhetskrav 
i form av gjerder og bommer grunnet høy fart. Dette 
gjør at trikken oppleves som en barriere. Kongsveien 
og Ekebergveien går forbi tomten, og er i dag sterkt 
trafikkert, som medfører utfordringer knyttet til støy. 
Kongsveien skiller tomten fra de eksisterende sen-
trumsfunksjonene som finnes på Holtet i dag, og op-
pleves som en barriere da den mangler muligheter for 
å bli krysset. Vi har avdekket at Holtet har få møteplas-
ser, og de fleste av de som eksisterer i dag er kom-
mersielle, og ikke offentlige rom. 

Kongsveien

Kongsveien

Kongsveien

Raschs vei

Raschs vei

Ekebergveien

Ekebergveien

Bekkelaget

kirke

Holte
t V

GS

Forenklet stedsanalyse

Grøntområder

Parkeringsplass

Hovedtra�kkåre
Barriere
Trikkespor
Overganger
Kollektivstopp
Matbutikk

Bekkelaget
 skole

Utviklingsområde

Senior-

senter

20 m

Vognhall 1

Vognhall 2

Barrierer og o�entlig rom

Barriere, gjerde

Barriere,  Kongsveien

Stor barriere, 
trikkespor

Regulerrte 
innganger

Problemkryss

O�entlig område

20 m

Kulturminner i tilknytning

Vernet etter PBL

“Verneverdig”

Gul liste 
(kommunalt listeført)

20 m

Byreparasjon 2020

Forenklet stedsanalyse.

Barrierer og offentlig rom. Ikke markerte rom er private.

Eksisterende situasjon:

Helsehus/treningssenter, frisør, 
apotek, bank, begravelsesbyrå 
og trafikkskole 

Seniorsenter

Klesbutikk

Bakeri og bank

Bekkelaget skole

Eiendomsmegler, 
sushirestaurant 
og jernvarehandel

Kontor og 
begravelsesbyrå

Sentrumsfunksjoner.

Kulturminner.Grep 2 - Middels bevaringsgrad. 112% BRA og 40% BYA.



7574

Tegnforklaring
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Gjennom analysere av dagens situasjon er det tydelig 
at et styrket lokalsentrum på Holtet er noe som vil gagne 
området. Av den grunn har vi gjennom mulighetsstud-
ier undersøkt hvordan tomten og vognhallene kan 
transformeres for å skape et styrket lokalsentrum. Vi 
har undersøkt programkonseptet sentrumsfunksjoner 
og bolig, hvor hvert grep har blitt testet for ulike sen-
trumsfunksjoner, som det vil kunne være etterspørsel 
av på Holtet. I tillegg har vi avdekket et behov for et 
bibliotek- og aktivitetshus, som grepene dekker opp 
om. En slik uttesting har belyst hvordan program-
meringen til byggene påvirker byrommenes funksjon, 
form og bruk. Vi har og vært opptatt av at byrommene 
skal styrke byggenes program (f.eks. aktivitetstorg). 
Trikken er omklassifisert til bybane, og Kongsveien har 
fått fartsreduserende tiltak.

Vi har testet tre ulike grep definert etter bevarings-
graden av de historiske bygningene:
Grep 1 - Høy bevaringsgrad.
Grep 2 - Middels bevaringsgrad.
Grep 3 - Lav bevaringsgrad.
Hvert grep har testet ulik struktur, boligtypologi og tet-
thet for å se ulike måter en kan forholde seg til, og 
koble seg på de eksisterende strukturene og sen-
trumsfunksjonene. Vi har tatt i bruk vernestatusen til 
byggene (både på tomten og utenfor) som en ressurs, 
og hatt fokus på å bevare lokal- og historisk identitet 
i studiet. 

Vi anbefaler grep 2, da dette grepet og dens program-
mering svarer ut tomtens problem på en best mulig 
måte. Det er dette grepet som vi mener danner de 
beste rommene (variasjon, god og riktig størrelse, 
relasjoner mellom bygg og strukturer etc.). Gatestruk-
turene i grepet er dannet først, og deretter er byggene 
plassert. Gatestrukturen og byggenes form skaper 
flere spennende byrom, enn om man skulle etablert 
rette gatestrukturer. Strukturen tilfører noe nytt til 
lokalsamfunnet på Holtet, som ellers består av homo-
gen villabebyggelse. Strukturen gir gode solforhold og 
siktlinjer, og legger til rette for opphold i rommene, som 
igjen innbyr til bruk av byggenes funksjoner. Påbygget 
på vognhall 2 har åpne glassfasader, og forholder seg 
til Kongsveien og de eksisterende sentrumsfunksjoner 
på andre siden av veien. Strukturen gir tomten flere 
innganger og bevegelsesakser. Grepet resulterer i en 
bærekraftig løsning, som bevarer de verneverdige 
byggene på tomten, og tar i bruk vernet som en res-
surs fremfor å se det som et problem. Gjenbruk av 
bygningene bevarer Holtets identitet og historie. Sam-
tidig som det vil gi muligheter for en videre utvikling av 
Holtet som lokalsentrum og knutepunkt.

Grep 1 - Høy bevaring Grep 3 - Lav bevaringGrep 2 - Middels bevaring

Ny bygningsmasse Eksisterende bygningsmasse

20 m

bolig
innkjøring P-kjeller

bibliotek/
aktivitetshus

torg/
aktivitetsplass

ny trikkeholdeplass

parkering

park

dagligvare

bolig

bolig/sentrumsfunksjon

bolig/sentrumsfunksjon

kafé

am�

20 m

bolig innkjøring P-kjeller

park

torg/
aktivitetsplass

ny trikkeholdeplass

torg

bibliotek/
aktivitetshus

bowling

bolig/sentrumsfunksjon

bolig

bolig/sentrumsfunksjon

bolig

bibliotek/
aktivitetshus

boligforretning

kafé

park/torg

“HOLTET TRIKKEBASE” - Nordstrand/Holtet - Lian, Valheim, Johannessen, Hansen og Granøe. Byreparasjon 2020

Grep 1 - Høy bevaringsgrad. 67% BRA og 24% BYA.

Grep 3 - Lav bevaringsgrad. 131% BRA og 33% BYA.

Grad av vern i de tre ulike grepene.Funksjoner og bruk.
Eksisterende Fremtidig

Tilgjengelighet.
Eksisterende Fremtidig

120

140

50 m 100 m

moh.

A A’A’

Oversikt over modell for grep 2 i Sketchup sett fra sør-vest. Illustrasjon av bebyggelse langs trikkesporet.

Illustrasjon av tuftepark med utendørs treningsapparater 
og severingsted ved de gjenbrukte trikkehallene.

Illustrasjon av torg med fontener på sommeren og skøyte-
bane om vinteren.

Snitt som viser hvordan bygninger og gater forholder seg til 
hverandre og hvordan grepet møter Kongsveien.

Illustrasjon fra gaterom mellom en av de bevarte hallene 
og ny bebyggelse.
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Vegetasjon

Hovinbekken

Privat gårdsrom

Offentlig rom

Private rom

Innstallasjon 
til lek

Offentlig rom

Nye trær

Næring i 1. etg
Den grønne ringen

8 etg

3 etg

5 etg

7 etg

5 etg

4 etg
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8 etg

7 etg

6 etg

2 etg

8 etg
6 etg

7 etg

Valle Hovin

Tennisdammen

Tegnforklaring

Eikenga/Hasle - Tomt 14 - Gruppe 12
Camilla Waage, Martine Øien, Julie Marie S. Engh, 
Kristian Persson, Jostein Murud Gahre

EIKENGA TORG
- midt i Hovinbyen

2020

BAKGRUNN

PROBLEMSTILLING
Formålet med prosjektet er å utforske hvordan vår 
tomt kan utvikles på en måte som bygger byen 
sammen ved å skape strukturelle sammenhenger, se 
på den fysiske tettheten og byens form og innhold. 
Mulighetsstudiet vårt fokuserer på utviklingen 
og transformasjonen av området som helhet, og 
hvordan vår eiendom kan være en viktig del av 
dette, samt hvordan eiendommen kan bidra til å nå 
de politiske målene for området. Det er også viktig 
å undersøke hvordan eiendommen kan knyttes til 
andre byområder og funksjoner rundt eiendommen 
med bærekraftige løsninger. Det amorfe ved tomten 
utfordrer oss til å se på hva som kan gjøres heller enn 
det som må gjøres. På bakgrunn av dette inneholder 
mulighetsstudiet tre ulike programkonsepter og det 
reviderte programkonseptet. Disse fire konseptene 
tester ulike grep og former for tetthet for å finne ut 
hvilke muligheter og potensial som ligger i tomten, 
og som kan bidra til å reparere Hovinbyen til å bli en 
by, oppnå strukturell sammenheng og skape verdi i 
samskaping.

Tomten ligger midt i Oslo kommunes største 
utviklingsområde, Hovinbyen. Hovinbyen blir en 
forlengelse av sentrum og skal være selvstendig med 
servicetilbud, serveringssteder og butikker. Gjennom 
den politisk vedtatte strategiske planen for Hovinbyen 
skal tomtene Eikenga 1 og 7 transformeres til bolig 
og næring fremfor industri og lagervirksomhet. I dag 
har Bakerhuset AS produksjonslokaler øst på tomten 
og det er etablert en midlertidig brannstasjon i vest. 
Tomten har god tilgjengelighet regionalt på grunn av 
nærhet til Ring 3. Plasseringen og næringsområdet 
i dag gjør at eiendommen kan bære tyngden av et 
arealkrevende prosjekt. 
 Tomten ligger i et transformasjonsområde 
og en amorf sone. Vi har valgt å se på dette som 
en styrke og et utvidet mulighetsrom. For å lettere 
kunne se tomten i en fremtidig kontekst har vi 
sett på prosjekter i nær tilknytning til tomten. 
Økernveien 119, Nordeatomten, skal utvikle et 
gjenbrukstorg og næringskvartal, som sammen med 
boligprosjektene rundt skal danne en forbindelse 
til Løren over T-banelinjen og over Ring 3 mot 
Økern. Dette inspirerte oss til å se på både bolig og 
næringsmuligheter for å styrke de prosjektene som 
allerede er påbegynt. 
 Området preges i dag av barrierer og 
har dårlig tilgjengelighet for myke trafikanter. Dette 
reduserer muligheten for å skape romlige kvaliteter 
og synergier. I dag har tomten kun én adkomst, 
som i hovedsak er for bil. En styrke ved tomten er 
nærhet til de blågrønne strukturene på Valle Hovin 
og ved Hovinbekken. I VPOR for Hasle og Valle hovin 
(2018) er det lagt føringer for at disse strukturene skal 
videreutvikles og kobles på Den grønne ringen, som 
er en sammenkobling av de eksisterende og planlagte 
grønne områdene i Hovinbyen.

Byreparasjon 2020
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Valle Hovin

Teglverket skole

Økern

Tomten er delt inn i to deler, A og B, hvor 
hver del har forskjellige funksjoner og hensikter. Den 
gule stripen markerer overgangen.

Prosjektet i forhold til fremtidige planer og etablert 
Gjenbrukstorg og strøksgate.

BLÅGRØNNE STRUKTURER 
rundt Valle Hovin og Hasle

Figurer fra VPOR for Hasle og Valle Hovin

Sammenkobling av blågrønne 
strukturer ved tomten
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Det første programkonseptet i mulighetsstudie er 
familieboliger med næring i 1. etasje mot strøksgaten. 
Hovedgrep som kan øke kvaliteten på konseptet er 
å omlegge kjøreveien for å skape bilfritt byrom med 
gangbare akser, og koble til den grønne ringen. Det 
bør også være et skille mellom offentlig og privat 
sone på tomten slik at barn kan være ute i trygge 
omgivelser. I den veiledende planen for offentlige rom 
(VPOR) er tomten satt av til boligformål. Basert på 
markedsanalysen er det et familiepreg på området, 
og det er spådd en befolkningsvekst, dette resulterer 
til et behov for familieboliger. 
  Det andre programkonseptet er lokalsenter 
i 1-2. etasje med boliger over. Anbefalt grep er å 
koble seg på nabotomtene og strøksgaten for å 
trekke aktivitet inn på tomten. Dette skaper et et 
offentlig torg for lokalsamfunnet og forbipasserende. 
Byggenes plassering skaper også et indre torg 
som er mer privat og egner seg for de som har 
en direkte forbindelse til bolig/aktivitet i byggene. I 
dette programkonseptet ønsker vi også å beholde 
eksisterende bebyggelse (bygg B) av hensyn 
til gjenbruk og bærekraft. Bygget i seg selv kan 
egne seg til underholdning eller kulturaktiviteter 
som det er mangel på i området. I de offentlige 
planene er det tegnet prinsipper for strøksgate 
mellom knutepunktene Økern og Hasle. I VPOR 
uttrykkes det behov for flere sosiale møteplasser og 
underholdning, som et lokalsenter vil bidra med. 
  Det tredje konseptet i mulighetsstudie 
er konferansehotell. Grep som kan styrke 
hotellkonseptet er å utnytte den regionale tilknytning 
og idrettstilbudet på Hasle. I tillegg ligger tomten 
i et område som tåler både høy BRA og BYA. I 
følge markedsanalysen har det første hotellet 
på Hasle ankommet, Quality Hotel Hasle Linje i 
Lørenfaret 3, dette tyder på en konkurrent i et ferskt 
hotellmarkedet, og i planene for “Nordeatomten” 
(Økernveien 119) står det at prosjektet skal inneholde 
“soveplasser” som vi tolker som hotell e.l. Et 
konferansehotell på tomten går ikke overens med 
de overordnede målene i VPOR for Hasle og Løren 
(2018) eller tomtens forhold. På grunnlag av dette 
beslutter vi å forkaste dette programkonseptet.
  Programkonsept 4 er vår anbefaling for 
tomten. Dette er en kombinasjon av lokalsenter på 
tomt A, og familiebolig på tomt B. Hovedgrepene 
for anbefalt programkonsept er å koble seg på 
nabotomtene og strøksgaten for å trekke aktivitet 
inn på tomt A, samtidig ha et privat gårdsrom for 
boligene på tomt B. Dette alternativet vil skape et 
mer helhetlig prosjekt som gir mer tilbake, med 
kombinasjon av næring og bolig. Det vil legge til rette 
for at folk kan jobbe, handle og leve i Hovinbyen. 

Eikenga Torg - Hasle/Eikenga -  Øien, Waage, Engh, Gahre, Persson Byreparasjon 2020
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Ensjø, Gladengveien - Gruppe 5
Mari Bålerud Bakke, Ådne Haug, Kristine Heggheim,  
Håkon Lindvik Stubrud og Marte Tangen  

BYEN I BYEN 

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Tomten fremstår i dag som en grå øy midt i Ensjøbyen. 
Den består av flere bilforhandlere og kontorbygg. 
Alt resterende, areal er parkeringsplasser. Tomten 
oppleves som lukket for allmennheten, og innbyr ikke 
til bruk for andre enn de som har direkte tilknytning 
til de nevnte funksjonene. Langs østsiden av tomten 
er det en skråning, som skiller tomten fra påbegynte 
og ferdigstilte boligprosjekter på toppen. Skråningen 
oppfattes som et grøntdrag, men er per dags dato 
ikke opparbeidet, og har ingen funksjonell kvalitet. 
Dagens bruk av tomten, i tillegg til en dårlig utnyttet 
skråning, gjør at hele tomten fremstår som en barriere 
for omkringliggende områder. Vi ser at tomten har et 
stort potensiale til å kunne knytte områdene sammen 
ved å åpne opp og skape nye forbindelser gjennom 
tomten. Dette, i tillegg til tomtens umiddelbare nærhet 
til t-banen, legger gode premisser for å skape et 
lokalsentrum for Ensjøbyens innbyggere. Dette leder 
oss til følgende problemstilling: 

Hvordan kan tomten gjennom byreparasjon, skape et 
lokalsentrum som binder Ensjøbyen sammen?

Tema for denne prosjektoppgaven har vært 
byreparasjon. Tomten vi har jobbet med er på 31 dekar, 
og ligger i delbydelen Ensjø. Tomtens plassering er helt 
sentral i “Ensjøbyen”, som er et byutviklingsprosjekt 
med hensikt om å totaltransformere Ensjø fra bilby 
til boligby. Ensjøbyen inngår også i planene for 
“Hovinbyen”, som er Oslos største byutviklingsområde. 
Slik vi har forstått byreparasjon har det handlet om å 
utvikle og transformere tomten på en måte som binder 
den sammen med omkringliggende områder, og som 
bygger Ensjøbyen sammen til en større helhet. Vi skal 
proaktivt endre dagens bruk ved å tilføre området 
nye verdier som gjør tomten mer levende, aktiv og 
tilgjengelig for lokalbefolkningen.

Utviklingen av Ensjøbyen har til nå stort sett bestått 
av nye boliger, med lite fokus på sentrumsfunksjoner, 
kulturtilbud og større offentlige møteplasser. Ut 
fra analyser så vi at ingen av disse tilbudene 
var tilstrekkelige innenfor Ensjøbyen i dag, og at 
innbyggerne derfor må dra andre steder for å få dekket 
ulike behov. Med tanke på tomtens størrelse, og dens 
sentrale beliggenhet i forhold til Ensjø t-banestasjon, 
var denne sentrumsproblematikken noe vi ønsket å 
jobbe videre med.

                    

Byreparasjon 2020

SITUASJONSPLAN

Tomten vår ligger midt i Ensjøbyen, rett ved Ensjø t-banestasjon 

Kartet viser tomtens plassering i Ensjø- og Hovinbyen i forhold til Oslo S

Diagrammet viser funksjoner som finnes i Ensjøbyen i dag 

Eksisterende barrierer og forbindelser Helning
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Gjennom ulike analyser har vi fremskaffet data om 
tomten, området, historien og markedet. Vi mener 
at Ensjø mangler sentrumsfunksjoner for å dekke 
beboernes behov innen handel og fritid. Særlig 
var det mangel på funksjoner innen kultur. Dette 
har dannet utgangspunkt for vårt konsept “Kultur i 
sentrum”. Konseptet skal bestå av en kombinasjon 
av kultur, næring og bolig. Dette skal gi grobunn for 
et lokalsentrum hvor kultur- og sentrumsfunksjonene 
sammen skal gi Ensjø stedsidentitet. Tilbudet skal 
stimulere til kreativitet, kulturelle opplevelser og være 
med å tilfredsstille den sosiale bærekraften. Konseptet 
er svaret på hva vi mener Ensjø mangler i dag. 
 
For å utvikle konseptet “Kultur i sentrum” har vi først 
og fremst vurdert hva slags kulturfunksjoner som kan 
være med på å skape et sentrum og et tyngdepunkt på 
tomten. For å skape et tyngdepunkt så vi en mulighet 
i å anlegge et kulturhus på tomten, som vil inneholde 
funksjoner som kino, bibliotek, scener og café. 
Kulturhuset vil være et offentlig tilgjengelig bygg som 
skaper et tilbud Ensjø ikke har i dag. I tillegg ønsker vi å 
anlegge en kulturgate, som vil lede folk inn på tomten. 
Kulturgata vil inneholde kultur- og sentrumsfunksjoner 
for å skape et fullverdig sentrumstilbud. For å skape 
en sammenheng mellom Kulturhuset og Kulturgata vil 
det anlegges et torg som kalles Kulturplassen. Dette 
vil bli et naturlig midtpunkt og møteplass på tomten.
 
For å implementere konseptet på tomten har vi 
utviklet flere grep. Det ene baserer seg på en todeling 
av tomten, der søndre del i hovedsak vil bestå av 
sentrumsfunksjoner, mens den nordre delen av tomten 
vil bestå av bolig. Kulturhuset og Kulturplassen blir 
et naturlig skille mellom disse to sonene. Kulturgata, 
kulturhuset og kulturplassen danner en “sentrumsloop” 
sammen med eksisterende sentrumsfunksjoner på 
vestsiden av Gladengveien. Dette grepet er med på å 
knytte tomten vår sammen med det omkringliggende 
området. Forbindelser har også vært et viktig grep 
for prosjektet. For å gjøre tomten tilgjengelig har vi 
fokusert på å skape en bygningsstruktur som sikrer de 
forbindelsene vi har jobbet med, og at forbindelsene 
på tomten møtes i de planlagte offentlige rommene.  

Vi utarbeidet ulike eksempler av utforming med lav, 
middels og høy tetthet. Formålet med å teste ut de 
ulike eksemplene, var å undersøke hvilke romlige 
kvaliteter som oppstod, og hvordan dette samsvarte 
med vårt konsept og mål for tomten. Middels tetthet ga 
de romlige kvalitetene vi ønsket uten at bebyggelsen 
fikk et for massivt uttrykk. Samtidig definerte denne 
bygningsmassen de ulike rommene på en god måte.  

Byen i byen - Ensjø, Gladengveien - Gruppe 5: Bakke, Haug, Heggheim, Stubrud, Tangen Byreparasjon 2020
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Furuset, Granstangen 51 - Gruppe 13
Adrian Eikenes, Tina Lam, Inga Salvesvold, Stian Vesterby 
Svensøy og Johanne Tokvam

Granstunet - et sted for hele livet

2020

PROBLEMSTILLING

Situasjonsplan

BAKGRUNN

Der media ser et belastet område, ser vi et sted med 
kvaliteter som imponerende grønnstruktur og godt 
kollektivtilbud. 

Prosjektet vil tilby rekkehus for å muliggjøre 
boligkarriere i området. Boligene skal fortrinnsvis 
møte behovene og preferansene til eksisterende 
beboere som er stolte av hjemstedet sitt. Det antas 
at dette er et bedre utgangspunkt enn å forvente 
at personer «utenfra» får øynene opp for Furuset. 
Målgruppen vil hovedsakelig være barnefamilier 
med variert husholdningsstørrelse. På Furuset er det 
betydelig flere flerfamiliehusholdninger enn snittet 
i Oslo. Prosjektet vil derfor inkludere rekkehus som 
egner seg som flergenerasjonsboliger. 

Boligprosjektet har betydelig fokus på sosial 
bærekraft, og skal utvikles med sikte på å skape 
bedre kontaktflater og forbindelser enn det som er 
situasjonen i dag.  

Beboerne på Furuset savner flere terskelfrie 
aktivitetsarenaer og gode møteplasser der de kan 
møtes på tvers av kulturer og generasjoner. Prosjektet 
vil derfor omfatte et ikke-kommersielt nabolagshus, 
Furuhuset, som tilrettelegger for varierte aktiviteter 
gjennom hele året.

Visjonen er å skape et sted for hele livet og videreføre 
og forsterke eksisterende nabolagskvaliteter. 

Prosjektet skal svare på følgende problemstilling:
 
Hvordan legge til rette for en boligkarriere på Furuset, 
samtidig som man bidrar til et mer inkluderende og 
levende nabolag?

Tomten er per dags dato ubebygd, noe som gir 
mange spennende utviklingsmuligheter. Planområdet 
ligger mindre enn 500 meter fra Furuset T og senteret 
og det er gangavstand til flere målpunkter som skole, 
idrett, bibliotek og parkområder. 

Furuset er et område preget av en del utfordringer 
knyttet til konsentrasjon av vanskeligstilte og 
fraflytting, særlig av barnefamilier. Flyttemotiver er 
ofte sammensatte, men enkelte oppgir “ønske om å 
bo i en annen bolig” som begrunnelse. Lite variasjon 
i boligmassen gir beboerne begrensede muligheter til 
å gjøre “boligkarriere” på Furuset. 

Byreparasjon 2020
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Mulighetsstudien har utforsket og testet tre ulike 
scenarioer: tett/lav bebyggelse i form av rekkehus, 
utparsellering av tomter og lavtliggende 
blokkbebyggelse. 

Alle scenarioene er tilpasset terreng og eksisterende 
forbindelser på tomten. Scenario 1 kom best ut i 
stresstesten av økonomisk, miljømessig og sosial 
bærekraft. Behovene i området og visjonen i prosjektet 
gjorde at sosial bærekraft veide tungt i beslutningen. 

Programkonsept: 

GRANSTUNET
Prosjektet tilbyr 70 rekkehus for familier i ulike 
størrelser og konstellasjoner med bolig- og 
bokvaliteter som denne målgruppen ønsker seg. 

Rekkehusene har grunnflate på 60 og 70 m2, i 
enheter med to eller tre etasjer. De skal ha fleksible 
planløsninger, som kan tilpasses ulike behov. 

Flergenerasjonsboligene varierer i grad av interaksjon 
og deling av funksjoner mellom generasjoner.
Porøs: Deling av stue, kjøkken og hage 
Uavhengig: Bor i egne etasjer med adskilte 
innganger og deler enkelte fellesfunksjoner. 

FURUHUSET
Furuhuset er en ikke-kommersiell møteplass for hele 
nabolaget. Det er brukerne som bestemmer innholdet. 
Bygget er lagt til rette for fleksibel bruk som store 
sammenkomster og uformelle møter. 
 
Fysiske grep: 

TETT/LAV OG TERRENGTILPASSET
Lave byggehøyder som er tilpasset terrenget gir 
bedre lys- og solforhold og skaper gode byrom. 
Resultatet er et tett boligområde som samtidig
oppleves luftig - både innad i området og utenfra.

BYROM OG FORBINDELSER
Prosjektet har to hovedakser som viderefører to 
eksisterende forbindelser som knytter tomten til 
viktige målpunkter, som Furuset T/senter og en 
ungdomsskole. Hovedaksene og terrengtilpasset 
bebyggelse gjør det mulig å danne et finmasket 
nett av forbindelser som både fungerer som 
gjennomfartsårer og møtesteder. Bygningene og 
forbindelsene rammer inn byrommene. Tett/lav 
bebyggelse har mindre dimensjoner noe som gjør 
det lettere å lage gode byrom med en menneskelig 
skala. Byrommene skal tilrettelegge for opphold og 
sosial interaksjon mellom beboerne.   

Granstunet - Furuset, Granstangen 51 - Eikenes, Lam, Salvesvold, Vesterby Svensøy og Tokvam Byreparasjon 2020
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Snitt AA’ viser hvordan vi bruker terrenget til å lage veier som ligger på 
forskjellige nivåer. Dette skaper mulighet for fine rom mellom husene med nok 
rom for både hage og vei.

Snitt BB’ viser hvordan terrenget blir langs Granstråkket. Store deler av veien blir 
flat med unntak av sør-enden hvor det blir bratt nok for trapp.

Snitt CC’ viser østsiden av tomta med Furuhuset. Her kan man se terrenget 
sør for Furuhuset som kan egne seg til amfiteater mot bygget, samt hvordan 
terrenget nord for Furuhuset er flatt og gir mulighet for utvidet bruk om bygget 
ikke skulle være stort nok.
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Nygårdkollen - Gruppe 14 
Eline Frydenlund, Silje Heggdal, Lisa Ludvigsen og Sabina Sefo KOLLEHAGEN

2020

Byreparasjon 2020

SITUASJONSPLAN

KONTEKST

FORBINDELSER

BARRIERER

PRIVAT/OFFENTLIG                URSKOG          

FØR

OPPRISS 
Ny situasjon med eks. terreng

BYDEL  GAMLE OSLO
DELBYDEL KVÆRNERBYEN
ADRESSE  ARNLJOT GELLINES VEI 
  31, 33 og 35
TOMTEAREAL 13 DAA

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Hovedmålet for utviklingen er å skape et attraktivt og 
bærekraftig boligområde med sosiale-, miljømessige- 
og økonomiske verdier. Utfordringer knyttet til dette er 
punktbebyggelsen, bratt terreng, livløse utearealer og 
manglende tilgjenglighet. Til tross for utfordringene og 
at mange premisser for utviklingen av tomten allerede er 
satt gjennom de eksisterende forholdene, anser vi at  
tomten har mye potensiale. Styrker som beliggenhet, 
utsikt, kollektivforbindelser og nærhet til naturen er 
kvaliteteter vi ønsker å bygge videre på og som skaper 
grunnlag for utviklingen. Med bakgrunn i dette har vi 
formulert følgende problemstilling: 

Hvordan gjennom byreparasjon og fornyelse skape et 
levende bomiljø på Nygårdkollen som oppleves som et 

positivt tilskudd for beboere og nabolag.

Med de riktige grepene ønsker vi å bidra til å skape økt 
attraktivitet, sammenheng og verdiutvikling både for 
beboere og nærmiljøet.

VISJON
Bryte barrierer sosialt og fysisk

HOVEDMÅL
Å skape et attraktivt og bærekraftig boligområde med 

sosiale-, miljømessige- og økonomiske verdier. 

Oppdraget går ut på å videreutvikle tomten  
Nygårdkollen i Kværnerbyen med fokus på byreparasjon. 
Tomten omfatter de tre høyblokkene Arnljot Gellines vei 
31, 33 og 35, som sammen utgjør Nygårdkollen Bolig- 
aksjeselskap. Denne eierformen skaper utfordringer 
knyttet til hvorvidt prosjektet er realiserbart. Vi ønsker å 
bevare høyblokkene på tomten. Derfor er hensikten med 
mulighetsstudiet  å finne den beste løsningen for å utvikle 
tomten på en slik måte at nytt bebygd areal spiller på lag 
med eksisterende bebyggelse. Analyser har  
avdekket en rekke utfordringer knyttet til barrierer på og 
rundt tomten. Dette er grunnlaget for vår visjon: bryte 
barrierer sosialt og fysisk. På grunn av disse barrierene 
fremstår tomten som en ‘‘øy’’ i landskapet og virker  
utilgjengelig. Det er mangel på gode rom og møteplasser 
som følge av dagens eksisterende bebyggelse.  
Inngangene er vendt bort fra fellesarealene som fører til 
få bevegelseslinjer på tvers av tomten. Dette bidrar til lite 

aktivitet og livløse uteområder.
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KOLLEHAGEN - Nygårdkollen - Frydenlund, Heggdal, Ludvigsen, Sefo KONSEPTSKISSE

ULIKE GREP OG UTNYTTELSER

Brudd av fysisk barriere Brudd av sosial barriere

PROGRAMMERING

ENDELIG GREP - MIDDELS UTNYTTELSE

OPPRISS
Ny situasjon med eks. terreng

HVA
Med bakgrunn i problemstillingen, visjonen og målene 
har vi laget konseptet “Kollehagen.” Dette svarer på                  
utfordringer og behov som er blitt identifisert og har vært 
førende for hvordan vi har utformet grepet og  
programmert tomten. Prinsipptegningen til høyre viser 
hvordan vi konkret har jobbet med konseptet  i grepene. 
Tanken har vært å bygge rundt kollen for å bryte opp 
terrengbarrieren og bevare toppen på Kollehagen til et 
sentalt møtepunkt. 

HVORDAN
Mulighetsstudien har undersøkt hvilket grep som  
samsvarer best med konsept og problemstilling. 
Mulighetsstudien har vært todelt. Målet i første fase var å 
lande på et fysisk grep som binder sammen ny og gammel 
bebyggelse, og samtidig skape gode rom og møteplasser. 
Landskapet og terrenget har vært førende for dette, og 
i vårt tilfelle var det sentralt å forsøke å bryte opp ter-
renget. I fase to ble dette grepet ytterligere uttestet med 
ulike utnyttelsesgrader. Her var målet å bryte ned den              
umenneskelige skalaen på høyblokkene. 

HVORFOR
Grepet med middels utnyttelse, med %-BYA 40 og %-BRA 
180, samsvarer best med mål og visjon, ved å ta sikte på å 
danne gode rom uten å gå på bekostning av utsikt, lys- og 
solforhold. Å ikke bygge for høyt har vært viktig for å tilføre 
en menneskelig skala til rommene. Den valgte utnyttelsen 
samsvarer også med den foretatte markedsanalysen, 
som tilsier at det er etterspørsel av mindre leiligheter. 
Markedsanalysen er grunnlag for programmeringen av 
konseptet, slik diagrammet til høyre viser. På grunnlag 
av markedsanalysen har vi valgt å bygge størst andel 
vanlige leiligheter i kombinasjon med noen få rekkehus. 
Markedsanalysen indikerer at det kan være marked for å 
teste ut alternative boformer, og vi tester derfor ut noen få 
bofellesskap. Dette samsvarer godt med målet om å skape 
et sosialt bomiljø. Programkonseptet søker å skape et 
bærekraftig bomiljø, både miljømessig, sosialt og økono-
misk. Et viktig element er det vi kaller delemeter. Dette er 
ulike sosiale funksjoner, som felles dyrkingsareal,barnas 
hus, treningsstudio, felleshus med bruktbutikk, kinorom 
og nærkafè med coworking. Fasilitetene skal legge til rette 
for økt kontakt og sosial omgang mellom beboerne. På 
denne måten vil alle beboerne på Nygårdkollen få mer 
av det man vanligvis har begrenset tilgang på. Program-
konseptet skal bidra til å utvikle løsninger som både 
er naturlige og smarte, for beboerne og for framtidens 
byutvikling. 

Byreparasjon 2020

%-BYA 30%

%-BRA 160%

%-BYA 40%

%-BRA 180%

%-BYA 50%
%-BRA 210%
m2-BRA 31 000 m2

TILGJENGELIGHET OG MØTEPLASSER

BYGNINGSMASSE

Bryte fysiske barrierer Bryte sosiale barriererTomten i dag

OVERSIKTSPERSPEKTIV - KOLLEHAGEN

FØR/ETTER - PERSPEKTIV

Før

Etter

Før Etter
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Arnljot Gellines Plass - Gruppe 15 
Emilie Sandersen, Ida Folkestad, Jacob Blichfeldt Thoresen, Matilde 
Dyrhol Jørgensen og Maria Langhelle 

GELLINES PLASS

2020

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN
I prosjektoppgaven har vi utforsket hvordan man kan ta i bruk 
en mer effektiv arealutnyttelse på tomta og samtidig reparere 
hull i bystrukturen. Det har vært viktig at fokuset ikke bare lå 
på tomten isolert sett, men at hensyn til de omkringliggende 
områdene ble inkludert i konseptet. Dette for å fremme 
bærekraftig områdeutvikling og bidra til sosiokulturelle- og 
økonomiske verdier både på og utenfor tomten.   

For å få et godt grep om hva oppgaven handlet om, måtte vi 
først forstå hva som menes med et boligkonsept. Ifølge Børrud 
og Røsnes, 2016, s. 205 er et konsept “et begrep for en idé, et 
utkast eller en kladd”. Et boligkonsept kan dermed fremstilles 
ved å beskrive vår idé for tomten. Hva som skal bygges, hvilke 
funksjoner rommene skal ha og hvordan sluttproduktet skal 
kunne se ut til slutt, er forhold som må komme frem i konseptet. 
En naturlig del av konseptutviklingen er også å sørge for at 
løsningen treffer markedet.

Vi har vært på to befaringer på tomten: en onsdag i slutten av 
september, og en søndag formiddag i midten av oktober. Ved 
begge befaringene opplevdes tomten som ubrukt og øde. Vårt 
inntrykk er at tomten for det meste blir brukt til gjennomfart, og 
at uteoppholdsarealene blir lite brukt.

Byreparasjon 2020

STYRKER
Sentralt plassert i Oslo
Kort luftlinje til Kværnerbyen 
Gangbro direkte til Etterstad 
Kort vei til Svartdalsparken
Ubebygd tomt i et bebygd 
område

SVAKHETER
Isolert fra omkringliggende 
bydeler på grunn av toglinje, 
Alnaelva og terreng 
Lite mobilitet til viktige 
målpunkter
Lite tilrettelagt kollektivtilbud 
Lite funksjoner i området 
Ligger delvis i en støysone 
Usosiale og overdimensjonerte 
uteoppholdsarealer

MULIGHETER
Etablere delvis selvstendig 
øko-nabolag 
Utvikle en forlengelse av 
Kvernerbyen 
Etablere et nytt torg
Lage flerfunksjonelle 
uteoppholdsarealer med høyere 
kvalitet for beboere
Koble delbydelene sammen 
Lage en sterkere tilknyttning til 
Svarddalsparken 
Reparere hull og barrierer i 
bystrukturen 

TRUSSLER
Ekstremvær og klimaendringer 
Utfordernde marked for 
næringsvirkomhet 
Utbyggning fjerner eksisterende 
fellesarealer
Konkurrerer mot etablerte 
møteplasser som Kværnerbyen 
og Vålerenga

Hvordan utforme et bærekraftig og sosialt nabolag i et 
område som lider av følgene til femtitallets usosiale og 

modernistiske planlegging?
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HVA - HVORDAN - HVORFOR?
Tetthetsstudier
Vi har undersøkt forskjellige programkonsepter med ulik tetthet 
og utnyttelse. Tidlig i utarbeidelsen kom vi frem til at området 
trengte en møteplass og bedre forbindelser til områdene rundt. 
Gjennom programmeringen av konseptet jobbet vi med en 
tetthetsstudie hvor det ble beregnet på hva som ville være de mest 
hensiktsmessige dimensjonene i forhold til hvordan en ny møteplass 
oppleves. Bygger man tett kan man oppnå at mange mennesker 
bruker byrommet, noe som genererer byliv. Samtidig vet vi at byrom 
ofte får bedre kvaliteter når de er dimensjonert i menneskerlig skala. 
Høye bygninger gjør at man som menneske kan føle seg ganske 
liten og byrommet kan miste gode romlige kvaliteter, så vel som sol 
og sikt. Det påvirker også hvordan det er bo der, både som innflytter 
og som nabo. Vi brukte derfor mye tid på å teste ut den fysiske 
formen til byggene. 

 
Forarbeidet Tanker vi tok med oss fra analysearbeid og teori
Før programkonseptet ble satt ble det gjort mange analyser av 
området. Her ble det kartlagt hva som var områdets styrker og 
svakheter og hva som var nødvendig for å gjøre denne isolerte 
gressletten til en attraktiv, urban møteplass. Vi har også lest oss opp 
på teorier om sirkulærøkonomi og desentraliserte systemer, da vi 
tidlig kom frem til at dette ville være et relevant tema å utforske på 
denne tomta.  

Programkonsept Økotorget på Gellines Plass 
I konseptet “Økotoget på Gellines Plass” har det blitt lagt vekt 
på det miljømessige aspektet utbyggingen. Dette fordi tomten i 
utgangspunktet fungerer som en svamp for overvann i nærområdet 
i dag. Den ligger også på en høyde rett over den sårbare 
urskogen i Svartdalen og Alnaelva som har utløp i Oslofjorden. 
Vi ser at sirkulærøkonomiske prinsipper må implementeres i 
byplanleggingen om vi skal klare å håndtere klimakrisen som ligger 
foran oss. 
 
 
Sirkulærøkomoni Hvordan leve bærekraftig i byen? 
Ved å skape et økotorg som prioriterer bærekraftige løsninger, 
vil tomten få en unik verdi som er viktig for nærområdet. 
Boligprosjektet sikter seg inn på å ha et lavt klimaavtrykk. Det vil si at 
hvert bygg programmeres slik at det er lettere for beboerne å ha en 
bærekraftig livsstil. Behandling av avfallsvann lokalt bidrar til at man 
kan gjenbruke verdifulle næringsstoffer og vann på nytt, og samtidig 
sikre at man avlaster avløpsnettet.

Gjennom forarbeidet med tomten har vi funnet at tomten slik den 
er i dag, fremstår som et vanskelig utgangspunkt for boligbygging. 
Vi mener likevel at vi gjennom konseptet for Gellines plass beviser 
at det er mulig å transformere denne gressletta til en ny lokal 
møteplass som bidrar til en positiv verdiutvikling for området.  
 

Gellines plass - Arnjlot Gellinges Plass -  Folkestad, Langhelle, Jørgensen, Sandersen og Thoresen Byreparasjon 2020

SKISSER FRA FØRSTE IDÉWORKSHOP

FØR

ETTER

Økotorg
Urban 

dyrking
Shared 
space

HVA ER GOD UTNYTTELSE AV TOMTEN?

HVA ER ET ØKOTORG?
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Innledning 

Vi står ovenfor en klimakrise som har ledet oss inn i et nytt paradigme i byutviklingen, med et fokus på 

fortetting og den kompakte byen. I tillegg må byutviklingen være motstandsdyktig mot kommende en-

dringer i klimaet (Børrud og Røsnes, 2016, s. 123). En enda mer tettbebygd by vil kunne påvirke livsk-

valiteten til innbyggerne, med risikoer som mindre tilgang på direkte sollys i boligene, dårligere luftkvalitet 

som følge av mer trafikk og flere til å dele på grøntarealene. Derfor vil det være fornuftig å ikke bare ha 

økt bevissthet om hvilke faktorer som kan forringe livskvaliteten, men også hvordan kvaliteten kan løftes.

Jordvern står som én av drivkreftene for norsk fortettingspolitikk (Landbruks- og matdepartementet, 2019, 

s. 209). For å unngå at dyrkbar mark tas i bruk til byutvidelser, har politikken både globalt, nasjonalt og 

lokalt, vært å bygge mer på de arealer som allerede er tatt i bruk. Etter andre verdenskrig har det vært 

omdisponert ca. 1,2 millioner dekar dyrka og dyrkbar mark til andre formål (ibid., s. 206). I dag er det kun 

3% av Norges landareal som er dyrka mark (Nibio, 2020). Over hele Europa er det nedgang av yrkesak-

tive bønder og det er færre som kommer fra eller har slekt som driver med gårdsdrift, noe som resulterer i 

at en stor del av befolkningen blir distansert fra matproduksjonen (Koopmans mfl., 2017, s. 154). I Norge, 

lik mange andre land, flytter stadig flere til byene og nasjonen forsørges i økende grad av importert mat 

(SSB, 2020), som kan bidra ytterligere til distanseringen til landbruket.

Med dette som bakgrunn ønsker jeg å utforske hvordan byutvikling kan spille en rolle for å øke innbyg-

gernes tilknytning til matproduksjon, samtidig som det kan være med på å skape god livskvalitet i en 

fortettet by. Med det stilles problemstillingen «Kan urbant landbruk bidra til bærekraftige byrom?».

Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk omhandler ulike aktiviteter knyttet til dyrking i bynære strøk, og forekommer i mange 

former og skala – fra kommersielle landbruk til private hagebruk (Regjeringen, 2019). I Oslo har det 

vokst frem en økt interesse for å dyrke blant annet i parseller, private hager, bakgårder, vinduskarmer, 

tak, besøksgårder, skolehager, kolonihager og andelsgårder (Oslo Kommune, 2016). Disse har en vari-

erende grad av tilgjengelighet for allmennheten avhengig av eierforhold og driftmodeller.  Denne teksten 

diskuteres om slike steder i lys av deres egnethet som byrom. Balkonger, vinduskarmer, private hager og 

bakgårder er ikke tatt med.

Økt interesse for urbant landbruk og framveksten av flere prosjekter de siste årene viser at det er ønsket 

av mange innbyggere. I 2017 hadde Oslo 23 parsellhager med om lag 1000 parseller, mens 1500 per-

soner stod på venteliste for å få parsell, en firedobling fra 2010 (Parsellhager i Oslo, 2017). De siste årene 

har det også blitt etablert flere nye andelsgårder landet over, der flere er fylt opp og har venteliste (Oslo 

Kommune, 2016). Oslo kommune ønsker å fremme urbane landbruksprosjekter og utlyser tilskuddsmid-

ler for både private og offentlige tiltak i 2021 (Oslo kommune, 2020).

Dysterjordet andelslandbruk i Ås. 

Jordet er åpent for alle å ferdes i og det er sittegrupper og bålplass. Her er medlemmer samlet til potetopptak. Foto: privat.

Hva er et bærekraftig byrom?

Byen er en kompleks organisme av varierende sammensetninger av forutsetninger, aktører, beslutninger 

og resultater, og dermed vil hvert sted være særegent og kreve en egen forståelse (Børrud og Røsnes, 

2016, s. 129). Hva som kan være et bærekraftig byrom er derfor ikke konstant, men avhenger av de so-

sio-romlige forholdene. I tillegg vil vurderingen være påvirket av subjektive oppfatninger, og tidsaktuelle 

behov. Likevel skal jeg forsøke å dra noen generelle linjer for hvordan urbane landbruksprosjekter poten-

sielt kan operere som bærekraftige byrom. Forutsetningene finner vi i ønsket om kompakte byer for en 

bærekraftig utvikling, med bakgrunn i FNs rapport «Vår felles framtid» utgitt av Verdenskommisjonen for 

miljø og utvikling (1987). For å oppnå bærekraftig utvikling må det jobbes for en balanse mellom miljø og 

klima, sosiale forhold og økonomi (FN, 2019).

 

Miljø og klima

Urbant landbruk som grønnstruktur dekker flere behov innenfor bymiljø og klimaforhold. Hvoslef-Eide 

trekker frem funksjoner der planter kan binde støv, produsere oksygen og motvirke flom (NMBU, 2020). 

Andre funksjoner innebærer å redusere støy og isolere bygninger mot både lave og høye temperaturer. 

Disse funksjonene vil være essensielle for å håndtere fremtidige klimautfordringer med økte vannmeng-

der og varmere temperaturer (Oslo Kommune 2010, s. 41). Urbane landbruk fungerer i tillegg som 

grønnstruktur i en by, der de gir rom for en pause fra byens harde overflater, og med et varierende uttrykk 

gjennom årets sesonger. Avhengig av et prosjekts drift vil det også kunne bidra til estetiske opplevelser i 

Kan urbant landbruk bidra til bærekraftige byrom?

Christina Wong,  by- og regionplanlegging
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form av dyrkningsoppsett, bruk av spiselige blomster osv. En slik grønnstruktur vil også etablere habitat 

og næring for bier og andre insekter og føre til et økt naturmangfold (Regjeringen, 2019).

Sosiale forhold

Å dyrke mat sammen kan skape en sosial arena, inkludering, gi mestringsfølelse, bidra til fysisk helse 

og læring. Skolehager fungerer som pedagogisk arena og sørger for uteaktivitet. For andre kan dyrking 

av mat oppleves som verdifullt arbeid med kontinuitet som holder motivasjonen i gang (Koopmans mfl., 

2018, s. 161). Gjennom aktive og kollektive prosesser som kobler dyrking av mat (og eventuelt foredling 

og konsumering) med personlige og kulturelle handlinger kan urbant landbruk føre til dannelsen av et 

sted med tilhørighet og fellesskap (ibid., s. 160-163). Slik vil dyrking i byen kunne oppfylle offentlige rom 

som samfunnets fellesrom.

Økonomi

Den økonomiske dimensjonen kan deles i to hensyn: samfunnets økonomi og et konkret prosjekts 

økonomi. Sett i lys av et vellykket prosjekt som dekker de sosiale aspektene som ønsket av et byrom, 

som inkludering og tilhørighet, vil et urbant landbruksprosjekt kunne føre til bedre folkehelse og produkti-

vitet og dermed løfte samfunnets økonomi. Et prosjekt styres i stor grad av kostnader og inntekter, og det 

vil være forskjell mellom insentivene til en privat utvikler og en offentlig utvikler på hvorvidt det er ønskelig 

å påkoste seg et slikt prosjekt som hovedsakelig gagner samfunnet. For den private utvikleren vil det 

være mindre ønskelig da det ikke er direkte inntektsbringende i form av økonomisk kapital (Carmona mfl., 

2010, s. 276). På den andre siden kan det tenkes at tilretteleggingen av et urbant landbruk kan være min-

dre kostbart enn opparbeidelse av et lekeareal eller en park ved tilrettelegging for offentlig uteopphold-

sareal. I en diskusjon om bærekraftige byrom, vil det i et privatdominert utviklermarked være avhengig av 

de private utviklerne å skape forutsetningene for fungerende former for urbane landbruk.   

Kan urbane landbruk fungere som bærekraftige byrom?

For å avgjøre om urbant landbruk kan fungere som gode byrom er det nødvendig å diskutere de ulike 

formenes funksjon. Denne tekstens omfang tillater ikke å diskutere de mangfoldige formene som finnes, 

og jeg har dermed valgt to vide kategorier som kan skape byrom i varierende type som eksempler:

Dedikerte større arealer til dyrking (koloni- eller skolehager, andelsgårder, gårdsdrift o.l.)

Slike prosjekter vil sjelden være på initiativ fra private utviklere, da det ikke er kostnadsmessig gunstig på 

kort sikt, men oppstår ofte av private personer eller organisasjoners initiativ. Det kan driftes av offentlige 

instanser, eksempelvis en skole, eller av én eller flere private personer/aktører, som f.eks. i en koloni-

hage som ofte er en samling private personer eller en forening. Slike dyrkningsprosjekter kan finnes på 

offentlig og privat grunn. Utover funksjonen som sted for matproduksjon, kan også slike hager fungere 

for rekreasjon og grøntdrag. For å kvalifiseres som byrom bør det være tilgjengelig for allmennheten. 

Dette kan reguleres av bestemmelser som oppfordrer eller legger krav om at arealet skal være åpen for 

allmennheten, dersom det er hensiktsmessig for å skape et byrom og grøntdrag i det gjeldende området. 

Hager kan være operative med kafé eller være tilrettelagt med gangtrasé gjennom dyrkingsområdet, ha 

sittegrupper eller møteplasser blant vekstene.

Slik kan allmennheten følge med på vekstenes endringer gjennom sesongen, komme i prat med private/

offentlige gartnere og potensielt inkludere seg selv i hagens utvikling.

Losæter i Oslo betegnes som en åpen park med spiselige vekster og er tilgjengelig for alle. Parken driftes av bybonden, ansatt av 

Oslo Kommune. Begge foto: Monica Løvdahl

Private utviklerprosjekter (boligutbygging, offentlige rom, SLOAP, tak osv.)

Store utbyggere blir ofte pålagt krav om å skape offentlige rom i større utbyggingsprosjekter. Slike offent-

lige rom kan integreres med urban dyrking, være seg som uteoppholdsareal, parkhage eller på torg mel-

lom sittegrupper, opp langs vegger eller på tak. Disse vil ha varierende grad av tilgjengelighet i grensen 

av privat/offentlig bruk, men har til felles å skape et godt nærmiljø som kan oppleves for allmennheten, 

f.eks. åpne mathager som tilhører et leilighetskompleks, men som bidrar til et aktivt og grønt nabolag. 

Urban dyrking som byrom har som hensikt å skape et godt oppholdsted. Carmona mfl. (2010, s.

276) oppsummerer utbyggeres motivasjon til å skape slike gode væresteder oftest kun strekker seg til 

byggeprosjektets slutt, og så langt det økonomiske kan kompromittere. De indirekte og langvarige gevin-

stene av urban dyrking som sosiale og miljømessige fordeler reflekteres ikke i markedsprisen og regnes 

derfor ikke som inntektsbringende for utbyggere (Hsu og Chao, 2020, s. 1). En tilleggsgevinst av å skape 

gode og kanskje noe utradisjonelle møteplasser vil være et godt rykte, som også bør regnes inn som en 

langtidsinntekt for utbyggerne.

Forutsetninger og muligheter

For at utbyggere skal realisere urbane landbruksprosjekter vil det være nødvendig at utviklerne selv ser 

verdien av det gjennom de indirekte økonomiske gevinstene, at det er en etterspørsel fra boligkjøpere 

eller så må det skje gjennom krav fra det offentlige. Prosjekter kan også realiseres av private aktører og 

organisasjoner på eget initiativ. Fordelen og ulempen med urbane landbruk er at de er temporære og 

fleksible – de kan oppstå og skape gode byrom uavhengig av størrelse tilgjengelig og dermed utnytte 

alle typer uutnyttede arealer. Like raskt kan et landbruksprosjekt som er etablert eller er i etablerings-

fasen, bli omdisponert til utbygging eller et annet formål. 
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Hva er det som skiller et godt utviklingsprosjekt fra et dårlig? Tar du en spasertur gjennom hvilken som 

helst by kan du sikkert identifisere både god og dårlig eiendomsutvikling. De fleste personer har en 

mening om hva som vellykket eller ikke. Ta for eksempel utbyggingen av Bjørvika i Oslo sentrum. Noen 

mener kanskje at utbyggingen er kjempefin og at det var akkurat noe sånt som dette Oslo sentrum 

trengte. Andre kan mene at utbyggingen har ødelagt trafikkflyten gjennom Oslo, og dermed gjort det 

unødvendig vanskelig å kjøre bil i sentrum. Men hva vil det si at et prosjekt er vellykket? Som hovedkilder 

til å diskutere dette  spørsmålet har  jeg benyttet  bøkene Eiendomsutvikling (Leikvam & Olsson, 2018), 

Eiendomsutvikling (Ness & Øyasæter, 2018), Prosjektbasert byutvikling (Børrud & Røsnes, 2016) og Pub-

lic Places Urban Spaces (Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010).

For å vurdere hva som er et godt eiendomsutviklingsprosjekt må vi først definere eiendomsutvikling. 

Leikvam & Olsson (2018, s. 16) definerer eiendomsutvikling som «å transformere et stykke areal fra én 

tilstand til en annen, slik at arealet gis en verdiøkning i seg selv, eller i form av økt løpende avkastning». 

De  påpeker at begrepet eiendomsutvikling ikke bare definerer  utvikling som skaper økonomisk verdi, 

men at utvikling som bidrar til samfunnsmessig nytte, er også eiendomsutvikling. Eksempelvis vil det å 

transformere et fabrikkområde til park også regnes som eiendomsutvikling. Vilkåret for at begrepet kan 

benyttes er at resultatet av utviklingen kan regnes som en forbedring av arealet.

Børrud & Røsnes (2016) hevder i boken Prosjektbasert byutvikling at byen er dannet av fire primære 

strukturer: gatenett, tomteinndeling, grønnstruktur og bygningsstruktur. Det kan tolkes slik  at vi i vurderin-

gen om et prosjekt er vellykket eller ikke, ikke bare må begrense oss til den tilførte bygningsmassen, men 

også området som sådan.

I boken Public places urban spaces blir det gjort et forsøk på å definere hva som er et vellykket prosjekt 

ved å legge frem en teori om at utviklingsprosjekter består av tre uavhengige kvaliteter som til sammen 

er viktig for et helhetlig godt prosjekt. Disse kvalitetene er fysisk- og produksjonskvalitet som er kvaliteten 

på materialene og arbeidet i forbindelse med utviklingen. Andre kvalitet er funksjonalitet og arkitektonisk 

design som handler om prosjektets estetikk og hvor praktisk brukervennlig prosjektet er, som f.eks god 

romløsning. Siste kvalitet er stedskvalitet, som definerer  hvor godt prosjektet er utviklet i sammenheng 

med omgivelsene, og hvordan de enkeltvise  komponentene ved utviklingen bidrar til en større og mer 

integrert helhet i området (Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010).

Når vi ser et utviklingsprosjektsom en del av et helhetlig område, dukker også en annen problemstilling 

Sammenlignet med estetisk beplantning kan dyrking av frukt og grønnsaker i større grad tilføre et sosialt 

aspekt når dette gjøres i et fellesskap. Samtidig er det som med andre typer byrom også avhengig av de 

som tar i bruk arealet for dyrking, om og hvordan det vil fungere sosialt.

Avsluttende kommentar 

Det er mange argumenter for at urban dyrking kan skape bærekraftige byrom, men likeledes er det 

mange forutsetninger som må oppfylles. Det er i dag lite initiativ fra private utbyggere som integrerer ur-

bane landbruksprosjekter i deres prosjekter. Dersom det skal skapes flere byrom med urban dyrking vil 

en økt etterspørsel fra innbyggerne og myndighetene synliggjøres for utbyggerne. Videre kan myndighe-

tene legge til rette for insentiver for at dette skal prioriteres av private utbyggere. Urbane landbrukspros-

jekter har potensiale for å være bærekraftig både sosialt, miljømessig og økonomisk. Dette forutsetter at 

det blir godt integrert med brukerne og tar hensyn til miljøet. Økonomisk sett vil det være avhengig av om 

det regnes ut fra en samfunnsøkonomisk verdi eller et enkelt prosjekts økonomi. Sistnevnte, som ofte er i 

regi av private utviklere, er en sterk driver for samfunnsutvikling og å konkludere med ett entydig svar på 

økonomisk bærekraft vil være utenfor denne tekstens omfang.

Hva er et vellykket prosjekt?

Eirik Engen Finne, eiendomsutvikling
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opp. Hvem er prosjektet vellykket for? Er det brukerne, reguleringsmyndighetene eller utviklerselskapet 

som definerer hva som er vellykket? I følge Carmona et al. vil oppfattelsen av stedskvalitet variere ut ifra 

hvem man spør. Ettersom salgbarhet ofte er et fokus i eiendomsprosjekter, vil beboernes/kjøpernes be-

hov ofte trumfe samfunnsbehovet Dette gjør at utviklere ofte har fokuset innenfor prosjektets tomtegrens-

er istedenfor å integrere prosjektet som en del av omgivelsene rundt. Det blir likevel feil å si at et prosjekt 

som ikke svarer til samfunnsbehovet har lav stedskvalitet ettersom prosjektet kan ha høy stedskvalitet for 

beboerne (Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010).

For eiendomsutvikleren vil et viktig kriterium være at prosjektet er økonomisk lønnsomt og at utvikleren får 

avkastning for den kapitalen som er investert. Ness og Øyasæter (2018) hevder at det som kjennetegner 

gode eiendomsutviklingsprosjekter, vil kunne avhenge av hvem man spør. «I eiendomsbransjen vil mange 

kunne hevde at gode utviklere kjennetegnes av strategisk tenkning, riktig fagkompetanse til enhver tid 

og evne til å samarbeide med så vel offentlige myndigheter som private aktører. Hvis man i tillegg lykkes 

finansielt, blir man sett på som vellykket.» (ibid. S.14). Her kan vi se tydelig hvordan ulike roller påvirker 

synet på hva som er vellykket. Hensikten er å understreke at det er et skille mellom resultat og prosess. 

For utvikleren er det ofte økonomien som er viktigst, mens for de som gjennomfører utviklingen er en god 

utviklingsprosess viktig.

Kommunen, som er planmyndighet har andre kriterier for hva som er vellykkede prosjekter. Det er deres 

oppgave å sørge for at utviklers forslag til reguleringsplan svarer til overordnede retningslinjer, strategier 

og øvrige lokale behov (Børrud & Røsnes, 2016). Måten myndighetene sikrer samfunnets interesser på 

er gjennom lovgivning og anvendelse av plan- og bygningsloven (Holth & Winge, 2019). Reguleringsmy-

ndighetene skal sikre at  viktige samfunnsinteresser ivaretas i planleggingen,  som å tilrettelegging for 

bosetting, arbeidsplasser, friluftsområde, offentlig infrastruktur, osv. (Ness & Øyasæter, 2018). Således 

er det grunn til å anta at et vellykket prosjekt i planmyndighetenes forstand, er  et prosjekt som svarer til 

intensjonen med reguleringsarbeidet og den overordnede politikken formulert i kommuneplanen og de 

nasjonale retningslinjene.

Som både Ness & Øyasæter og Carmona et al. påpekerer begrepet vellykket, subjektivt. Fordi samfunnet 

består av utallige ulike folk og grupperinger  med ulike roller og meninger, 

kan derfor være utfordrende å enes om  hva som er et vellykket prosjekt. I Public Places Urban Spaces 

(Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010) henviser til  Livet mellom husene (Gehl,1996) og Jan Gehls teori 

om at graden av menneskelig aktivitet i et område en god indikator på kvaliteten et område har. Således 

er aktivitetsnivået også et kriterium for hvor vellykket prosjektet er. Jan Gehl deler de menneskelige 

aktivitetene innenfor et område inn i tre kategorier, nødvendige aktiviteter, mulige aktiviteter og sosiale 

aktiviteter. Nødvendig aktivitet er aktiviteter vi er mer eller mindre er nødt til å foreta oss for at hverdagen 

skal gå rundt. Eksempelvis kan dette være å ta kollektivtransport, handle og det å gå til skolen eller jobb. 

Mulige aktiviteter er fritidsaktiviteter som spaserturer, cafebesøk og trening. For at slike aktiviteter skal 

oppstå må området ha kvaliteter som legger til rette for det. Siste kategori er sosiale aktiviteter. Dette er 

aktiviteter som oppstår der mennesker møtes. Sosiale kvaliteter oppstår gjerne spontant og kan være 

så enkelt som å slå en av prat med naboen, barn som leker i gaten eller enkle arrangementer. Ifølge Jan 

Gehl vil et byrom av dårligste kvalitet som regel generere bare de nødvendige aktivitetene  (Gehl, 1996, 

referert i Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010).

Jan Gehls teori om aktivitet i byrom er illustrert i et diagram som viser relasjonen mellom kvalitet og aktivi-

tet.  Den sammenhengen Gehl vil få frem er at at det ikke er så stor forskjell i  nødvendig aktivitet mellom 

gode og dårlige byrommene. Den sosiale aktiviteten vil antakelig øke ved at kvaliteten økes, men ikke 

dramatisk mye. De mulige aktivitetene vil derimot øke betrakting dersom kvaliteten på byrommet bedres 

(Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010). Ut ifra dette kan vi tolke at  et vellykket prosjekt for samfunnet, er 

et prosjekt som i stor grad oppfordrer, legger til rette for og genererer mulige aktiviteter som fritidsaktivi-

teter, cafebesøk, turer osv.

Hva som er et vellykket prosjekt kan ikke defineres på forhånd. I evalueringen av et prosjekt må en se på 

hvilket utgangspunkt, muligheter og forutsetninger et prosjekt har (Børrud & Røsnes, 2016). Som jeg tid-

ligere har vært inne på kan ikke et prosjekt utvikles utover  egen økonomisk evne. Faktorer som økonomi, 

regulering og tomtens beskaffenhet  setter begrensinger for prosjektets mulighetsrom (Børrud & Røsnes, 

2016). Eksempelvis kan et fredet kulturminne hindre utvikling på et areal. Prosjektet ville kanskje blitt mer 

vellykket dersom det heller enn å ta vare på kulturminnet, ble bygget noe som i større grad kommer til 

gode for beboere i området?  Siden det ikke vil la seg gjøre på grunn av fredningen,  vil det kanskje ikke 

være grunnlag for  å si at et eiendomsutviklingen  er «mislykket», når det som vil gjort det (økonomisk) 

vellykket, ikke ble realisert fordi (i dette eksempelet) setter fredningen begresninger for hva som ideelt 

sett, er den «beste» utnyttelsen. Slik jeg ser det trenger ikke dette nødvendigvis å være økonomiske argu-

menter, men også argumenter knyttet til samfunnsmessig nytte eller glede for beboere i området. Det er 

med andre ord verdt å reflektere over at selv om det i det store bildet er et mål å ta være på kulturminner, 

kan dette målet gå på bekostning av andre kvaliteter som også er ønsket. Sånn sett kan ikke utvikleren 

krittiseres for eventuelle mangler ved prosjektutviklingen som ikke er gjennomførbare grunnet tomtens 

forutsetninger. 

Ifølge Børrud og Røsnes kan  prosjekter evalueres etter tre avhengige variabler: lokalisering, program 

og utforming. Beslutninger som omhandler disse variablene påvirker prosjektets arkitektur, strukturelle 

sammenheng, byliv og bybruk, regional kontekst og bærekraft (Børrud & Røsnes, 2016). Flere av disse 

temaene har jeg tidligere vært inne på som mål på prosjekters vellykkethet. For å avgjøre om et prosjekt 

er vellykket må vi altså ta hensyn til prosjektets forutsetninger og evaluere beslutningene som er tatt om 

prosjektets utforming, program og lokasjon.

Avsluttende  refleksjon

Det er ikke mulig å finne noe fasitsvar som avgjør om  eiendomutvikling  er vellykket eller ikke. Mennesker 

med ulike roller vil ha ulike kriterier for hva som regnes som vellykket. Jeg som fremtidig eiendomsutvikler 

må ha dette i bakhodet nå som jeg snart skal ut i arbeidslivet og utvikle egne prosjekter. Et prosjekt kan 
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ikke utvikles over eiendomsutviklerens økonomiske evne, men er nødt til å gi en tilstrekkelig økonomisk 

avkastning for å kunne gjennomføres. Videre kan prosjektet ikke gå utover rammene i en  regulering-

splan. Kunsten å utvikle et vellykket prosjekt i den forstand vil derfor være hvorvidt eiendomsutvikleren 

evner å utvikle prosjekter som svarer til brukerens behov. Dette innenfor de begrensende rammene som 

settes av regulering og økonomi. For å få til dette bør eiendomsutviklere strebe etter å utvikle arealer 

bestående av bygningsstruktur av god kvalitet, med god funksjonalitet og arkitektonisk design. I tillegg 

til at prosjektet er utviklet i sammenheng med omgivelsene og på en slik måte at området genererer mye 

«mulig aktivitet».

Hvordan sikres arkitektonisk kvalitet gjennom planleggingen i 
utbyggers mulighetsrom?
Emilie Sandersen Damnjanovic

Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan arealene i Norge skal brukes og reguleres, og tilsier i §29-1 

at tiltak skal prosjekteres og utformes slik at det får en god arkitektonisk utforming. Nærmere bestemte 

krav for dette oppgis ikke i plan- og bygningsloven. Reguleringsplaner og markedet vil i stor grad de-

finere hvilket mulighetsrom og begrensninger utviklere vil ha for sine prosjekter. Videre vil arkitekturen 

være begrenset innenfor utviklerens mulighetsrom, alt ettersom hvor utvikleren velger å legge sitt fokus i 

forhold til begrensningene (Tiesdell og Adams, 2011). Spørsmålet jeg ønsker å drøfte i denne teksten er 

hvordan god arkitektonisk kvalitet som oppstår i dette mulighetsrommet kan sikres gjennom regulering-

splanen.  

En undersøkelse gjennomført av OsloMet på bestilling fra KMD (Andersen m.fl., 2020) viser til at kom-

munene selv ser på reguleringsplannivået, som det viktigste plannivået for å sikre arkitektonisk kvalitet i 

stedsutviklingen. Konkretiseringen og operasjonalisering av arkitektur som tema i reguleringsplanen viser 

seg derimot å være utfordrende for kommunene. Ifølge rapporten er derfor oppstartsmøtet med kom-

munen har med forslagstillerne, et viktig steg for å ta opp temaet arkitektonisk kvalitet, og deretter kan 

kommunen legge føringer gjennom f.eks. rekkefølgekrav og reguleringsbestemmelser.

«Planlegging er en handling i nåtid som utføres for å kunne styre utviklingen mot et ønsket fremtidig re-

sultat.» (Børrud og Grønning, 2018). De to sentrale by-begrepene som stammer fra spanske Ildenfonso 

Cerda (1815-1876), urbs og civitas, kan på norsk oversettes til territorium og samfunn. I territoriet som 

skal planlegges må det innhentes informasjon om de ulike romlige systemene som inngår i dette terri-

toriet. Børrud og Grønning viser også til at det som er spesielt med planlegging i reguleringsprosesser, 

er at utover det å forholde seg til isolert til enkelte systemer, må det opprettes sammenhenger gjennom 

skapende handling. Når en plan skal utarbeides, er det gjerne flere systemer (i samfunnet) som informas-

jon må innhentes fra, for å styre den romlige utviklingen (i territoriet).

Det norske plansystemet følger et planhierarki, hvor vi finner statlige bestemmelser og retningslinjer 

øverst i hierarkiet. De juridiske bestemmelsene for dette hierarkiet finner vi i plan- og bygningsloven 

(2008). Først og fremst vurderes plan- og bygningsloven til å være en prosess-lov, heller enn en lov som 

legger føringer for resultatet av planleggingen (Andersen m.fl., 2020). Det statlige nivået legger føringer 

for utarbeidelse av planene som følger nedover i hierarkiet. Staten har myndighet til å innkalle planer, 

fremme innsigelser og føre begrensninger i adgang til endring av kommuneplan. Deretter finner vi det 
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regionale nivået, hvor fylkeskommunale myndigheter setter lovregler og innsigelser. Under de regionale 

planene finner vi de kommunale planene, hvor kommune står som myndighet. Kommunene har ulike 

planvirkemidler å anvende, fra kommunal planstrategi og kommuneplan til områderegulering for større 

arealer med krav til planlegging av sammenhengende infrastruktur og detaljregulering for gjennomføring 

av private utbyggingsforslag.

Intensjonen i det norske plansystemet er at bindende reguleringer følger fra overordnet nivå til prosjektet. 

Alle ledd i planhierarkiet har sine instrumenter for å legge en styrende retning for arkitektonisk kvalitet. 

Private aktører er gitt mulighet til å fremme planforslag og utarbeide en detaljregulering for å få gjennom-

ført prosjektet sitt. Kommunene som reguleringsinstans har i sin fortolkning og ivaretakelse av estetikk, 

gitt stor frihet til å utøve sitt lokale, faglige og politiske skjønn. Det er opp til den enkelte kommune om 

forslaget blir vedtatt. Når planen blir vedtatt vil den nye planen bli gjeldende fremfor tidligere vedtatte 

overordnede planer, dersom de skulle komme i strid med hverandre.  For den private aktøren kan denne 

muligheten være essensiell, da man ikke lenger vil være avhengig av planmyndighetens kapasitet til å 

utarbeide planen. For kommunes langsiktige styringsmulighet, kan det være utfordrende, da det kan føre 

til at overordnede planer får en uavklart rolle som styringsinstrumenter (Børrud og Røsnes, 2016 s. 117). 

Å definere arkitektoniske kvaliteter i reguleringsplanen kan vise seg å være svært utfordrende. Ifølge 

Andersen m.fl., (2020) mangler kommunene som skal behandle planinitiativene, ofte grunnleggende 

erfaring og kunnskap for å kunne vurdere og sikre god arkitektur i reguleringsplan. Å lede en reguler-

ingsplanprosess forutsetter koordinering av et komplekst samspill mellom kommunes politiske ledelse 

og administrasjon, utbyggerne og innbyggerne. Dagens planer er utarbeidet kollektivt i samarbeid med 

kommune og utbygger, hvor private konsulenter har kommet med sine utredninger. Samtidig vil det ofte 

utvikles visjoner og målsetninger for planene på flere andre arenaer, som i kommunale sektorer eller i for-

melle og uformelle fora i media. Disse innspillene må plandokumentet samle opp og kommunisere med. 

Hvordan den enkelte kommune velger å løse og organisere sine virksomheter, viser seg også å variere 

fra kommune til kommune (Børrud og Grønning, 2018).

Hvis ikke arkitektoniske krav og føringer er tydelig formulert i planforslaget, vil det gi et mer fleksibilitet 

innenfor reguleringens mulighetsrom og utvikler får anledning til å fokusere på kvaliteter tilpasset utbyg-

gingens formål innenfor det gitte området. Her ligger selve kjernen til problemstillingen. Individuelle kom-

ponenter av arkitektur spiller hver for seg en viktig rolle i det totale bildet i en urban kontekst (Tiesdell og 

Adams, 2012). God arkitektur i et område oppnås ved hvert prosjekt sitt unike bidrag til områdekvaliteten. 

Hvert enkelt planinitiativ har derfor et stort ansvar for den samlede kvaliteten I byens arkitektoniske helhet.

Ved kommunens frie skjønn til å vurdere og å vedta private initierte planer, er spørsmålet om kommunen 

som institusjon er kvalifisert til å vurdere den arkitektoniske kvaliteten. I England har Commission of Archi-

tecture and the Built Environment (CABE) definert at god arkitektonisk design skal passe med sin hensikt 

i sin unike kontekst. Det skal være bærekraftig, effektivt, sammenhengende, tilpasset sin kontekst, og 

behagelig å se på. God arkitektonisk kvalitet kan ikke defineres av individuelle preferanser, da det er 

kvaliteten, og ikke stilen, som veier tungt (Tiesdell & Adams, 2011, s. 188). Av norsk lov er arkitektonisk 

kvalitet et krav, men den gir ingen retningslinjer eller definisjoner som vil sikre at arkitektonisk kvalitet kan 

måles eller kvalitetssjekkes gjennom en reguleringsplan.

Rapporten fra OsloMet viser til at kommunene blir avhengig av statlige føringer for god metodologi for å 

ivareta interessene om god arkitektonisk kvalitet i planleggingen. Det blir et paradoks når den samtidig 

poengterer at de nasjonale styringssignalene i arkitekturen er vage (Andersen m.fl., 2020). De anbefaler 

derfor at det i plan- og bygningsloven ettertrykkelig tas inn at planer skal inneholde kvalitetsmål også 

for estetikk. De etterlyser at KMD må gi klarere og mer enhetlige nasjonale styringssignaler om at kom-

munene må vektlegge arkitektonisk kvalitet i planlegging. Og deretter at KMD gir fylkesmannen klare 

føringer og instruksjon om å følge opp at lovens intensjon blir fulgt i de enkelte kommunene. Det bør 

også ifølge rapporten, utvikles gode nasjonale retningslinjer, som kommunene kan følge for å ivareta 

arkitektonisk kvalitet i planene de utarbeider.

Dette sammenfaller også med hva undersøkelser gjort i England om samme tema viser til. De regionale 

planorganene er avhengig av kontinuerlig utdanning og større bevissthet rundt god arkitektonisk kvalitet 

i planforslagene. Men dette er et kostnadsspørsmål fra statlig hold. Dersom dette ikke prioriteres vil de 

lokale organene og myndighetene ikke ha den grunnleggende kunnskapen for å sikre god urban arkitek-

tur i de ulike prosjektene (Tiesdell & Adams, 2011, s 197-198).

Avsluttende kommentar

Reguleringsplaner viser seg altså å være det viktigste, men også et vanskelig verktøy for planmyn-

digheten å sikre god arkitektonisk kvalitet i det som bygges. Uten god kompetanse om hva arkitektonisk 

kvalitet er, kan det være vanskelig å tolke tegningene i planforslaget og forstå hvordan sluttresultatet 

vil ende opp med å bli. Kommunene bør ha en slik kompetanse for bl.a. å gå inn i forhandlinger rundt 

private initierte planer, for å sikre at arkitektonisk kvalitet ivaretas i reguleringsplanene. Det eksisterer 

ikke noe som oppfattes som en definisjon av begrepet arkitektonisk kvalitet i Norge i dag. Plan- og byg-

ningsloven etterspør dette i pbl §29-1 uten å definere hva dette er. Dersom det sies noe om hvordan 

arkitektonisk kvalitet skal bedømmes, vil dette kunne få konsekvenser for alle nivåene i planleggingen. 

Det etterlyses altså at det i plan- og bygningsloven settes som et krav for reguleringsplanene, at det skal 

inneholde et kvalitetsmål for estetikk. Derimot viser det seg vanskelig å kunne fastsette retningslinjer for 

estetiske krav på generelt grunnlag, samt er det en utfordring dersom estetikk oppfattes synonymt med 

arkitektonisk kvalitet. Dette fører til at arkitektonisk kvalitet er utfordrende å regulere og sette krav til.

Et hovedpoeng i rapporten fra OsloMet er at kommunene finner det vanskelig å nedfelle kvalitet i planene 

sine. Begrunnelsen for dette er ofte manglende intern samordning eller manglende tradisjon for å følge 

planer. Et krav til kvalitetsmål for estetikk i reguleringsplanen vil likevel åpne for at kommunene kom-
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Forståelsen av omgivelsene, og spesielt den individuelle oppfatningen av «sted» er en viktig dimensjon 

i stedsutvikling. Siden 1960-tallet har interessen for sosiokulturelle stedsanalyser blitt forsterket med økt 

fokus på den opplevelsesmessige «følelsen av sted» (Sense of place) - som i sin tur er assosiert med 

stedstilhørighet og stedsidentitet (Carmona et al. 2010 s, 111). Den perseptuelle dimensjonen har bidratt 

til en økende tilrettelegging for stedsutvikling som er forenelig med prinsippene om «livlige» og «levedyk-

tige» steder. Denne tilretteleggingen innebærer en forståelse for hvordan ulike individer og grupper «erfar-

er og forholder seg til steder» (Røe, 2006). I denne sammenhengen utvides den kvantifiserte og objektive 

forståelsen av «sted», med en ytterligere komponent som fanger den følelsesmessige og sosiale sfæren 

med stedene.

Denne artikkelen strekker seg utover en ren beskrivelse av de fysiske strukturene på et sted og utforsker 

virkningen av den perseptuelle dimensjonen i den fysiske byen.  I dette perspektivet har de sosiale og 

kulturelle aspektene ved steder stor innvirkning på folks følelser for stedet. Artikkelen argumenterer 

for at sosiokulturell stedsforståelse, herunder den perseptuelle dimensjonen, burde bidra til å bedre 

kunnskapsgrunnlaget for fremtidig by- og stedsutvikling. Oppgaven skal spesielt undersøke hvordan be-

grepet «sense of place» - kan være et verktøy for å styrke følelsen av sted.

Teoretisk rammeverk

I denne delen av artikkelen presenteres det sentrale begrepet «sense of place» i to kategoriske kon-

septer; 1) følelsen av sted i et territoriell- og personaliserings perspektiv, og 2) den dimensjonale følelsen 

av sted. Før artikkelen går nærmere inn på disse definisjonene, er det viktig å forstå bakteppe til den 

perseptuelle dimensjonen. 

Den perseptuelle dimensjonen refererer først og fremst til menneskets biologiske sanseevne som frem-

kalles av miljømessig stimuli (Carmona et al. 2010). Carmona et al. (2010) argumenterer for at persepsjon 

og sansing er to gjensidig avhengige prosesser, men at det finnes en uklarhet mellom hvor sansningen 

ender og persepsjonen begynner. Sansningen refererer primært til de fire mest verdifulle sanseevnene: 

synssans; høresans; luktesans; og følesans. For å forstå følelsen av sted, er det viktig å forstå «følelse» 

som et spekter av sanseinntrykk og tolkninger som til sammen danner en egen individuell opplevelse. 

Bell et al. (1994 i; Carmona et al. 2010) viser til at persepsjon ikke bare er en biologisk prosess, snarere 

at persepsjon er sosialt og kulturelt lært. Der hvor sanseopplevelsene kan være likt for alle, varierer tolk-

ningen på hvordan enkeltpersoner filtrerer, reagerer, organiserer og verdsetter disse opplevelsene. Med 

det kan vi si at «vi påvirker miljøet og blir påvirket av det» (Carmona et al.. 2010 s. 111 oversatt).

Å skape en «følelse av sted»; virkningen av den perseptuelle di-
mensjonen i byplanlegging

1

mer i en sterkere forhandlingsposisjon med utbygger, når det gjelder arkitektonisk kvalitet som følge av 

planen (Andersen m.fl., 2020). Dette anser jeg som en fornuftig konklusjon, men etter mitt syn vil bedre 

kunnskap om temaet være sterkeste virkemiddel i en forhandlingsposisjon. På denne måten vil man 

også forebygge at estetikk og arkitektonisk kvalitet oppfattes synonymt med hverandre. Slik jeg ser det 

kan gode veiledere fra nasjonalt hold og muligheter for ytterligere opplæring i den enkelte kommune, føre 

til et mer bevisst forhold til hva som reguleres, og at det reguleres i nødvendig utstrekning. Det kan også 

føre til nærmere likebehandling av saker, når saksbehandler skal tolke et åpent spørsmål om kvalitet på 

arkitekturen. Om ikke kvalitet og god arkitektur kan hjemles ved lov, vil en utstrakt grad av kunnskap om 

fagområdet i den enkelte kommune åpne for at dette likevel kan komme frem av den enkelte regulering-

splan. Løsningen for å sikre god arkitektonisk kvalitet i utbyggers mulighetsrom kan dermed hovedsake-

lig være en kombinasjon av to ting. Tilrettelegging i den enkelte kommune for tilstrekkelig og relevant 

kompetanse, nok kapasitet og forhandlingsevne til faglig dialog med utbygger, i kombinasjon med krav 

om kvalitetsmål for estetikk i reguleringsplanen.

Dalia Sofie Fakhrzad  
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Sense of place – «følelsen av sted»

Når vi her diskuterer følelsen av sted, ses den følelsesmessige stedsforståelsen i relasjon til menneskets 

subjektive vurderinger, personlige erfaringer og opplevelser knytte til det bestemte stedet. I følge Carmo-

na (et al. 2010 oversatt) er stedsfølelse en «forestilling som antyder at folk opplever noe utover stedets 

fysiske eller sensoriske egenskaper» og føler en tilknytning til «en spirit, eller stedsånd» (Røe, 2006). 

Utover det, mener Røe (2006) også at noen steder har en aura som frigjør den individuelle opplevelsen. 

Eksempelvis at man kan forestille seg New Yorks travle handlegater og de høye skyskraperene i landska-

pet, og få en form for stedsfølelsen uten å ha vært der rent fysisk (Røe, 2006). Sircus (2001 i: Carmona 

et al. 2010 s. 120) kobler stedenes aura til et «image» som «betegner visse forventninger av kvalitet, kon-

sistens og pålitelighet». Byer som Paris og Edinburgh, til og med fornøyelsesparker som Disneyland, har 

sine egne «image» - fordi det har «kommet et konsekvent klart bilde av hvordan stedene ser ut, føles ut 

og hvordan historie de formidler» (Sircus 2001 i: Carmona et al. 2010 s. 120).

Selv om vi har evnene til å danne følelse av sted vi aldri har besøkt – er det likevel ikke slike stedsfølelser 

som er sterkest eller betyr mest for oss. Carmona et al. (2010) argumenterer for at folk trenger en følelse 

av tilhørighet i et bestemt «åndelig territorium». Crang (i: Carmona et al. 2010 s. 120 oversatt) foreslår at 

«steder fungerer som et anker av delte opplevelser mellom mennesker og kontinuitet over tid». Dette fall-

er inn under Carmonas et al. første kategoriske skille: følelsen av sted i et territoriell- og personaliserings 

perspektiv. Enkeltpersoner har behov for å føle en tilhørighet til en kollektiv enhet eller et sted som er ter-

ritorielt avgrenset – separert fra «det utenforstående». Disse kollektive enhetene i bestemte områder gjør 

at vi forstår overgangene i byrommene og landskapene mye tydeligere; både i form av de fysiske materi-

alene og den (tildeles) homogene folkesammensetningen i rommet.

I den andre kategorien som omhandler «den dimensjonale følelsen av sted» - er stedenes individualitet 

en ytterligere komponent som kan forsterkestedfølelsen. Som tidligere nevnt, gir befolknings- sammen-

setningen mening til stedet (Carmona et al. 2010). Imidlertid mener Lynch (1960) at følelsen av sted er 

mer enn dette – stedets identitet er den som klargjør skillen mellom ulike steder (i: Ali-Knight et al. 2009, 

s. 140). Lynch hevder at: «fysisk innstilling», «aktiviteter» og «betydninger» utgjør de tre grunnleggende 

elementene i stedsidentitet (Carmona et al. 2010). Imidlertid bidrar ikke disse elementene til en steds-

følelse i seg selv, for disse elementene kunne oppstått hvor som helst i verden – det er først når men-

neskene interagerer med elementene at stedsfølelsen oppstår (Lynch, 1960 i: Carmona et al. 2010). I 

enighet med Lynch, argumenterer Eyeck (i: Carmona et al. 2010 s. 120) for at: «uansett rom, tid og sted, 

er det sammenhengen (konteksten) som betyr mer». Den videre diskusjonen dreier seg om hvordan den 

perseptuelle dimensjonen har bidratt til å utvikle nye verktøy for å skape gode byrom gjennom ulike de-

signstrategier.

Implementeringen av den perseptuelle dimensjonen i by-design

By-design også kalt «urban design» blir ofte forbundet som fremtidsrettede bymessige utviklingsvisjoner 

gjennom form og arkitektur (Tiesdell og Adams, 2011). Imidlertid har denne praksisen flere oppgaver, 

blant de viktigste; å skape offentlige eller kollektive goder til innbyggerne. Disse godene er ganske vari-

erende og kan omfatte: parker, torg, offentlig møteplasser, gangbare og interessante gater, tilgang til 

bygninger mm.. Tiesdell og Adams (2011) ser engasjementet til å drive god by-design i lys av privat eien-

domsrett og offentlig regulering – et økonomisk spill som setter forutsetningene for om byen utvikles av 

hensyn til offentlighet eller den private enkeltpersonen.

Innen fagprofesjonene arkitektur og byutvikling, har «følelsen av sted» fått en større rolle i praksis de siste 

40 årene. Innenfor det territorielle- og personifiserings perspektivet kan  overgangen mellom offentlige 

og private rom også tolkes gjennom en utviklingstrend der deler av territoriet blir personifisert ved at en-

keltpersoner driver driver småskala designdetaljer som bidrar til å symboliserer eller avgrense rommet 

– et typisk eksempel på dette kan være velstelte og vedlikeholdte borettslag, der beboerne beplanter 

egne hager og fellesområder, setter opp lekeapparater til barna – dette fordi det finnes en felles enighet 

om hvordan type borettslag de ønsker å bo i. Eller som vist i figur 1.0; Urban Bloom – et eksperiment 

av menneskelig interesse og behov som går foran fagprinsipielle designintensjoner, i et nabolag i byen 

Shanghai i Kina.

8
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Personifisering av sted innebærer ofte dekorering og omorganisering av møbler initiert fra enkeltindivider 

eller kollektive enheter, men på hvilken måte kan arkitektene bruke dette perspektivet for å styrke følelsen 

av identitet på et sted? Meiss (1990 i: Carmona et al. 2010) identifiserer tre designstrategier for å styrke 

følelsen av identitet når man designer for mennesker og grupper; 1) at arkitekten eller designeren erkjen-

ner oppførselen til de berørte menneskene og gruppene (habitus) og de miljømessige egenskapene som 

er avgjørende for deres identitet, 2) Deltakelse av fremtidige brukere i utformingen av miljøet, slik som ek-

semplet fra Shanghai, og 3) skape miljørom som brukere kan endre i forskjellige tidsrammer samt åpne 

muligheter for gruppe- og individuell personalisering i designprosessen (Carmona et al. 2010). Summen 

av disse strategiene kan for oss som arbeider i en norsk politisk kontekst, minne om medvirkning i plan-

prosesser. For det som berører den andre kategorien - «følelsen av sted» - gjør Punter (1991) og Mont-

gomery (1998) en funksjonell kartlegging av komponentene som kan gi impulser til former for stedfølelse 

og stedsidentitet. I denne kartleggening trekker de særlig inn by-design som en avgjørende komponent.  

Figur 2.0 illustrerer hvordan design kan bidra til å «forbedre den potensielle følelsen av sted» (i: Carmona 

et al. 2010 s. 122).

Tilnærmingen til Montgomery (1998) foreslår en ny innvending til by-design, der arkitekten erkjenner 

stedsfølelse som varierende. Ofte kan de fysisk anliggende gi en overrepresentasjon av rommet som 

sådan. Montgomery (1998 i: Carmona et al. 2010) argumenterer for at de fysiske aktivitetene i rommet 

gir like mye anslag til opplevelsen av stedet, som de fysiske elementene (bygninger og byrom) gir. De tre 

komponentene er derfor ikke utelukkende uavhengige – vi må derfor analysere og kartlegge alle kompo-

nentene i rommet før vi konkluderer med en design.

Avsluttende kommentar 

I denne teksten har begrepet «sense of place» blitt diskutert som et mulig verktøy for å styrke følelsen av 

sted. Begrepet «følelsen av sted» innebærer en rekke komplekse sosiokulturelle forklaringer med mange 

ulike synspunkter. En vanlig utfordring er å integrere den perseptuelle dimensjonen i sted- og byut-

vikling gjennom design. Selv om stedfølelse dannes av mange flere sosiale komponenter enn av fysiske 

strukturer og design, er det likevel på det rene at disse strukturene er med på å aktivere våre sanser og 

persepsjoner. Forskning på betydningen av sted og byrom har vært med på å gi en økende bevissthet på 

utviklingen av gode og levedyktige byrom (Røe 2006). Den perseptuelle dimensjonen ble inndelt i denne 

artikkelen etter de to kategoriene definert av Caromona et al. (2010). Innenfor begge kategoriene, tok de-

signstrategien utgangpunkt i hvordan et planverktøy kan – gjennom å fokusere mer på hvordan folk både 

individuelt og kollektivt samhandler og gjør stedet til sitt – stryke følelsen av sted og stedstilhørighet. I en 

norsk kontekst, virker det som den perseptuelle dimensjonen får liten oppmerksomhet i «medvirkning-

sprosessen». Noe av det kan skyldes at man rett og slett ikke alltid kan forutsi hvordan realisert plan vil 

oppfattes og funksjonere. Selv om «stedsfølelse» er en kvalitet som gjennom medvirkning og sosio-kul-

turelle analyser, bør ivaretas gjennom planlegging, og inngå i kunnskapsgrunnlaget for plangrep og 

design, er «følelsen av sted», i aller høyeste grad ukontrollerbart. Det betyr at man ikke gjennom planleg-

ging og design, kan direkte styre befolkningen eller grupper av den, i en bestemt retning hva gjelder den 

perseptuelle dimensjonen. Folk skaper egne rom, identiteter og tilhørighet i ulike steder, ofte også totalt 

avskilt fra den materielle virkeligheten. Imidlertid kan et kunnskapsgrunnlag bl.a. basert på sosio-kul-

turelle stedsanalyser og på en forståelse av den gjensidige påvirkningen mellom design av det fysiske 

rommet og folks bruk, gi planleggere en pekepinn på at resultatet av planleggingen i virkeligheten ikke 

kan forutses før etter et realisert prosjekt blir tatt i bruk og sanset. Imidlertid kan fagpersoner anskaffe seg 

bredere  sosiokulturell stedsforståelse – for til en grad kunne få en forutanelse og forutsi den følelsesmes-

sige stemningen på område; dette kan de tre identifiserte komponentene til Montgomery bidra med.  
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Innledning

Ifølge teori i boken Urban Design in the Real Estate Development Process (2011) skrevet av Tiesdell & 

Adams kan tomtedelingstrategier deles i fire undergrupper for å beskrive størrelsen og hvordan tomten 

henger sammen med gatestrukturen: district-based (område), block-based (kvartal), street-based (gate) 

og plot-based (tomt). I denne teksten skal vi se nærmere på hvordan tomter inndelt som områder og 

kvartaler kan være til ulempe for utvikling av byen og for menneskene som bor og lever i den.

For å forstå hvordan område- og kvartalstomter kan skape utfordringer for byutvikling må vi først definere 

hva en områdetomt og kvartalstomt er. Områdetomt er en tomt som inneholder flere kvartaler, illustrert 

ved bildet for «district-based» under. Strategien med disse tomtene blir oftest benyttet av «large-scale de-

velopers» som har ansvaret for utviklingen av et større område (Tiesdell & Adams, 2011). En kvartalstomt 

er avgrenset av gater på alle sider av tomten, og er ansett for å være den vanligste brukte tomtestruk-

turen innen større eiendomsutviklingsprosjekter, illustrert ved bildet for «block-based» under.

Hoveddel

Størrelsen på tomter blir ofte avgjort på grunnlag av det som vil gi best mulig markedsfleksibilitet. De 

større eiendomsutviklingsaktørene ønsker i utgangspunktet å erverve store tomter med potensiale for en 

høy utbyggingsgrad og dermed  mest mulig profitt. Store tomter gir også fleksibilitet for utviklere i form av 

at det er enklere å kompensere for tap ved utforutsette kostnader når det er mange enheter i prosjektet. 

For å oppnå slike effekter er det to tomtemodeller som er spesielt aktuelle: område og kvartal.

Fordelen med disse tomtestrukturene er at de passer for mange typer utviklingsprosjekter, som blant an-

net familieboliger av ulik størrelse, hoteller, butikker, kontorlokaler og også en kombinasjon av alle disse. 

I fortettingen av småhusområdene i Oslo har man ofte sett at fortettingen har skjedd på en annen måte 

enn ved benyttelse av område og kvartalsbaserte tomtemodeller. Der ser man flere eksempler på at store 

eiendommer har blitt stykket opp, solgt og utbygd (Børrud & Røsnes, 2016). Det finnes også eksempler 

på at mindre eiendommer blir slått sammen for å skape større tomter, og dermed  utvikling av større eien-

domsprosjekter. For eksempel kan også hele bykvartaler bli slått sammen for å skape shoppingsentre i 

sentrale områder (Carmona et al., 2012). Dette har også skjedd i stor grad rundt Bekkestua sentrum, der 

gjerne 5-6 eneboligtomter i klynge er blitt kjøpt av profesjonelle eiendomsaktører for å utvikle et leilighets-

kompleks i kvartalsstruktur.

Tim Love og Christina Crawford presenterer i boken Urban Design in the Real Estate Development Pro-

cess (2011) tre utfordringer med å få område og kvartalsbaserte tomter til å fungere i et byutviklingspers-

Ulemper og fordeler ved tomtemodellene for område og kvartal

Magnus Roland Dahlen

Figur 1. Tomtemodeller. (Tiesdell & Ad-

ams, 2011)

pektiv: utfordringer knyttet til utbyggingens skala  og karak-

ter, mangel på utviklermangfold og bruk av stål og betong.

De skalære og karaktermessige utfordringene oppstår 

når store single-purpose bygninger oppføres i sentrum-

sområder. I enkelte tilfeller kan store eiendomsprosjekter 

utviklet kun med tanke på behovene for én bruker, føre til 

malplasserte bygninger i bybildet, fordi de ikke tar hensyn 

til det nærliggende området. En slik utvikling kan også føre 

til en monokultur og lite variasjon . En annen utfordring er at 

utvikling av store eiendomsprosjekter ofte baserer seg på 

erfaringer fra nærliggende og lignende vellykkede prosjek-

ter. Denne typen tilnærming kan gjøre at mange prosjekter 

i samme område vil ha samme karaktermessige utforming 

og i stor grad inneholde samme kvaliteter. Utfordringen 

knyttet til denne problematikken oppstod i Vancouver når de 

ønsket å øke antall beboere i sentrum av byen. Det ble ut-

viklet en løsning for store kvartaler hvor de laveste etasjene i 

bygget er et podium som dekker hele tomten, og ut fra po-

diet reiser det seg et høyt tårn med mye mindre avtrykk enn 

podiet. Byggemåten med podiet og tårn ble svært populær 

blant eiendomsutviklere fordi det førte til høy arealutnyttelse 

av tomten og ga stor økonomisk avkastning. Denne typen 

bygg endte derfor opp med å bli i overkant dominerende 

i sentrum, og det jobbes nå med å utarbeide andre byg-

gemåten som tilfredsstiller samme behov (Love & Crawford, 

2011).

Ved utvikling av en stor tomt eller et større område kan det oppstå en mangel på utviklermangfold, etter-

som det oftest kun er en eiendomsaktør som står for utvikling av tomten. Med denne fremgangsmåten 

går man glipp av ideer og tanker fra andre aktører som kunne vært til fordel for området som en helhet. 

Hvorfor deles ikke områder og kvartaler opp i mindre tomter slik at flere aktører kan delta i utviklings-

prosessen? Man kan tenke seg at områder eller kvartaler kan deles opp i gater eller mindre tomter for å 

skape et mangfold av utviklere, men dette vil ofte føre med seg andre utfordringer. Fra en stor eiendom-

sutvikler sitt perspektiv er det gunstig å kjøpe hele tomten for å utelukke konkurranse fra mindre aktører. 

De mindre aktørene utelukkes ved at de ikke har økonomisk kapasitet til å delta i budrunden. Fradeling 

av område- og kvartalstomter til mindre tomter, med hensikt om å skape utviklermangfold, fører til at 

kommunen må forholde seg til betydelig flere aktører, og kompliserer kommunikasjonsflyten og søknads-

prosessen. Det er derfor enklere for de lokale myndighetene å støtte store utbyggingsprosjekter (Love & 

Crawford, 2011).
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Den tredje utfordringen med tomter strukturert som områder og kvartaler er at det hovedsakelig blir be-

nyttet materialer som stål og betong. Ved kjøp av store tomter i sentrumsområder ønsker man høy utnyt-

telse, og dette får man maksimert ved å bygge i høyden. Det vil føre til at det bygningsmassen hoved-

sakelig blir bestående av stål og forsterket betong. Ulempen er her at man oppnår ingen mangfold i bruk 

av materialer (Love & Crawford, 2011).

Avsluttende  diskusjon

Det er lett å forstå hvorfor store eiendomsutviklere ikke ønsker at større områder og kvartaler skal bli 

skalert ned til mindre tomter. Det skaper  økt konkurranse og  krever mer samarbeid blant aktørene. 

Mindre eiendomsaktører holdes utenfor konkurransen på grunn av manglende økonomiske muskler til å 

kjempe om områder og kvartaler. Dersom et kvartal deles opp i tomter, vil det kreve et samarbeid mellom 

aktørene i kvartalet, noe som kan bidra til konflikter i ønsket utforming og grep. På den andre siden kan 

mangfoldet av tomtemodeller og forskjellige eiere bidra til kunnskapsspesialisering og samfunnsøkono-

misk mangfold i byene (Bobkova et al., 2017). De skalære og karaktermessige utfordringene er kanskje 

ikke alltid fokuset i prosjekter til eiendomsutviklere som hovedsakelig ønsker profitt. Det blir spesielt 

tydelig i Vancouver-casen der eiendomsutviklere fortsetter å bygge den tidligere omtalte bygningstypen 

ettersom den gir god arealutnyttelse og økonomisk avkastning, til tross for at det er en overproduksjon av 

denne bygningstypen.

Sett fra myndighetene sin side gir det også fordeler med store tomter ettersom det fører med seg færre 

søknadsprosesser, og muligens større og mer profesjonelle eiendomsaktører. Det er lettere for kom-

munene å kommunisere sine ønsker for området direkte til en aktør fremfor diskusjon med en rekke 

aktører. På en generell basis kan man også si at større eiendomsutviklere har et mer velutviklet system 

og rutiner for utvikling av store tomter, noe som også taler i fordel av at kommunen ønsker størst mulig 

tomter. Det er riktignok ikke alltid slik at utvikling eller tomtekjøp skjer via utviklingsstrategi eller reguler-

ingsplaner fra kommunen. Det er som regel markedskrefter og private aktører som står for tomtefradeling 

eller sammenslåing av tomter for å skape utviklingsområder. 

I denne teksten har jeg beskrevet og drøftet hvordan tomter inndelt som områder og kvartaler kan være 

til ulempe for utvikling av byen og for menneskene som bor og lever i den. Basert på dette, er min oppfa-

tning at det for både eiendomsutviklere og offentlige myndigheter er stort sett områder og kvartaler som 

fungerer best som tomtemodell for større utviklingsområder. Det gir en potensielt mer helhetlig utvikling 

av området eller kvartalet med én eier, og potensielt en enklere kommunikasjonsflyt mellom utvikler og 

offentlig myndighet. Avslutningsvis er det verdt å bemerke seg at eiendomsutviklere må være dyktige i 

variasjon av både utforming og funksjonalitet i bygningsmassen for å unngå ensformige og monofunks-

jonelle områder og kvartaler. 

I nyere tid har fokuset på å øke tettheten i byer dominert innenfor planleggingsfaget. Dette for å imøte-

komme de globale utfordringene med bærekraftig byutvikling. En viktig forutsetning for utbyggingen 

er eierstruktur og tomtestørrelse på arealene i et område. Denne oppgaven retter oppmerksomhet mot 

hvordan tomtestørrelse og inndeling påvirker utbygningsprosjekters form, innhold og plassering. Første 

delen av oppgaven ser på en overordnet «ovenfra ned» type planlegging og del to ser på motstykket 

med lokalt initiativ i teorien «Growing wholeness» av Christopher Alexander. Del tre gir en avslutning med 

forståelse av kildene og hvorfor de er relevante i forhold til tematikken.

Tomtekart og parsellinndeling

Love og Crawford uttrykker hvor viktig tomtestørrelse og eiendomsstruktur er i byutvikling

«The careful parcel map, along with a set of regulatory guidelines, can and should be used as the primary 

tool with which to craft the character of successful new urban districts” (Love and Crawford, 2011, s. 93). 

Med dette utsagnet peker de på at det i arealplanlegging bør legges større vekt på måten arealet er delt 

opp i tomter, og at denne oppdelingen gir en struktur som kan påvirke kvaliteten til selve utbyggingen 

av nye områder. Organiseringen av tomter er sammen med gatenett og bygninger en av de viktige mor-

fologiske faktorene innenfor byplanlegging. En tomt defineres som et avgrenset areal som det er knyttet 

eierettigheter til, og det er et romlig verktøy innen planlegging. De tre faktorene gatenett, bygninger og 

tomteinndeling skaper komplekse sammenhenger mellom rettigheter, økonomi og utforming (Bobkova, 

Marcus og Pont, 2017b).

Parsellstrategier

Kvartalene i en bystruktur er delt opp med eiendomsgrenser som kan gi  ulike tomtestørrelser. Ifølge 

Tiesdell og Adams, (2011) er det mulig å identifisere fire mulige parsellinndelinger, og hvor hver av disse 

uttrykker forskjellige grader av fleksibilitet for en utbygger. Distriktbasert parsell inneholder flere kvartaler 

og egner seg til utbygging i stor skala. Retningslinjene som skal følges er minimale, men med krav om 

tilgjengelighet - “access points”, til prosjektområdet fra utsiden og den interne infrastrukturen bestemmes 

av utviklerne. Kvartalbasert parsell er et kvartal omkranset av veier på alle sider og vil vanligvis følge det 

gatemønsteret som allerede er etablert, og her er det kommunen som står for infrastrukturen for hele 

prosjektet. Gatebasert parsell består av deler av to kvartaler hvor veien gjennom er midtpunktet av eien-

dommen. Her må utvikleren(e) stå for infrastrukturen og skape et sammenhengende byrom. I en Tom-

tebasert parsell er kvartalet oppstykket i flere parseller hvor hver parsell kan utvikles av forskjellige eien-

Tomtekartet som barriere eller potensiell løsning
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domsutviklere. Her må det være strengere retningslinjer i forhold til struktur, høyde på bygg, fasader m.m. 

Denne typen oppdeling vil skape en mer mangfoldig bebyggelse og struktur grunnet at flere arkitekter 

og utbyggere samarbeider. I slike tilfeller er det de som har hovedansvaret for utbyggingen, kommunen 

eller en stor privat utvikler, som vil være ansvarlig for kostnader av overordnet infrastruktur. (i tilfeller med 

mange ulike utbyggere som skal dele på denne utgiften, kan kostnadene forskutteres og tilbakebetales 

ettersom de ulike utbyggingene kommer i gang.) 

Utfordringer ved distrikt- og kvartalsbasert parsellinndeling

Valg av tomt til et utbyggingsprosjekt skjer gjerne på grunnlag av eiendoms- og markedsanalyser som 

overveier kostnaden av ny infrastruktur og verdien av eiendomslokasjonen. Dette vil si f.eks. at de eien-

dommene som har fasade mot veien har større verdi enn de eiendommene som ligger i midten av et 

kvartal. Ved å se på både gate, tomt og kvartalsstruktur for så å utvikle bygninger, vil de urbane kvalite-

tene styrkes (Bobkova et.al, 2017a). Tanken bak setningen er å få frem at hver linje på kartet/eiendoms-

grense tilhører noen, og de har sine rettigheter. Mange eiere med ulike rettigheter skaper komplekse situ-

asjoner som kan være utfordrende å løse når noe nytt skal bygges. Kan dette funke? 

«Eiendomsgrensene har tilhørende juridiske rettigheter for grunneieren som må overholdes når det skal 

utvikles nye prosjekter. I tette bystrøk vil et prosjekt ofte ha innvirkning på flere eiendomsgrenser. Eien-

domskartet i seg selv skaper dermed utfordringer ved utbygging av nye prosjekter». 

Denne inndelingen skaper utfordringer i tette bystrøk når det skal bygges noe nytt. «Eiendomsgrensen/

tomtegrensen kan hindre et prosjekt i å oppnå en god romlig sammenkobling av enkeltprosjekter der-

som det ikke etableres samarbeid mellom grunneiere eller ulike eiendomsutviklere/planleggere» (Vialard, 

2012).

Parsellinndeling og rommene som skapes mellom bygninger fikk redusert sin betydning ved fremvek-

sten av den moderne funksjonelle planlegging i forrige århundre. Grunnlaget for denne påstanden er 

at det i stor grad har vært bilen som transportmiddel som har vært premissgivende for plasseringen av 

bygninger og utnyttelsen av tomter. I følge Tim Love og Christina Crawford (her referert i Tiesdell og Ad-

ams, (2011) er det to profesjoner som har rettet oppmerksomhet igjen på rommene mellom bygningene, 

ny-urbanister og landskapsarkitekter. Fokuset deres har vært på å skape bedre steder ved at gater og 

gangveier relaterer seg til bygningene og hvordan bygning- gate sammenbindes på en attraktiv måte. 

De er på en side opptatt av å utnytte potensialet for den urbane naturen med overvannshåndtering og 

økologi, og på den andre siden skape en sosial arena da bygninger får sin verdi gjennom samspillet med 

de andre offentlige stedene i byen. Strategien om parsellinndeling belyser at det er viktig at hensyn som 

størrelse, form og forhold til omgivelsene overveies tidlig i prosessen og at det tas hensyn til flere faktorer 

enn gatenettet. Dette er fordi gatenettet som regel er tilpasset bilens behov og form for mobilitet. Retn-

ingslinjer som skal følges i prosjektet reguleres ofte av planleggere før designprosessen kommer i gang. 

Dette er med på å begrense kreativiteten til utformingen og forholdet til omgivelsene som har potensial til 

å skape bedre byrom (Tiesdell og Adams, 2011).

For å maksimere både profitt og potensiale, vil bare kvartalsbasert- og distriktbasert parsell være aktuelt 

for større eiendomsutviklere. Resultatet av en slik logikk, er at det bygges større og mer kompakte byg-

ninger både horisontalt og vertikalt. Dette har vist seg å redusere omfanget av  «aktive fasader» og fler-

funksjonelle byrom. Slik utbygging skaper heller homogene områder med ett stort bygg i hvert kvartal og 

hvor alle aktiviteter skjer på innsiden av bygningen og ikke ut mot gaten (Tiesdell og Adams, 2011).

Kompliserte eierforhold

Gallagher, Liu og Sigler (2019) tar opp den samme problematikken, men belyser problemet med kompli-

serte eierforhold. I et sentrumsnært kvartal kan det være små parseller med ulike eiere og for at eiendom-

sutviklere skal ha mulighet til å utvikle et prosjekt med høy tetthet kreves det en viss størrelse. Gallager 

et. al. (2019) mener at morfologiske endringer må aksepteres for å imøtekomme befolkningsvekst og 

som en følge av dette vil det være nødvendig med fortetting og høyere bygninger. Her kan det dras linjer 

til Tiesdell og Adams (2011) sin undersøkelse av sammenslåingen av parseller i Australia som ble nevnt 

som eksempel en bekymring i henhold til distrikt- og kvartal parseller. Når flere små parseller slås sam-

men øker tettheten på grunnflaten og i høyden ved at det oppføres boligblokker som forhindrer variasjon 

i bebyggelsen. Studien til Gallagher et.al (2019) viser at større eiendomsutviklere i stor grad bygger på 

greenfields, - tidligere ubebygd grunn og rurale suburbane områder og brownfields, - tidligere industri-

områder, avfallsplasser og forurensede områder, til fordel for å slå sammen flere parseller i indre by. 

Byform på lokalt initiativ

En motsetning til Love og Crawfords argument, om at en ovenfra ned planlegging med bruk av tomtekart 

vil være løsningen på nye urbane områder, er teorien om «growing wholeness» av Christopher Alexander. 

Børrud og Røsnes (2016) plasserer teorien som en del av kontekstualisme, en holdning til at ny utbyg-

ging i byen ikke kun skal rettes mot helt nye løsninger, men også ta hensyn til den eksisterende kontek-

sten (omgivelsene) som bygningen skal lokaliseres inn i. Alexanders teori er beskrevet somsammenko-

blende strategi – en inkrementell prosess hvor prosjektet søker en gjensidig tilpasning for å forenes med 

konteksten. Ved utbygging av nye prosjekter vil det oppstå spørsmål om hva det nye skal tilpasses til, for 

å skape en ny helhet. Teorien om Growing Wholeness bygger på tanken om at byutvikling gradvis vokser 

frem på lokalt initiativ og at det vil oppstå en gradvis helhet ved at enkeltprosjekter kobles sammen (ibid, 

s. 175 -182). Teorien til Alexander kan oppsummeres i flere punkter: helheten gror gradvis frem og er ufo-

rutsigbar, helheten er sammenkoblet med deler som relaterer til hverandre på komplekse måter, helheten 

består av historie og kollektive minner, helheten er objektiv og sammensatt i ulike skalaer, helheten er 

kontekstbasert og skaper derfor variasjon og helheten består av en inkrementell prosess som hele tiden 

tilpasser og kobler seg på andre prosjekter Teorien kan sees i sammenheng med strategien om tomte-

basert parsell inndeling hvor ulike arkitekter og utviklere bygger ut hver sin del av et kvartal, men hvor det 

der vil være en overordnet plan som ligger til grunn og ikke en uforutsigbarhet om helheten. Børrud og 

Røsnes (2016) trekker frem at en slik måte å tenke transformasjon og fortetting på gjør det lettere å skape 

nye former for prosjekter og utfordre de idealene som er satt, da det har vist seg at enkeltprosjekter ofte 

ikke passer inn i den konteksten det er planlagt for.
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Relevans og forståelse av kildene

Når det hevdes at tomtestørrelse påvirker sluttresultatet av designet, er det fordi dette blir fastsatt tidlig i 

prosessen og at planmyndighetenes krav til bruk og utforming av arealet gir påfølgende føringer for de 

som skal utvikle tomta. Dette er en ovenfra-ned type planlegging hvor premissene for hvordan resultatet 

kan bli, er gitt allerede ved tomteinndeling. Strategien til Love og Crawford viser fire typer parsellinndeling 

og hvordan de ulike inndelingene skaper ulike forutsetninger for hvordan sluttresultatet til en utbygging 

blir. Ettersom en utbygging skal møte en markedsinteresse, fører dette i stor grad til at det blir dannet 

store tomter planlagt for store utbyggingsprosjekter, som igjen kan føre til homogene områder uten 

særlig tilrettelegging for byliv mellom bygningene. Alt det kommersielle og sosiale er da ofte planlagt å 

foregå på innsiden av store bygninger. 

Strategien om parsellinndeling viser at tomtestørrelse har betydning for hvem som kan drive med byut-

vikling og hva slags handlingsrom som foreligger, dermed hvordan byen blir og hva slags helhet som 

kan oppstå. Det er tydelig at markedskreftene er svært førende i distrikts basert- og blokkbasert par-

sellinndeling. Fokuset er ikke på hvordan man kan skape gode bygninger, gater og byrom, men på hva 

slags bygningsdimensjon som er attraktivt i markedet for å vekke interesse hos store markedsaktører. 

Fleksibiliteten som blir gitt til utbyggere fører naturligvis til at de ønsker profittmaksimering ved å utnytte 

handlingsrommet for bebygd areal for å oppnå maks salgbarbruksareal. Et motsigende poeng er at små 

tomter i sentrumsområder har høy markedspris, slik at det ikke er høy nok fortjeneste for eiendomsut-

viklere med en tomtebasert utvikling, når det er dette som kan skape mer liv mellom bygningene. Dette 

resulterer i større utviklingsprosjekter med tomtesammenslåing og homogene byrom.

Til tross for at tomtebasert parsellinndeling vektlegger at det her vil være rom for mer variasjon i utforming 

og bebyggelse, vil det også i dette tilfellet være ønskelig med en helhetlig plan før oppstart. Argumentet 

som støtter dette, handler om at man ved å lage helhetlig planer kan ha oppmerksomhet mot tomteinn-

deling og eierforhold ved å skape godt samarbeid mellom grunneiere og få til større prosjekter på attrak-

tive områder. 

En motsetning til en planleggerstyrt «ovenfra ned» planlegging er teorien «growing wholeness». Teorien 

belyser hvordan en inkrementell prosess kan skape en helhet tilpasset en bestemt kontekst. Dette mulig-

gjør at større områder kan utvikles uten at eiendomsgrenser er et hinder, men heller en positiv faktor. Den 

enkelte grunneier, arkitekt eller utviklers idé kan få friere rammer for designprosessen uten at prosjektet 

skal passe inn i en rigid plan eller en bestemt struktur. Et prosjekt kan formes slik at det inviterer til videre 

utvikling på andre eiendommer i samme område og skaper en synergieffekt. Flere ulike prosjekter på 

mindre tomter har forutsetning for å begrense at hele kvartaler eller områder blir preget av monotoni og 

lite menneskelig aktivitet i byrommene. Teorien åpner for et potensial til at markedskreftene og enkeltak-

tører bidrar til mer varierte bebyggelsesformer, variert innhold i byen og en mer uforutsigbar struktur og 

plassering av bebyggelse. 

Dette essayet er skrevet i forbindelse med faget LAA350 – «Prosjekter i byutvikling. Arkitektur, form og 

rom» ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Jeg og gruppa mi har jobbet  med en pros-

jektoppgave knyttet til en tomt på Torshov i Oslo. Under kunnskapsinnhentingen leste  vi  mye om den 

lokale motstanden i nabolaget og så  at det eksisterer en stor uenighet mellom nåværende grunneier og 

lokale aktivister omkringliggende tomtens fremtidige bruk. Denne lokale motstanden interesserte meg, og 

fikk meg til å tenke på andre steder hvor jeg vet at aktivisme har vært en utslagsgiver for hvordan stedet 

fremstår i dag. Særlig tenkte jeg på Bakklandet i Trondheim som jeg har god kjennskap til selv. I denne 

teksten  skal jeg med utgangspunkt i den tomten vi arbeidet med på Torshovtoppen, drøfte hvordan ak-

tivisme oppstår og hvordan det som faktor er med på å forme byene våre.

Den moderne historien og selve konflikten omkring Torshovtoppen begynner i 2004 da Statsbygg legger 

den da statlige tomten ut på markedet for salg. Ved annonseringen av salget av tomten begynte allerede 

bekymringen blant Torshovbeboere, Naturvernforbundet og bydelen å komme. Man fryktet en privat grun-

neier som ønsket å bygge ned de hyppig benyttede grøntarealene på tomten (Edvardsen, 2004). Kjøpe-

ren av tomten ble Bastia Eiendom AS og den private utbyggeren fikk kjøpe den 46 mål store tomten til 50 

000 000 kroner. Siden anskaffelsen har utbyggeren gjort seg svært upopulære i måten de har behandlet 

området på og det hele toppet seg da Bastia Eiendom leverte inn et planforslag som gikk inn for en 

svært høy utnyttelse og nedbygging av store deler av tomten.

Et sitat fra aksjonsgruppen som i dag kjemper mot utbyggingen viser tydelig lokalbefolkningens misnøye 

med tomteeieren. « Det er tydelig at Bastia Eiendom ikke har kjærlighet for Torshovtoppen. De er uten 

respekt for området, de har latt det forfalle» (Lauritsen, 2019).

Dette eksempelet har klare likheter med et problem som er påpekt av Børrud & Røsnes (2016) i boken 

«Prosjektbasert byutvikling», nemlig at man ser en økning i tilfeller hvor nye eiere i mindre grad har tilkny-

tning til området de planlegger å utvikle. Oppkjøpet og den påfølgende boligutviklingen blir sett på mer 

som et investeringsobjekt enn en byutviklingsmulighet. Skylappene kommer da på og fokuseres mer inn 

på fortjenesten rundt prosjektet enn muligheten til å skape et prosjekt som fremmer en god byutvikling 

og omfavner stedets karakter og identitet. Resultatet av en slik utvikling blir gjerne at nye utviklingsom-

råder er blottet for lokal stedstilpasning og i liten grad integreres i området, både fysisk og funksjonelt. 

Da kunne de nærmest ligget hvor som helst. (Ibid  s.128).

Realiteten er her at selv om området er det samme så kan det oppfattes det på to vidt forskjellige måter 

av de forskjellige aktørene. Her ligger skillelinjen mellom det som kun er

«Space» og det som er «Place». De lokalkjente ser området for hva det er i dag og hvordan det får deg til 

Aktivisme som formgiver i byutviklingen
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å føle når man er til stede og er involvert i rommet mentalt. Man har dermed tilegnet området en person-

lig mening, det betyr noe for dem og de har en tilknytning til området som strekker seg forbi områdets 

geografiske plassering og hva som fysisk finnes der. Det er denne forståelsen av rommet som gjør områ-

det til et «place» istedenfor kun «space» (Cresswell, 2004, s.7). Det er imidlertid ikke gitt at alle steder vil 

vekke stedsfølelsen hos brukeren. Carmona et al. peker på at det er områdets form, mening og aktivitet 

som utgjør grunnlaget for det han kaller «Placefulness» (Carmona et al., 2010, s.122-123) Dette stemmer 

i stor grad i Torshoveksempelet. Folk i nabolaget på Torshov har i lang tid brukt grøntarealet som et offen-

tlig friområde, gått i barnehagen på tomta, på skole og på epleslang i hagen på Torshovtoppen,. Gjen-

nom denne aktiviteten har de fått en sterk tilknytning til området.

Christian Norberg-Schultz har beskrevet hvordan utformingen i drabantbyutbyggingen på 1970-tallet 

kunne føre til at menneskene mistet noe av sin tilhørighet til stedet, altså at «place»-følelsen distanseres 

fra området man er i (Børrud & Røsnes, 2016, s.151). I dag ser man heller at det er utviklingen som har 

ledet til at fast eiendom har blitt et spekulasjonsobjekt som har distansert stedsforståelsen fra de fysiske 

egenskapene og det økonomiske grunnlaget til arealet. Når utgangspunktet er kroner og øre, kan det 

være  en lang vei til stedsfølelsen.

Samtidig  er det nettopp  private initiativtakere som står med gjennomføringskraften i by- og stedsutviklin-

gen . De har ressurser og insentiver for å jobbe mot en realisering av prosjektet som utløser inntjening-

spotensialet som ligger i det gitte arealet. Når denne maktfaktoren står uten lokal forankring, innsikt eller 

interesse for tilpasning er det forståelig at personene med lokal stedstilhørighet reagerer. Lokalbefolknin-

gens oppfatning av sitt nærområde, deres virkelighet og daglige liv trues med en endring. Omgivelsene 

slik de  i dag kjenner de, kan bli ugjenkjennelige, og dette oppleves som et innhugg i deres personlige 

sfære og liv. Dette gjør seg gjeldende også i prosjekter hvor det ikke er et direkte økonomisk insentiv fra 

utbyggerens side. Et godt eksempel på dette er utbyggingen av Ekeberg Skulpturpark i Oslo. Her had-

de ikke initiativtaker Christian Ringnes åpenbare økonomiske insentiv bak prosjektet, men brukerne av 

Ekebergskogen, området hvor parken ville ligge, opplevde likevel at planene gikk utover deres stedstil-

hørighet og organiserte en motstand  imot skulturparkplanene.

Når et lokalmiljø opplever at deres nærområde står i fare for å forandres, kan man spørre seg selv hvilke 

muligheter lokalmiljøet egentlig har for å få frem sine meninger, vise sin misnøye og enten få stoppet eller 

endret planene. Plan- og bygningslovens sier at «enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 

medvirkning» ( PBL §5-1). I noen prosjekter er det imidlertid vanskelig å se for seg at medvirkningspros-

esser i seg selv kan bidra. I enkelte saker kan to sider stå så langt fra hverandre at de umulig kan enes 

om noe gjennom medvirkning, f.eks. der  saken står mellom å bevare et privateid areal som brukes som 

åpent og offentlig grøntområde, eller å utvikle eiendommen til utbygging,  skal det mye til for å løse dette 

utelukkende på en slik arena.

Det er mange former for aktivisme og aktivisme kan utøves på tilnærmet alle sett og vis. Det kan være 

i organiserte former hvor man kommer med innspill til plansaker og generelt sett går den politiske vei-

en, gjennom store protester hvor man utviser støtte for en sak eller det kan gå så langt at man tyr til 

ulovligheter og sivil ulydighet. Vanligvis så er det en kombinasjon av flere former for aktivisme.

Torshovtoppen illustrerer  et godt eksempel på hvordan aktivisme kan se ut i organiserte former. Nabo-

lagsaksjonen «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet – Nei til rasering og kjempeutbygging» har gjennom 

planprosessen gitt flere høringssvar, vært veldig aktiv i media og reist saken sin helt til bystyret gjennom 

en underskriftskampanje. I denne prosessen har de samlet støtte hos både bydelen og bystyret, som 

i oktober enstemmig vedtok en uttalelse som støttet flere av forslagene aksjonen la opp til (Kjelstrup, 

2020). Slikt sett har nabolagsaksjonen i denne omgang kommet et stykke på vei i oppnåelse av målene 

sine og har mest sannsynlig endret hvordan dette området blir utformet om det blir satt i gang en ut-

vikling på tomten.

På Bakklandet i Trondheim har historien vært ulik. Området ble i lang tid regnet som slum og sanering-

splanene lå på 60- og 70-tallet klare slik at man heller kunne anlegge motorvei gjennom området. Disse 

planene ble stoppet etter en lengre periode med aktivisme, i hovedsak ledet av Bakklandet og Lillegårds-

bakken velforening, som var bestående av Bakklandets beboere, studenter og arkitekter i byen. En form 

for aktivisme som ble brukt her var husokkupasjon for å stoppe kommunen i å rive deler av bebyggelsen. 

I 1987 vant endelig man frem med saken og Bakklandet ble vernet som kulturminne. Den aktivismen 

som ble utøvet på Bakklandet er derfor mye av grunnen til at området fortsatt står den dag i dag (Kittang, 

2006, s. 226-242)

Avsluttende kommentar

Slik vi ser i disse eksemplene er det klart at aktivisme og lokal motstand er en vesentlig faktor i byutviklin-

gen. I byene, der det meste av utviklingen skjer, er det slik at man alltid må forholde seg til den allerede 

bygde byen, og der det er knapt om plassen vil det nesten alltid være motstridende  interesser (Børrud & 

Røsnes 2016, s.157). Der aktivismen skrinlegger eller endrer en foreslått utbygging så er det vel så mye 

aktivismen som er en drivede kraft bak byutviklingen. Byens form må derfor også sees som et resultat 

av motkreftene som uttrykker sin tilhørighet til stedet.  Historisk sett kan man være glade for det ettersom 

det er mange områder, slike som Bakklandet, som har først har blitt ønsket jevnet med jorden, men som 

til slutt har blitt noen av byenes mest verdifulle, verneverdige og populære områder. Samtidig så må en-

hver plan sees og vurderes for seg selv. Det er ikke alle kamper som kan vinnes, hvis ikke hadde mye av 

utviklingen stoppet opp. Man må derfor alltid sikre en god stedsforståelse og vurdering av prosjektets 

innvirkning på eksisterende kvaliteter. Jeg mener at måten man sikrer det beste resultatet er gjennom en 

utbygging som innser at prosjektets mulighetsrom først og fremst er begrenset av de tilpasningene man 

må gjøre for å sikre at det nye ivaretar det eksisterende. I tillegg må den nye bebyggelsen søke å op-

prette nye stedsdannende kvaliteter for å oppnå en høy grad av det Carmona kalte «placefulness», slik at 

man over tid kan skape et nytt sted.
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Hver dag ferdes vi og opplever elementer i våre bygde omgivelser. Disse opplevelsene kan være gode 

eller dårlige ut ifra den visuelle kvaliteten til omgivelsene. Gode visuelle kvaliteter avhenger ifølge Carmo-

na et al. (2010 s. 184) av blant annet rikdom i farger, overflater og detaljering. Om dette er tilstede kan 

omgivelsene være visuelt interessante og tilfredsstillende å oppholde seg i. Farger kan være det elemen-

tet som er raskest å endre på. Med et enkelt malingsstrøk kan man øke den visuelle kvaliteten betraktelig. 

Jeg kommer i denne teksten, til å fokusere på hvorfor farge i våre bygde omgivelser er viktig, og hvordan 

farge kan brukes som et virkemiddel i utvikling av byenes rom.  

HVA ER FARGER?

For å forstå hvordan farge påvirker oss og hvilken betydning det har, er det viktig å forstå hva farge er 

og hvordan det oppstår. Farger er opplevelse av lys med forskjellig bølgelengde og intensitet. Fargene 

oppstår innenfor det området som kan oppfattes av det menneskelige øyet, fra fiolett til rødt, i det vi kaller 

fargespekteret. Altså når vi ser at en gjenstand har farger, er det lys reflektert fra dens overflate som tr-

effer øyet og omkodes til farger i hjernens synssenter. Derfor må man ha en betrakter, da strålene i seg 

selv ikke produserer farge. Det vil også si at om lyset forsvinner, forsvinner fargene (Holtsmark & Angelo, 

2020). 

HVORFOR TRENGER VI FARGER?

Ifølge Bjerregaard, arkitekturpsykolog/fargeforsker og L`orange, arkitekt/professor i farge, stammer vårt 

behov og preferanser for farger fra naturen, fordi vi tidligere levde i tett kontakt med naturen, og hadde 

dyp respekt for den (Bjerregaard, 1999 s.9) (L`orange, 2008 s.24). Denne forklaringen støttes av fargede-

signer Thurmann-Moe, som hevder at vi som dyr er biologisk tilpasset til å oppholde oss i omgivelser 

som både er farge- og nyanserike. Eksempelvis skriver Thurmann-Moe at siden blått og grønt dominerer 

i naturen, virker de beroligende. Gul, oransje og rødt kan knyttes til varme og sollys, og er derfor ener-

gigivende (Thurmann-Moe, 2017 s.13, s.20). Professor Mette L`orange forklarer disse effektene ut ifra 

lengden på lysbølgene, siden farger er lysbølger og lysbølger er energi (L`orange ,2008 s.59). 

På den andre siden har vi grå, hvit og sort som omtales som det fargeløse eller det som på fagspråket 

kalles de akromatiske fargene, altså farger uten kulør. Hvit er en refleksjon av alle farger, svart er fraværet 

av farge og alle nyansene mellom disse blir grå (Holtsmark, 2018). Ifølge Bjerregaard (1999 s. 41) fore-

kommer disse fargene sjelden i naturen. Grå forekommer for eksempel stort sett bare når det er oversky-

et og regnvær. Bjerregaard, som har forsket på den psykologiske virkningen av farge, skriver at grå og 

Fargenes betydning i arkitekturen
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sort i store flater kan virke deprimerende og trist, og man skal derfor være forsiktig i bruken av disse. 

L`orange og Thurmann-Moe argumenterer også i sine bøker at vi som bor på den nordlige halvkule har 

et ekstra sterkt behov for farger i det offentlige rom. Dette skyldes at vi bor i et land med mye vær og et 

mørkt vinterhalvår. I tillegg sørger vår nordlige posisjon for et blåere lys, som gjør at fargene kan bli mer 

blå-grå i uttrykket. Thurmann-Moe påstår at vi tidligere har kompensert for dette ved å male fasadene 

våre i jordfarger og nyanser av rødt og gult, siden det nettopp er disse fargene som forsvinner i vinterh-

alvåret. De er som tidligere nevnt også energigivende og som bildene under viser kan det være spesielt 

viktig i det kalde og mørke halvåret (L`orange, 2008 s.56, s.26; Paragone, 2019). 

 

  

HISTORISK FARGEBRUK OG FARGEIDENTITET 

I Norge har fargebruken først oppstått som følge av de stedlige naturressursene, for deretter å følge euro-

peiske og globale utviklingstrender (L`orange, 2008 s.26). Til å begynne med ble fargene basert på tilg-

jengelige mineral- og jordpigmenter, som ga opphav til farger som okergul, engelsk-rød, umbra og sien-

na. Etter hvert som teknologien for fargeproduksjon utviklet seg, fikk europeiske og globale strømninger 

større og større innflytelse. Fremstilling av syntetiske fargepigmenter, på 1800-tallet ga nesten ubegrenset 

tilgang til fargepigmenter, og til en betydelig lavere kostnad (L`orange, 2008 s.26). Det førte til at kunder/

eiere selv kunne kjøpe og fargesette sine eiendommer, noe fagpersoner med erfaring hadde gjort tidlige-

re. Kine Angelo, fargeekspert og professor i farge, peker på at eiere og utbyggere som har dette ansvaret 

i dag, ofte velger vedlikeholdsfrie materialer som stål, stein og glass. Fargene velges etter trender og det 

som er ettertraktet i markedet, for å få størst etterspørsel. Nå på 2000-tallet har disse fargene vært grå, 

hvit og sort (Booker & Angelo, 2016 s.154).

Både L`orange og Angelo mener at om vi følger slike globale trender, mister vi den stedsspesifikke til-

nærmingen til farger (L`orange, 2008; Angelo & Booker, 2019 s.328). Det tidligere brukte jernoksid-pig-

mentet hadde for eksempel et spekter av røde nyanser fra brunrødt til gulaktig rød etter hvor det ble 

utvunnet. Derfor fikk ulike steder særegen rødfarge som Røros og Trøndelag. Det dannet seg slik far-

geidentitet på en måte som beskrives av Carmona et al., (2010 s. 192) «Consistent use of local build-

ing materials, or a limited palette of colours, can give a town or a city a strong sense of place».  Andre 

eksempler er steder hvor man har styrt helheten ut ifra kulturelt grunnlag, og etter hvert rendyrket den 

spesielle identiteten som har vokst fram, som i de hvite sørlandsbyene og i den brune bebyggelsen i 

(L`orange, 2008). Det 

blågrå lyset sin virkning, 

forsterket på vinteren. 

Kjølig uttrykk. 

(L`orange, 2008). Illustrerer jordfargene opp til 

vinteren, gir et varmere uttrykk. 

Bilde 3. (Seattle, 2014) 
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Gudbrandsdalen (L`orange, 2008 s.16). L`orange og Angelo mener altså at om vi fargesetter på samme 

måte som det gjøres i for eksempel Dubai, Hellas eller London mister vi disse fargeidentitetene som har 

vokst frem basert på klima og geografi over tid. 

FARGE SOM VIRKEMIDDEL I BYROMMET 

Vår opplevelse av farger i arkitekturen vil alltid være relatert til eksterne faktorer, som påvirker kvaliteten 

på informasjonen vi innhenter gjennom romlig observasjon. Slike eksterne faktorer kan være lys, refleks-

jonsvinkelen, avstanden og vinkelen en har som betrakter, rommets form og størrelse og ikke minst vår 

individuelle evne til å oppfatte (Kampars, 2016 s.30).  En annen viktig faktor er også hvordan vi beveger 

oss i rommet, kjører vi bil, eller sykler får vi med oss et annet bilde enn når vi går gatelangs eller sitter på 

en benk. Med en slik mengde varierende faktorer blir fargesetting et svært komplekst tema. For meg er 

det mest interessant å diskutere hvordan farge kan brukes som et virkemiddel i byrommet, og hvordan 

fargene vil oppleves. 

For det første kan farge brukes til å skape brudd eller samle ulike elementer, i både stor og liten skala, 

basert på kontrasten mellom fargene (L`orange, 2008 s.99). Dette fungerer på samme måte i bymiljøet 

som i naturen. I naturen fremheves viktige detaljer med kontraststerke farger (signalfarger) i forhold til 

bakgrunnen, som for eksempel rødt mot grønt, og på den andre siden sørger ulike nyanser av grønn for 

å samle elementer som trær sammen til en enhetlig skog (Bjerregaard, 1999 s.30). I et bymiljø kan farger 

brukes i liten skala for å spalte opp helhetsinntrykket av et bygg, eller fremheve spesielle detaljer som 

lister og karmer. I større skala kan fargene fremheve et helt bygg eller større sammenhengende bygn-

ingsstrukturer. Dette gjøres ved å brukes kontrasterende farger. Eksempelvis ved å male karmer og lister 

hvit mot en rød bakgrunnsfarge eller male ulike deler av et bygg i ulike farger for å bryte ned volumet. 

Et bygg vil også fremheves om det males i for eksempel gult mot hvite bakgrunnsbygg. Motsatt kan lite 

kontrasterende farger eller en enkelt farge samle ulike element. Eksempelvis: i liten skala kan man samle 

et bygg ved å male det i «en» farge, eller et leilighetskompleks ved å fargesette det i en helhetlig fargep-

alett. I stor skala kan man se hvordan en begrenset fargepalett kan samle en hel by som Røros, eller «en» 

farge som i de hvite sørlandsbyene (L`orange, 2008 s.100). 

For det andre, som forskning av Katz (1935 s. 125) viser. Kan farge brukes for å forstørre eller forminske 

romfølelsen.  Han undersøkte fargenes nær/fjern-virkning ved å slå inn spikere i en grå vegg og fester 

røde og blå papirbiter på spikerhodene. Resultatet ble at betrakterne opplevde at de røde lappene lå ca. 

1cm lengere fremme enn de blå, med en betraktningsavstand på 80cm. Ut ifra dette konkluderte han 

med at et rom omringet av fasader i varme farger vil oppleves trangere enn det samme rommet i kalde 

farger, dette støttes også opp av fagpersoner som L`orange og Carmona et al., (2010 s.184). Dette prin-

sippet kan i tillegg gjelde i gateforløp. L`orange forteller om hvordan mørke farger i et trangt gateløp ofte 

kan bli til et smug. Da gateveggene i Gamla Stan i Stockholm ble malt lysende gule på 16-1700-tallet 

var det for å utvide rommene og unngå forslumming i de trange passasjene. Det er også eksempler på 

dette i nyere tid. En studie gjort av Yoosun et al., (2016 s.46) viser at farger kan brukes for å gjøre under- 

og overganger mer attraktive. I studien ble en undergang ved Seokgye stasjon malt i blått med oransje 

detaljer. Studien konkluderer med at dette utvidet romfølelsen og gjorde undergangen tryggere å ferdes 

gjennom. I de to presenterte eksemplene er det imidlertid viktig å påpeke at lyset også spiller en viktig 

rolle.

For det tredje, kan farge ifølge Kevin Lynch også være en effektiv måte å kommunisere ulike funksjoner 

på, og være et viktig redskap for romlig orientering. Han skriver følgende i boken Image of the city (1960): 

“colour can be used as a guiding mechanism which alters the space readability. Side by side, in a place 

with and without wayfinding measures, the user felt oriented or lost.”  Bygninger i kontraststerke farger 

kan fungere som holdepunkter i den romlige orienteringen, og fortelle hvor man befinner seg. Et ekstremt 

eksempel på dette er i Central St. Gilines, London, som vist på bilde 1. I motsatt tilfelle blir det som L`or-

ange beskriver, hvor bygninger kopieres utallige ganger. Med ensfarget fargebruk i et slik tilfelle vil det bli 

vanskelig for brukerne å orientere seg (L`orange, 2008 s.107). Videre er farger viktig for å lede svaksynte 

og eldre igjennom byrommet. Jo større kontrasten på ledelinjen og trinnmarkeringen er, jo enklere blir det 

å følge, som bilde 2 viser. Andre eksempler er hvor farge brukes for å dele opp ulike funksjoner, som bil-

de 3 illustrerer med sykkelfeltet markert i grønt. 

 

 

OPPSUMMERENDE KOMMENTAR

I denne teksten har jeg presentert hva ulike fagpersoner med kunnskap om farge mener om farge i vårt 

bymiljø. Teorigrunnlaget bygger delvis på internasjonal forskning, og erfaringsbasert kunnskap. Som 

nevnt innledningsvis er fargerikdom noe som kan bidra til gode visuelle kvaliteter. Jeg har gjennom denne 

teksten lagt frem noen faglige argumenter for hvorfor nettopp denne rikdommen er viktig, med forankring 

i naturen og historien. Videre har jeg sett på hvordan farge kan brukes for å påvirke vår visuelle oppfa-

tning av byrommet på ulike måter. Farge kan ved riktig bruk, blant annet samle eller dele opp ulike ele-

menter, forminske og forstørre romfølelsen, eller kommunisere ulike funksjoner og retninger i byrommet. 

Farge er dermed et viktig visuelt element i våre bygde omgivelser. 

Bilde 2. Tilgjengelig fra.: https://

www.123rf.com/photo_89402748_

tactile-paving-for-blind-handi-

cap-on-tiles-pathway-walkway-

for-blindness-people-.html (Lest 

27.20.2020)

Bilde 1. (Central St. Gilines, 

2010) Tilgjengelig fra: https://

www.archdaily.com/104147/

central-st-giles-court-renzo-

piano-fletcher-priest-architects 

(Lest27.20.2020)

https://www.123rf.com/photo_89402748_tactile-paving-for-blind-handicap-on-tiles-pathway-walkway-for-blindness-people-.html
https://www.123rf.com/photo_89402748_tactile-paving-for-blind-handicap-on-tiles-pathway-walkway-for-blindness-people-.html
https://www.123rf.com/photo_89402748_tactile-paving-for-blind-handicap-on-tiles-pathway-walkway-for-blindness-people-.html
https://www.123rf.com/photo_89402748_tactile-paving-for-blind-handicap-on-tiles-pathway-walkway-for-blindness-people-.html
https://www.123rf.com/photo_89402748_tactile-paving-for-blind-handicap-on-tiles-pathway-walkway-for-blindness-people-.html
https://www.archdaily.com/104147/central-st-giles-court-renzo-piano-fletcher-priest-architects
https://www.archdaily.com/104147/central-st-giles-court-renzo-piano-fletcher-priest-architects
https://www.archdaily.com/104147/central-st-giles-court-renzo-piano-fletcher-priest-architects
https://www.archdaily.com/104147/central-st-giles-court-renzo-piano-fletcher-priest-architects
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Innledning

Utgangspunktet for dette essayet er et sitat i Børrud og Røsnes (2016) som beskriver Norberg-Schulz’ 

syn på drabantbyer. Kort oppsummert går det ut på at «menneskene ikke kjente seg hjemme» i drabant-

byene og derfor «mistet noe av sin tilhørighet i tilværelsen» (Børrud og Røsnes 2016, s. 151).

Som en som selv har vokst opp i en drabantby, kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen av drabantbyen 

som et identitetsløst sted hvor man ikke kan kjenne seg hjemme. I dette essayet ønsker jeg derfor å ut-

forske denne påstanden og diskutere om drabantbyen kan være et sted med mening hvor menneskene 

føler seg hjemme.

Et sted med mening

Hva er så et sted med mening? Litt enkelt kan man si at et geografisk område først blir et sted når noen 

oppfatter det som et sted å være. Cresswell (2004, s. 7) skriver at et sted er et område som folk har gjort 

meningsfullt og som de er knyttet til på en eller annen måte, et sted med mening («meaningful location»). 

Man skiller med andre ord mellom områder (space) og steder (place). Et sted har altså, i tillegg til den 

fysiske dimensjonen, også en subjektiv dimensjon.

I Public Places - Urban Spaces (Carmona et al., 2010) opereres det med seks dimensjoner for å forstå 

omgivelsene våre. De visuelle, funksjonelle og morfologiske dimensjonene handler i hovedsak om st-

edets fysiske karakter, den temporære dimensjonen handler om at et sted også har en tidsdimensjon, 

mens den perseptuelle dimensjonen handler om stedets «sense of place», det vil si hvordan man op-

plever og erfarer omgivelsene («environment»). Persepsjon er mer enn å bare sanse omgivelsene, det 

innebærer også å tolke og forstå det man sanser. Selv om to mennesker sanser det samme, vil de rea-

gere på og sortere inntrykkene ulikt (Carmona et al., 2010, s. 112). Man kan altså si at gjennom å sanse 

omgivelsene oppstår et mentalt bilde («Place image») som skapes av den enkelte.

Kevin Lynch (1960, s. 6-8) som har skrevet «The Image of the City», mener at et slikt bilde oppstår gjen-

nom en toveisprosess mellom observatøren og omgivelsene, hvor omgivelsene har noen bestemte 

egenskaper som legger føringer på hvordan observatøren velger ut, organiserer og gir mening til det hun 

ser. Men selv om alle har sitt eget individuelle ståsted, vil man også se likheter i de bildene folk skaper 

fordi man har samme kultur og bakgrunn. «Public Images» er slike bilder som er felles for en stor gruppe 

mennesker. Særlig fem fysiske elementer er viktig for å skape

Drabantbyen som sted
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dette bildet og brukes til å orientere seg etter og kjenne seg igjen på et sted: ferdselsårer («paths»), 

kanter («edges»), distrikter («districts»), knutepunkter («nodes») og landemerker («landmarks») (Lynch, 

1960).

Ferdselsårer er veier, gater og stier. For mange er dette det viktigste elementet som de andre elemen-

tene organiserer seg rundt (Lynch, 1960, s. 47-48). Kanter er lineære elementer, men blir oppfattet som 

grenser heller enn bevegelseslinjer. Det kan være f.eks. togskinner, skarpe overganger mellom ulike na-

turelementer som kystlinje eller murer, gjerder etc. Disse er viktige for å definere grensene til et område. 

Distrikter er større arealer med et felles kjennetegn eller karakter som knytter det sammen til ett område. 

Knutepunkter er strategiske punkter der mennesker møtes, f.eks. togstasjoner, gatekryss, overganger fra 

en struktur til en annen eller offentlig møteplasser. Landemerker er noe man observerer fra utsiden, som 

man kan kjenne igjen og som man kan orientere seg ut fra. Det kan være f.eks. en signalbygning, et fjell 

eller et monument. De kan være synlige fra mange områder, eller begrenset til å være synlige fra bare 

nærme områder (Lynch, 1960, s. 47-48).

Drabantby

I bokmålsordboka (Universitetet i Bergen og Språkrådet, 2020) blir drabantby definert som

«konsentrert boligbebyggelse med egne serviceinstitusjoner i utkanten av en større by». I tillegg til å ha 

funksjoner som dagligvarebutikker, skoler og andre fellesinstitusjoner, skal drabantbyen også ha god 

forbindelse til sentrum (Butenschøn, 2020). Det finnes drabantbyer i tilknytning til flere store byer i Norge, 

men fokuset i denne oppgaven vil ligge på Oslo.

I Oslo startet utbyggingen av drabantbyene i 1950-årene som følge av stor boligmangel. Tidligere Aker 

ble innlemmet i Oslo kommune og dette arealet ble benyttet til drabantbyutbygging (Benum, 1994, s. 36). 

Selv om drabantbyene først og fremst var et svar på boligmangelen, så man også for seg at det skulle 

innfri andre formål.

Drabantbyene ble sett på som nye bysamfunn og var foretrukne framfor villaområder fordi disse ble sett 

på som plasskrevende, lite lønnsomt økonomisk og fordi det ikke ville skape sosiale fellesskap. Noe 

som det derimot ble lagt til rette for ved planlegging av drabantbyene (Ibid.  s 40). Å skape et sted med 

mening var med andre ord, helt fra starten av, sentralt i utbyggingen av drabantbyene.

Felles institusjoner var det som ifølge Edgeir Benum skulle skape sosiale fellesskap. Disse var tenkt hi-

erarkisk hvor man hadde lekeplass for barn under skolealder som «hørte til» boligene de lå i umiddelbar 

nærhet til, og barnehage, nærbutikk og lekeplass for større barn et par hundre meter unna, som dermed 

hadde flere boliger som «soknet» til dem, en «nærhetsgruppe» på 1000-2000 personer. Enda lenger bort 

hadde man nærhetssenteret, med funksjoner som aula, møterom og nærbutikker, og folkeskolen, som 

fire-seks nærhetsgrupper hørte til. Endelig hadde man bydelssenteret som var felles for hele bydelen, 

med funksjoner som høyere skole, bad og kirke. Ubebygde stor naturområder skulle skille drabantbyene 

fra Oslo sentrum og de ulike drabantbyene fra hverandre.  (Ibid s. 37-39).
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I begynnelsen, hevder Benum, var folks oppfatning av drabantbyene positiv (Ibid  s. 47), men etter hvert 

ble drabantbyen møtt med motstand og ble mer og mer kritisert. Som nevnt i innledningen kritiserte 

arkitekten Norberg-Schulz drabantbyutbyggingen fordi den «medførte at menneskene ikke kjente seg 

hjemme i de utflytende romlige omgivelsene og dermed mistet noe av sin tilhørighet i tilværelsen.» (Bør-

rud og Røsnes, 2016, s. 151). Hovedargumentene gikk på at drabantbyen mangler «figuralegenskaper 

med tydelig utformede byrom, gjenkjennelige orienteringspunkter og den tette livlige gaten.» (Ibid. .

I Norges kunsthistorie (1983) skriver Norberg-Schulz at idealet om «den grønne by», med store, grønne 

rom mellom blokkene «var et feilslag. Den kunne ikke tilby noen erstatning for det en hadde tapt i den 

gamle by, og gav små eller ingen mulighet for utvikling av identitet og fellesskap.» (Norberg-Schulz, 1983, 

s. 68). Videre skriver han at «Lynch kunne (…) påvise (…) at menneskelig orientering er basert på gjenk-

jennelse og at dette i urban sammenheng betyr at vi må ha kjente gater, plasser, landemerker og grenser 

å holde oss til. Når en by får en spredt og oppløst struktur, mister vi rett og slett fotfestet; stedet går tapt 

og med det vår egen identitet.» (Ibid  s. 69). En viktig del av Norberg-Schulz’ innvendinger mot drabant-

byen er altså at den mangler Lynchs fem elementer, at drabantbyer derfor får en oppløst struktur og ikke 

kan være et sted med mening. I neste del vil jeg forsøke å undersøke om dette stemmer, med utgang-

spunkt i Lynchs fem elementer.

Drabantbyen som et meningsfullt sted?

Selv nevnt over vil alle oppfatte omgivelsene forskjellig, men noen elementer går igjen når man skal orien-

tere seg på et sted og gi det mening. Jeg vil i det følgende forsøke å undersøke om Lynchs fem element-

er også kan finnes i en drabantby. Som eksempel vil jeg bruke Manglerud, som ble utbygget på 1950- og 

1960-tallet og ligger i bydel Østensjø sørøst i Oslo (Thorsnæs, 2020). 

Et viktig element for å orientere seg er ferdselsårer («paths»). Lynch sine undersøkelser viste at noen vik-

tige faktorer ved en vei, er hvor identifiserbar den er, kontinuitet, om den har kvaliteter som gjør at man 

opplever den ene retningen som annerledes enn den andre, om de har et tydelig (visuelt) start- og stop-

punkt. Ulike forhold gjør at man lett kunne skille ulike ferdselsårer fra hverandre. F.eks. ble bredden på en 

vei forbundet med om det var hovedgate eller sidegate og var med på å styrke det mentale bildet av den 

bestemte veien. På Manglerud har man en tydelig «hovedvei», Plogveien, som går fra nordvest til sørøst. 

Denne er bredere enn de øvrige veiene. De mindre veiene forholder seg i stor grad til denne ved at de 

ofte både starter og ender i Plogveien. Denne fungerer dermed som et viktig orienteringspunkt. I tillegg er 

også siktlinjene lenger her enn i de andre veiene, med utsikt mellom viktige landemerker (se senere) som 

senteret og skolen, som ligger på en høyde, og man opplever derfor at det er lett å orientere seg når man 

er der.

Til venstre: Ferdselsårer «paths» på Manglerud. Figuren viser alle veier, inkludert gangveier og viktige stier. Den tykke 

linjen er Plogveien.

Til høyre: kanter («edges») på Manglerud.

Et andre element som er viktig, er kanter («edges»). Disse danner grenser mellom ulike steder. Mye kan 

oppleves som kanter, fellesnevneren er at de gjør det vanskelig å bevege seg fra den ene siden til den 

andre.

Som nevnt over var drabantbyene utformet slik at det skulle være tydelige grenser i form av grøntområder 

mellom drabantbyen og omkringliggende områder. På Manglerud er det en slik grense i øst, hvor det er 

et lite skogsdrag i forbindelse med Østensjøvannet. Mot nordvest er Manglerud avgrenset av Ringvei 3 

og T-baneskinnene. Det er broforbindelse på ett sted, ellers fungerer de som en ugjennomtrengelig barri-

ere. På den måten avskjærer de Manglerud tydelig fra områdene på nordsiden. I vest går Enebakkveien 

hvor det er et næringsområde på nordsiden og et eneboligstrøk på sørsiden. Dette er også med på å 

danne en kant. I sørøst er det et jorde som går ned mot Østensjøvannet, som også kan oppleves som en 

tydelig kant. Alle disse er dermed med på å definere hvilket område som er Manglerud.

Et tredje element er distrikter («districts»). Disse kan være store byområder, f.eks. ulike bydeler, men man 

kan også finne distrikter inni disse distriktene igjen og bruke dette til å orientere seg. Byer med ulike og 

veldefinerte distrikter, er enklere å orientere seg i enn byer som ikke har det. På Manglerud finner man 

også ulike distrikter, i to nivåer. Det ene, markert i mørkeblått, viser skillet mellom blokkbebyggelse og 

rekkehusbebyggelse. Disse områdene er dermed tydelig ulike. Men også innad i disse er det ulike om-

råder, markert i lyseblått, i form av ulike borettslag som har ulike fasader eller stiler og dermed enkle å 

skille fra hverandre.
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Distrikter på Manglerud. 

Større distrikter i mørkeblått, mindre i lyseblått.

Det femte elementet er landemerker («landmarks») . Dette er referansepunkter som kan observeres, og 

kan være alt fra fjelltopper til statuer. Bygg som står ut fra omgivelsene er ett eksempel. På Manglerud 

er det for det meste lavblokker, men også noen høyblokker. Da disse rager over lavblokkene er de godt 

synlige og fungerer dermed som orienteringspunkter. Vest for Østensjøvannet er det også et høydedrag 

med skolebygg og et skogsholt, som er godt synlige fra «bunnen» av Plogveien ved Manglerud senter og 

t-banestasjonen, som dermed også vil kunne oppleves som et landemerke.

Avsluttende kommentar

I dette essayet har jeg sett på om drabantbyen kan oppleves som et sted med mening og viser at Nor-

berg-Schulz’ påstand om at Lynchs elementer ikke er til stede i drabantbyen, ikke nødvendigvis stemmer. 

Med utgangspunkt i disse elementene har jeg sett på hvordan drabantbyen Manglerud kan oppleves, og 

viser at Lynchs elementer er til stede. Selv om det er flere ting enn dette som kan spille inn på om et sted 

oppleves meningsfullt, har jeg gjennom denne lille analysen av Manglerud lagt et faglig grunnlag som 

kan støtte opp om opplevelse av drabantbyen som et sted med mening.  

Infill er et utbyggingsprinsipp som brukes i den allerede bygde byen. I dette essayet omtales infill som 

det å bygge mellom eksisterende bygg, og å bygge på trange områder som tidligere har vært ansett 

som vanskelig å bygge på i tilknytning til eksisterende bebyggelse (Barlindhaug og Nordahl, 2005). Infill-

prosjekter kan være med på å videreutvikle byen ved å forme eller bli formet av byens form (morfologien), 

samt tilføre nye eller endre funksjoner i et område. Dette essayet tar utgangspunkt i relevant faglitteratur 

og drøfter positive og negative konsekvenser av denne byutviklingsstrategien. Jeg vil beskrive hvordan 

infillprosjekter påvirker morfologien og funksjonaliteten i et område og hvordan dette kan bidra til å repar-

ere usammenhengende bystruktur.

Morfologi

Byens morfologiske dimensjon omhandler byens romdannelser, bygningsstrukturer og annen infrastruk-

tur som er med på å skape byens form. Når man snakker om bymorfologi, kan man snakke om areal-

bruk, bygningsstrukturer, eiendomsgrenser, gatemønster og hvordan dette henger sammen og definerer 

rom (Carmona et al., 2010, s. 77-83). Bymorfologi kan betraktes på et overordnet nivå (hele byen), og 

helt ned på kvartal- og bygningsnivå. I dette essayet tar jeg i hovedsak for meg fenomenet i en skala ned 

mot kvartalsnivået, både når det gjelder morfologi og funksjonalitet.

Morfologi på bygningsnivå

Som en bygning, påvirker infillprosjekter det ikonografiske nivået, det vil si  det bildet av byen vi ser, eks. 

fasadeuttrykk og materialbruk. Det er på dette nivået byens form i følge Børrud og Røsnes (2016), endres 

hyppigst. Likevel hevder de at slike endringer har lite påvirkning på byen utover endringen på bygget i 

seg selv. Grunnen til at slike endringer kan skje hyppig er at det ikke krever store overgipende beslut-

ninger for å gjenomføres. Det som folk kan oppleve som store forandringer i bybildet fordi det er så lett 

synlig. (Ibid. s.141). 

Morfologi på kvartalsnivå

Man kan også se på hvordan infillprosjekter påvirker bebyggelsesmønster og bygningstypologi hvis man 

øker skalaen til kvartalsnivå. Dersom et infillprosjektet er mindre en 50% av tomtas areal, vil eksisterende 

byform ofte bestå etter at infill-prosjektet er bygget. Dersom infillprosjektet er på over 50% av eksisteren-

de tomt, kan prosjektet påvirke byformen betraktelig (Marjanovic, 2015, s.177). Dette er et generalisert 

argumentet for at størrelsen på infillprosjektet er avgjørende for i hvilken grad bymorfologien blir påvirket. 

Infill - Hvordan påvirker dette utbyggingsprinsippet byens mor-
fologi og funksjonalitet i byreparasjonsprosjekter?
Av Ådne Haug, by- og regionplanlegging

Landemerker på Manglerud.
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Det må også nevnes at det her er snakk om morfologi i relativt liten skala, og at byens overordnede by-

morfologi ikke nødvendigvis blir endret av prosjekter på over 50% av tomtestørrelsen.

Videre hevdes det også at fortetting, som infillprosjekter, styres av eksisterende bebyggelse og bymor-

fologi (Marjanovic, 2015, s.177). Dette støttes av Børrud og Røsnes som påpeker  at eksisterende bebyg-

gelse gir føringer for ny bebyggelses fysiske form (Børrud og Røsnes, 2016, s.141). Med andre ord kan 

infillprosjekter i visse tilfeller påvirke bymorfologien, men dersom prosjektet er veldig lite og i stor grad 

bygges i tråd med eksisterende bebyggelse og morfologi, vil påvirkningen være liten.

La oss ta et eksempel, en typisk infilltomt kan være i en åpen eller lukket kvartalsstruktur. Her kan de 

åpne rommene fylles igjen med en «perimeter block infill» eller ved å plassere et bygg i midten av kvartal-

et «inner block infill» (Marjanovic, 2015, s.178). En «perimeter block infill» fyller igjen/lukker et åpent kvartal 

eller bygård. En «inner block infill» er å bygge i det åpne rommet på innsiden av en omkringliggende 

bygningsstruktur. Hvordan påvirker dette morfologien? Marjanovic hevder som nevnt at infill ikke vil på-

virke bymorfologien nevneverdig, dersom utbyggingen er mindre enn 50% av tomtens størrelse. Likevel 

argumenteres det for at «inner block infill» kan skape nye former innad i et kvartal. Når et åpent rom inne i 

et kvartal fylles igjen, formes kvartalets innside. Slike infillprosjekter innebærer ofte en høyere bebyggelse 

i utkanten av kvartalet og en lavere bebyggelse som «inner block infill». Ofte er infillprosjektet rekkehus 

eller lignende (Marjanovic, 2015, s.176- 191). Dette argumenterer for at selv små prosjekter kan påvirke 

bymorfologien når man betrakter byen fra et kvartalsnivå.

Slike infillprosjekter skaper variert bebyggelse og byggehøyder i kvartalet og byen. Variert bebyggelse og 

byggehøyder beriker byformen i seg selv og skaper bedre byer å leve i (Carmona et al, 2010, s. 98 og 

220). Gjennom infillprosjekter kan man reparere byen ved å fylle på bygningsmasser i eksisterende kvar-

taler og berike byformen med varierte høyder, bygningstyper og former. I hvilken grad innfill-prosjekter 

påvirker bymorfologien på kvartalsnivå, avhenger av prosjektet i seg selv, prosjektets størrelse og hvor 

mange slike prosjekter som gjennomføres.

Morfologi på bynivå

I byutviklingen kan det ofte forekomme uintenderte konsekvenser av en utbygging. Når man bygger noe, 

kan konsekvensene av byggingen ha effekter på et helt annet sted eller område enn det som var tiltenkt i 

planleggingen. (Børrud og Røsnes, 2016, s.134). Ved å fortette byen gjennom infillprosjekter, kan det ses 

en direkte linje til at åpne arealer, som grøntarealer, ikke blir bebygd. Med andre ord kan infill føre til at 

byens grønne områder eller ubebygde områder bevares. Infill kan på denne måten reparere og forbedre 

sentrale byområder og samtidig bevare byformens bebyggelsesstruktur. Bebyggelsesstrukturen bevares 

ved at ubebygde arealer, for eksempel 100-metersskoger, ikke bygges da infillprosjekter tar i bruk arealer 

i den allerede bygde byen. Ubebygde arealer har stor påvirkning på når man betrakter byens bebyggel-

sesstruktur da disse arealene er med på å skape luft i bystrukturen (ibid. s.142). Infill som en kompakt ut-

viklingsstrategi, kan også hindre at byen vokser utover, og beslaglegger mer areal (Hanssen et al, 2015). 

Slik kan byformens yttergrense bevares.

Funksjonalitet

Det andre temaet jeg tar for meg i dette essayet, er funksjonalitet. Byens funksjonelle dimensjon relaterer 

seg til byens morfologi lved at byens form gir forutsetninger for  mobilitet, aktiviteter, funksjoner og sosial 

interaksjon (Carmona et al., 2010, s. 201).

Infill gir nye funksjoner

Et infillprosjekt bygges oftest som rene bolig prosjekter i et boligkvartal.  Likevel kan infillprosjekter byg-

ges med flere funksjoner enn eksisterende bebyggelse. Eksempler på funksjoner kan være matbutikk, 

barnehage eller annen servicefunksjon i en eller flere av etasjene, og dette kombineres ofte med boliger. 

Dette medfører at området som helhet får en rikere funksjonsblanding og kan være mer selvforsynt med 

tanke på funksjoner som barnehageplasser, for eksempel (Børrud og Røsnes, 2016, s.161). Carmona et 

al. hevder at dersom et lite brukt område får flere funksjoner, vil området brukes mer. Design og estetikk 

ikke er det viktigste når det kommer til økt bruk av arealer med få besøkende. Det er antall funksjoner 

som er sentralt (Carmona, et al., 2010, s. 206-207). Basert på dette kaninfillprosjekter forbedre funksjon-

aliteten i et upopulært byområde/byrom dersom det tilfører flere funksjoner til området. Dette er relevant 

med tanke på byreparasjon av områder som er utenfor de mest sentrale delene av  byen. Dersom man 

reparerer med fokus på å øke antall funksjoner istedenfor å fokusere på endringer av mer ikonografisk 

art, kan byrommet bli mer populært å bruke.

Infill som en funksjonsendrer

Infillprosjekter kan også endre funksjonene i et område. Et eksempel på dette er en gate i Birmingham, 

Michigan. Gaten besto av en to-felts vei med langsgående parkering, fortau og bygninger. Et server-

ingssted mellom to bygninger fikk tillatelse til å bruke det langsgående parkeringsarealet til terrasse og 

uteservering. På grunn av dette endret funksjonen seg fra bilparkering til servering (Carmona et al., 2010, 

s.238-239). En slik funksjonsendring kan også tenkes å bidra til mindre biltrafikk og slik sett ha funks-

jonelle ringvirkninger utover infillprosjektet i seg selv. Dette kan gjøres i andre byer også da det i de fleste 

storbyer er helt normalt med et infillprosjekt med servering i første etasje og boliger i øvrige etasjer. Se 

til Nordre gate 20-22 i Oslo for eksempel (Aspelin Ramm, 2019). Eksempelet fra Michigan gir også en 

morfologisk endring ved at arealet får en ny form. I tillegg endres ikonografien gjennom bygningens ut-

seende.

Er infill utelukkende positivt for byens funksjonalitet?

Selv om infillprosjekter kan endre aktiviteten gjennom å øke antall funksjoner i et område, kan denne ut-

viklingsstrategien også medføre dårligere forbindelser og siktakser. Byrom kan skapes med fokus på sik-

takser og forbindelser fremfor tetthet og lukkede byrom. Dersom et offentlig tilgjengelig område skal bli 

brukt, må det være mulig å gå igjennom området, og byrommet bør være koblet til andre byrom gjennom 

siktakser. Samtidig er gode sol og lysforhold i mange tilfeller sentralt for å skape et godt byrom (Carmona 

et al., 2010, s. 207-227). Et infillprosjekt kan på mange måter blokkere og avgrense et byrom ved å fylle 

igjen rom for sikt, lysinnslipp og gjennomgang. Ved utviklingen av et infillprosjekt må derfor behovet for 
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flere funksjoner/boliger veies opp mot de funksjonene som blir borte ved at arealet fylles igjen . Dersom 

infillprosjektet fyller igjen en sentral bevegelsesakse, skiller av et sammenhengende byrom eller forhindrer 

lysinnslipp, kan dette ha negativ innvirkning på byrommets funksjonalitet og færre mennesker vil bruke 

området. Dette betyr at infill som utviklingsstrategi kan ha negativ innvirkning på byen og at et forsøk på 

byreparasjon kan føre til det motsatte.

Avsluttende kommentar

Dette essayet har tatt for seg hvordan infill som utbyggingsprinsipp påvirker byens morfologi og funks-

jonalitet, og hvordan infill kan reparere «huller» i bystrukturen. Et infillprosjekt kan påvirke bymorfologien 

i større eller mindre grad, avhengig av prosjektets størrelse og hvilken skala man betrakter byformen fra. 

På et mer overordnet nivå er infill et virkemiddel i en strategi for utvikling av en mer kompakt by. Ved å re-

parere byen gjennom infillprosjekter bevares de grønne og åpne arealene i og rundt byen. På den måten 

kan byens bebyggelsesstruktur styrkes som helhet. Fra et funksjonelt perspektiv kan infillprosjekter bidra 

til mer variasjon og øke antall eller type funksjoner i prosjektområdet. Prosjektene kan på denne måten gi 

bedre opplevelser i og av byrommet, føre til økt bruk og forhåpentligvis  bedre byliv.

En mulig uheldig konsekvens av infillprosjekter er at åpne rom som sikrer siktakser, forbindelser og ly-

sinnslipp i byen, blir bygget igjen. Dersom infillprosjekter skaper barrierer mellom byrommene, er dette 

negativt for bylivet og innbyr ikke til bruk. Tilgang til gode rom å være i da disse faktorene er essensielle 

for bylivet. Forenklet sagt, er det tydelig at infill kan påvirke på byens morfologi og funksjonalitet. Dersom 

det brukes riktig, kan infill være et velfungerende utbyggingsprinsipp for å reparere byen.

Risiko i eiendomsprosjekter - knyttet opp mot dimensjoner av 
Urban Design

av John Ejnar Blomlie Müller, M- Eiendomsutvikling

I denne oppgaven har jeg som mål å svare på hvilken risiko som er knyttet til ulike dimensjoner av urban 

design og få frem hvordan dette påvirker utviklingen av et byutviklingsprosjekt. Temaet er viktig fordi ei-

endomsutvikling ikke bare bør betraktes for den potensielle økonomiske gevinsten det skaper, men også 

som verdiutvikling for byen og samfunnet. Ved å vite hvordan oppnå god urban design samtidig som 

man kan finne måter å redusere risiko i prosjektet, vil man ha høyest sannsynlighet for å oppnå et vellyk-

ket prosjekt.

Oppgavens struktur

Innledningsvis vil jeg ta for meg definisjonen av urban design og gå gjennom Carmona, et al., (2010) sine 

seks dimensjoner som de mener er grunnleggende for å forstå konseptet. Dette vil hjelpe meg forstå 

hvordan dimensjonene kan påvirkes, hvor de eventuelt blir påvirket og hvilken type gjensidig påvirkning 

de har på hverandre. Videre vil jeg analysere hvilke type risiko som er knyttet til de ulike dimensjonene og 

hvordan de påvirker et prosjekt i byen.

Hva er urban design?

Boken Public Places Urban Spaces (Carmona, et al., 2010) baserer sin definisjon av urban design på 

fire overordnede tema: For det første at urban design er for folket; det andre er betydningen av «sted»; 

det tredje at urban design opererer i den virkelige verden, noe som betyr at mulighetene er begrenset av 

økonomien (markedet) og politiske (regulære) krefter; og den fjerde, viktigheten av design som en pros-

ess. Ut fra disse temaene definerer boken urban design som «prosessen ved å skape et bedre sted for 

mennesker enn det som ellers ville blitt laget» (Carmona, et al., 2010, s. 7). Definisjonen stemmer godt 

med hvordan Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) beskriver gode byrom og byromsnet-

tverk i deres idehåndbok “Hvordan utvikle byrom og byromsnettverk i byer og tettsteder” (KMD, 2016). I 

Idehåndboken tar de for seg fem kriterier for hvordan utvikle gode byromsnettverk. Disse er brukbarhet, 

nærhet, sammenkobling, kvalitet og bynatur.

Carmona et al. (2010) fastslår at urban design ikke er noe håndfast. Videre argumenterer de for at det 

ikke bør være én faggruppe som har urban design som profesjon. Det er snarere en helhetlig forståelse 

av sammenhengen mellom arkitektur, byplanlegging, landskapsarkitektur, eiendomsutvikling og mil-

jøbetraktninger for bærekraft, som er avgjørende. Carmona et al. (2010) legger vekt på den geografiske 

skalaen man må ta hensyn til ved urban design. Det arealet man har til rådighet for utbygging må ses i 

sammenheng med omliggende arealer. Man starter med å fokusere på helheten i stedet for å kun kon-

sentrere seg om de mindre trivielle tingene som individuelle bygninger.
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Om et prosjekt er «bra» eller «dårlig» eller om prosjektet er av høy kvalitet i forhold til urban design, er 

subjektivt. Det er menneskene og deres behov som i fellesskap kan bringe frem det som vil passe best. 

På denne måten kan vi hevde at vi alle er urban designers, bevisst eller ubevisst.

De ulike definisjonene av urban design

Carmona et al. (2010) har valgt ut seks dimensjoner, som med grunnlag i analyse, legger fundamentet for 

hvordan oppfylle god urban design. Forfatterne understreker at urban design kun er fullstendig når alle 

dimensjonene vurderes sammen (Carmona et al., 2010). Gjennom å identifisere dimensjonene av urban 

design, kan man lettere avgjøre kvalitetene i et prosjekt. De seks dimensjoner av urban design er: 

Den visuelle dimensjonen handler om det man ser gjennom øyene. Dette er en subjektiv dimensjon som 

har grunnlag i egne preferanser knyttet til estetikk og egen verdsetting av visuelle kvaliteter.

Den perseptuelle dimensjonen tar for seg opplevelsen av byrommet gjennom innhenting av informasjon 

ved å bevege seg og bruke området. Denne dimensjonen bygger mye på å benytte sansene. Hva lukter 

du? Hva kjenner du under beina? Hva ser du?

Den sosiale dimensjonen handler om å forstå forholdet mellom samfunnet og omgivelsene.

Den funksjonelle dimensjonen handler om den faktiske bruken av området.

Det å tilrettelegge området for enklere tilgjengelighet.

Den morfologiske dimensjonen handler om hvordan formingen av byen har endret seg over tid.

Den temporale dimensjonen handler om tiden vi befinner oss i og hvordan vår opplevelse av byen endrer 

seg over tid, samtidig som at byen vil endre seg ut fra vår deltakelse i byen.

Usikkerhet og risiko

Usikkerhet og risiko går hånd i hånd. Jo større usikkerhet det er for å lykkes med en handling, jo større 

risiko tar man, dersom man likevel utfører handlingen. Ergo vil man kunne redusere risiko ved å redusere 

usikkerheten. Usikkerhet knyttet til et utviklingsprosjekt kan påvirkes på flere måter. Om én ting er usik-

kert, fører det ofte til at noe annet også blir usikkert. Figur 1 er en god visualisering av de forskjellige usik-

kerhetsmomentene man kan møte i et utviklingsprosjekt og hvilke momenter som kan påvirke hverandre.

Garnes (2009) klassifiserer usikkerhet i prosjektarbeid ved graden av enighet om løsninger/arbeidsmåter. 

Dette er videre utdypet i to typer usikkerhet:

- A-type-usikkerhet: Om de sentrale interessentene ikke er enige om målet, vil den sentrale forutsetning 

for i det hele å kunne etablere et prosjekt være fraværende.

- B-type-usikkerhet: Om forutsetningen for planleggingen. Uenighet om relevant kompetanse, typer 

løsninger for prosjektet og hvilke aktiviteter som er nødvendige skaper en planmessig usikkerhet.

«Når uenigheten er stor om hva prosjektets mål bør være, og sentrale in-

teressenter fortolker realitetene ulikt, er det selvsagt tvilsomt om man kan 

nå et vellykket resultat eller et resultat i det hele tatt» (Garnes,2009).

Figur 1. Fra “Prosjektbasert utvikling: Mot en kvalitativ, prosjektrettet planlegging” av Børrud og Røsnes, 

2016, s. 233.

Denne sammenhengen ser Børrud og Røsnes (2016) også gjennom forklaringen av at prosjektutvikling 

tar utgangspunkt i mål for hva man vil oppnå med prosjektet i fremtiden og at et kalkulert resultatmål vil 

kunne endre seg når forskjellige siktemål (delmål) ikke går som antatt. Eksempelvis ved behandling av 

planforslaget for prosjektet; dersom myndighetene og forslagstiller er uenige om målet som skal nås, 

eller løsninger som skal gjennomføres vil myndighetenes tidsbruk på behandling skape større risiko for 

forslagsstiller i form av usikkerhet ved økonomiske aspekter på prosjektet. Derimot kan en forslagsstiller 

redusere usikkerhet knyttet til planforslaget ved å være innenfor myndighetens føringer for regulære plan-

bestemmelser. 

Risiko sett i sammenheng med de seks dimensjonene

 Den visuelle og den perseptuelle dimensjonen

Subjektive reaksjoner på det visuelle og perseptuelle i et nytt prosjekt kan føre til naboklager, aksjoner og 

demonstrasjoner som i sin tur kan resultere i en større usikkerhet og risiko knyttet til gjennomføring. Slik 

reaksjon på et planforslag er ikke uvanlig og bør hensyntas ved å sette av god tid til revidering. Dette går 

direkte på Børrud og Røsnes (2016) sin oversikt (figur 1) om at usikkerhet i omdømme linkes mot usikker-

het i planmyndighetenes behandling av planforslaget. Risiko knyttet til disse to dimensjonene kan redus-

eres gjennom mulighetsstudien ved å utføre gode analyser samt en befaring og selv se, føle og kjenne 

på området hvor prosjektet er lokalisert, og så bygge videre på dette i prosjekteringen.
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 Den sosiale dimensjonen

Dimensjonen kan knyttes opp mot både politisk risiko og markedsrisiko. Tilbud og etterspørsel er grun-

nlaget for markedsmodellen. Skal man lykkes må man innrette seg etter og tilby det som etterspørres. 

Sett i sammenheng med utviklingsprosjekter, kan dette spille inn mot hvem som passer til å bo eller job-

be i de forskjellige områdene. Eksempelvis i Oslo har vi soner som mer eller mindre er definert for ulike 

brukergrupper, eksempelvis CBD (Central Business District) til forretning og f.eks. Grünerløkka som bolig-

strøk. Forståelsen av hvilke prosjekter som passer hvor, vil dermed være med på å redusere risikoen til et 

gjennomførbart prosjekt. Sett opp mot politisk risiko har allerede kommunen forsøkt redusere risikoen til 

prosjekter gjennom overordnet planlegging. Kommunen legger ofte den overordnede planen i henhold til 

hva de ønsker, og hva de har behov for. I etterkrigstiden ble det etablert boområder i form av drabantbyer 

utenfor bysentrum. I de senere år har større kjøpesenter dratt handel vekk fra sentrumsområder. I dag ser 

man derfor en tendens til ønske og behov for å kombinere bo-, handels og næringsområder på en bedre 

måte. I Oslo tydeliggjøres dette ved at det politiske nivået uttrykker ønske om å skape liv og aktivitet i de 

sentrumsnære byrommene. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å planlegge og legge til rette for han-

del og næring på gatenivå og boliger i de øvre etasjer. Slik vi finner på både på gamle byområder som 

Grünerløkka og nyere bygget Aker Brygge.

Den funksjonelle dimensjonen

Dimensjonen kan knyttes opp mot både politisk og økonomisk risiko. Ved prosjektering i by vil man måtte 

hensynta rekkefølgekrav fra kommunen basert på behovet i området for blant annet sykkelvei, bilvei og 

annen infrastruktur. Dette er kvaliteter som koster mye og man som utbygger ofte må stå ansvarlig for i 

et prosjekt. Det vil derfor være ekstra viktig med gode analyser som for eksempel årsdøgntrafikken, bev-

egelseslinjer for gang- og sykkel samt kollektivtransport. Dette vil være med på å gi oversikt over hvor 

mye som kan komme av rekkefølgekrav samtidig som det hjelper skape oversikt over kostnader for å 

ikke løpe på uforventede og uforutsette momenter. Dette er risikomomenter som kan føre til forsinkelser i 

forhold til prosjektering, til saksbehandling i kommunen samt i forhold til utførelse av byggeoppgaver og 

styring av kostnader.

 Den morfologiske dimensjonen

Urbane områder er sammensatt av en mengde fysiske elementer og strukturer som har vært med å 

forme byen slik den er i dag. Disse kvalitetene vil også påvirke det nye prosjektet ved at det ofte er øn-

ske om å ivareta og bygge opp under de eksisterende strukturene. Som eksempel har vi Oslos gul-liste 

som en oversikt over bygninger og bygningsmiljøer som er definert som verneverdige kulturminner og 

kulturmiljøer i Oslo. Det kan være forskjellige grunner til ønsket om å bevare. Dette kan føre til at både 

mulighetsrommet for å utvikle eiendommen reduseres, samtidig som det kan knyttes direkte til marked-

susikkerhet og usikkerhet av omdømme. For eksempel vil et kulturminne som en gravhaug eller et eldre 

bygg som kommunen vil verne om, hindre andre grep som heller var ønskelig for utvikleren å gjen-

nomføre.   Det vil derfor være fornuftig å ta hensyn til kvalitetene, i henhold til lover og regler, for å ikke 

øke risiko knyttet til planmyndighetenes behandling av forslaget. Denne dimensjonen spiller også mye 

sammen med den visuelle og perseptuelle dimensjonen, da kulturminner ofte defineres på grunnlag av 

arkitektoniske kriterier og hva de som struktur bygg, eller form tilbyr byen.

Den temporale dimensjonen

Denne dimensjonen kan vi knytte opp mot risiko rundt hvordan skape fremtidsrettede prosjekter. Trender i 

dagens samfunn fokuserer i økende grad både på sosial og økonomisk bærekraft. Fokus i dagens trend 

synes å være på integrerte “mikrosamfunn” (byområder) hvor mennesker både kan arbeide, bo og leve. 

Sykkelveier og kollektivtransport i bykjernen prioriteres fremfor bilfremkommelighet og parkeringsplasser. 

Det er større bevissthet og fokus på klima og miljø, med prioritering av “grønne lunger” og lekeplasser, 

kafeer og sentrumsnær handel og arbeidsplasser. Dette oppleves som viktig å for å få en bærekraftig 

og framtidsretta utvikling. Dette er interessant i forhold til den temporale dimensjonen fordi elementer fra 

tidligere samfunn kan “gjenbrukes” i varianter tilpasset morgendagens samfunn.

Risiko knyttet til prosjekter som skal ha disse kvalitetene i fokus, er ofte kostnadsrelatert og knyttet til eier-

skap av disse områdene.

 Avsluttende oppsummering

Gjennomgående kan det tyde på at økonomisk og politisk risiko er momentene som veier tyngst. I tillegg 

kan de mer subjektive dimensjonene som de visuelle og perseptuelle, også sterkt bære preg av usikker-

het knyttet til omdømme.

På samme måte som de seks dimensjonene er gjensidig avhengige, er risiko knyttet til disse også sam-

menkoblet. For å redusere usikkerhet og risiko i prosjektet, vil det være viktig å ta hensyn til de ulike di-

mensjonene tidlig i prosjekteringen.
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Lyd er konstant tilstedeværende for mennesket. Lyd informerer oss om virkeligheten, og bidrar til 

forståelse av verden rundt oss. Byen er et sted med mye lyd. Over halvparten av verdens befolkning bor 

i en by (FN, 2018). Derfor er tilrettelegging for et godt bymiljø med høy livskvalitet for byens økende antall 

innbyggerne, sentralt i FNs bærekraftsmål. For å redusere transport og dermed skadelige klimagassut-

slipp, har det vært stort fokus på en god og kompakt byutvikling. I denne politikken kan det synes som 

lyd og dens helseeffekter tilsynelatende oversett. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvilke lyder som 

fins i byen, og hvordan påvirker den menneskets livskvalitet?

Hver by har sin egen lyd. Å lytte til det urbane livet, skaper og gir byen identitet. Lyden beveger seg 

rundt oss, og er ikke like sektoriell og retningsbestemt som synet.Vi kan enkelt velge å unnlate å se på 

noe, vi kan i mindre grad unnlate å høre noe som først har nådd oss.  Samtidig kan lyder vekke mange 

emosjoner. Eksempelvis kan lyden av vind i løvet og vann som renner, ha en beroligende effekt (Carmo-

na, Tiesdell, Heath, Oc, 2010, s. 111). Lyden av trikkeskinner, kafé-gjester som skravler, høyttalerne på 

togperrongen, plinging fra syklistene og menneskers bevegelser gjennom byen er bare noe av det som 

hører til i det urbane rommet. I følge Huang (2018) vil byen forbindes gjennom dens livlighet, tempo og 

sosiale aktiviteter i byrommet, og sammen skapes et lydlandskap –”soundscape”. 

I dette lydlandskapet har Schafer (1977) kategorisert lydene inn i tre hovedkategorier: ”keysounds”, ”sig-

nals” og ”soundmarks”. ”Keysound”, er en grunntone, den mest fremtredende og fundamentale tonen 

som høres kontinuerlig. Grunntonen avhenger av stedets lokasjon og klimatiske kontekst. Ulike lokalsam-

funn hører visse grunntoner kontinuerlig slik at det blir en bakgrunnslyd de forbinder med sitt hjemsted. 

Et samfunn nært kysten vil ha havet som grunntone, mens et bilbasert og befolkningstett samfunn vil ha 

biltrafikk som grunntone (Huang, 2018). 

Lydenes andre hovedkategori er signaler. Det er lyder som kommer i forgrunnen av grunntonen, er op-

pmerksomhetsskapende, og skaper kontrast til grunntonen som f.eks. sirener eller skrik. 

Den siste av Schafers kategoriseringer, ”soundmarks”, er en lyd med en spesiell betydning eller kvalitet, 

som er lettkjennelig for dem som bor der, eller kjenner til stedet godt. Eksempler på dette kan være råd-

hus- eller kirkeklokker (Breinbjerg, 2003 og Schafer 1977). I motsetning til signaler, er lydmerket lokalisert 

til et bestemt sted, eller man forventer den bestemte lyden til en spesifikk tid (Adams, et al., 2006). Dette 

er lyder det kan være fornuftig å ta vare på, da det for mange mennesker er en sterk identitetsfaktor for et 

sted de har kjært.

Soundscape - lyder i byen

Av Sigrid Jystad, landskapsarkitektur

Forbrenningsmotoren i kjøretøy er en tydelig grunntone i dagens bysamfunn. Den inngår dypt i 

hverdagens gjøremål, og kan høres i byen omtrent til enhver tid. Buss, bil, tog, trikk og fly har et 

overtak i lydlandskapet som for 100 år siden hørtes helt annerledes ut. Endringer i lydlandskapet 

forteller oss noe om samfunnets historiske utvikling. Se fig. 1. 

Figur 1 Oversikt over lydlandskapets utvikling (hentet fra Huang, 2018)

Bilens utvikling fra forbrenningsmotor til stadig mer elektrisk drift, vil antakelig være en fremtids-

rettet måte å få ned støynivået i byen på, men kan samtidig føre til andre utfordringer. Mangel på 

motorlyd og hjulstøy ved lave hastigheter, kan potensielt skape trafikkfarlige situasjoner - spesielt 

for svaksynte og blinde. Fra 1. juli 2019 trådte det i kraft en ny EU-regel om at el- og hybridbiler 

skal være utstyrt med kunstig lyd ved hastigheter under 20 km/t (Olsen, 2019). På den måten skal 

det være lettere for myke trafikanter å oppdage kjøretøy i trafikken. Blindeforbundet jubler, mens 

elbilforeningen er kritisk, og mener at å legge til en støykilde på elektriske biler, prøver man å gjøre 

utslippsfrie biler til et problem fremfor å dyrke godene av motorlydens fravær (Flygind, 2017).

Det kan stilles spørsmål om hvordan man kan ha det godt i urbane sentrum som er kompakte og 

livlige døgnet rundt, når auditive utfordringer påvirker kognitive egenskaper (Huang, 2018). Selv om 

ny teknologi har gjort det enklere å eliminere og erstatte uønskede lyder, er det uunngåelig å ikke bli 

påvirket av byens lydlandskap. Når lyd er uønsket, blir det støy. Støy kan forårsake søvnforstyrrelser, 

redusert livskvalitet og redusert helse (FHI, 2018). I dag bor 55 % av verdens befolkning i urbane 

områder, og innen 2050 er det forventet å øke til 68% (FN, 2018). Med urbanisering og fortetting av 

byen, skapes også utfordringer – spesielt når boliger etableres i områder med kollektivknutepunk-

ter og mye trafikk. Støy anses som forurensning etter forurensningsforskriften (2004, §5-1), og kan 

settes i sammenheng med redusert livskvalitet og helse. Antallet som bor i støyutsatte områder i 

Norge øker – fra 1,2 millioner i 1999 til 1,9 millioner i 2014. I dag blir omtrent 2 millioner av Norges 

befolkning utsatt for støynivåer ved boligen sin som er høyere enn den anbefalte maksgrensen. 

Støyproblematikk er størst i tett befolkede områder, mens de som bor mer spredt, er minst plaget 

(FHI, 2018).
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WHOs rapport fra 2009 fremhever at barn, eldre og kroniske syke er ekstra sårbare for støy. Umiddelbare 

virkninger av støy er godt dokumentert - som forstyrrelse av kommunikasjon, konsentrasjon, søvn og 

hvile. Det er særlig støy om natten som kan bidra til redusert helse, da utilstrekkelig søvn er avgjørende 

for god fysisk og psykisk helse. Dette er igjen forbundet med en rekke sykdommer og helseplager. Land-

stidseffektene av støy er vanskeligere å påvise, men det har vært stort fokus på å undersøke sammen-

hengen mellom støy og høyere risiko for hjerte- og karsykdommer (FHI, 2018).

Støy har gjennom tidene blitt håndtert med tiltak for å redusere støyen utfra et tak på hvor høyt desi-

bel-nivået kan være f.eks. ved og i boliger. Slike reduksjonstiltak har ofte vært nødvendig på steder hvor 

støyende trafikk har vokst i omfang, gjerne til mer enn det opprinnelig var beregnet for. Et mål bør være 

å planlegge byen og dens funksjoner slik at denne typen tiltak ikke er nødvendig. (Rehan, 2016). Ved å 

identifisere de positive aspektene av byens lyd, kan de dyrkes frem som virkemiddel i bybildet. De bevar-

ingsverdige lydene bør forsterkes, og de uønskede elimineres. Dette er lyder som fuglesang, barnestem-

mer og løv som rasler. Lang (1994) argumenterer for at et steds lydlandskap bør kunne håndteres på 

samme måte som det gjøres med visuelle kvaliteter – ved valg av riktige materialer til bruk på overflater 

og gjenstander i byrommet (Carmona et al., 2010, s.111).

Lydopplevelser varierer fra hvor man befinner seg. Lydbildet vil være ulikt om man befinner seg på bak-

kenivå, eller på takterrassen i tiende etasje. Lyd er bølger som brer seg ut i alt rom det finnes luft. Byg-

ningshjørner kan filtrere, isolere og maskere lydoppfattelsen – eller gjenspeile og lage ekko. På samme 

måte kan vi bruke de gode lydene, som fontener til å overdøve trafikkstøy. Spesielt i kompakte byer, kan

steder med slike elementer være med å

lage soniske pusterom. Dette har i praksis allerede blitt gjort i lang tid, da det er kjent at tilgangen på 

grønne rom og parker er viktig god helse. New York er en by med høyt støynivå, men som også har 

rikelig med tilgang på små og grønne lommer. Paley park på Manhattan ligger innklemt mellom to 

høye bygg, og er skjermet for det meste av sol. Se figur 2. Likevel refereres det hyppig til denne 

parken, når det gjelder gode oppholdssteder i byen. Parken består av grønne vegger, trær, bord 

og sitteplasser, men innerst i parken finner vi kanskje det som mest interessante: en stor og lydrik 

fontene. Sammen med det visuelle inntrykket, og vegetasjonens evne til å absorbere lyd, beskrives 

parken som en oase midt i byen (Elmquist & Pontén, 2013).

Persepsjon er mer enn hva synsfeltet kan tilby, da det heller er en samling av alle dimensjoner av 

persepsjon samtidig (Carmona et al., 2010, s.112). Som et pusterom i byen, fungerer parker og 

grøntarealer som nedtonede arealer, hvor mange av de uønskede lydene forsvinner – og de øn-

skede lydene forsterkes og et fristed fra bilens motorlyd. Inkluderer vi hørselen som en av sanseop-

plevelsene i en by, hevder Adams et al, (2007) at det kan føre til bedre designløsninger som igjen 

kan bli avgjørende for livskvaliteten til brukerne.

Lydens tilstedeværelse fungerer som et bakteppe i livene våre. Den skaper identitet og trygghet, 

ofte uten at vi nødvendigvis oppfatter det. Når lyden går over til å bli vedvarende støyende, kan det 

føre både til redusert livskvalitet og helseproblemer. En by som legger til rette for ønskede lyder, 

og maskerer eller eliminerer de uønskede, er spesielt viktig når en voksende del av befolkningen 

daglig oppholder seg i, og blir påvirket av byens lydrike atmosfære. Den totale perseptuelle opplev-

elsen av et sted skjer ikke kun som synsinntrykk, men oppstår som en samlet sanseerfaring. Ved å 

identifisere byens positive lyder, kan de dyrkes frem som virkemiddel i bybildet. Med vegetasjon og 

vann, gode designløsninger, og valg av riktig materialer som demper uheldig akustikk - tar vi med 

naturens og menneskets lyder inn, og bidrar til et godt soundscape i byen.

Figur 2 Paley Park på Manhattan i New York. Asla, u.å.



151150

Børrud, E. og Røsnes, A. (2016) Prosjektbasert byutvikling. 
Fagbokforlaget.

Carmona, M., Heath, T., Oc, T og Tiesdell, S. (2010) Public 
Places Urban Spaces. 2nd edn.. Oxfordshire: Routledge.

Cresswell, T (2004) Place: A short introduction. Oxford: 
Blackwell

Edvardsen, (2004) Torshovtoppen skal selges. NRK, 
sett 20. oktober 2020, https://www.nrk.no/osloogviken/
torshovtoppen-skal-selges-1.358421

Elmquist, T & Pontén E. (2013, 25.08). Designing the 
Urban Soundscape. Hentet fra https://www.thenature-
ofcities.com/2013/08/25/designing-the-urban-sound-
scape/

Flygind, K. (2017, 08.11). Elbiler utstyres med kunstig 
lyd: – Prøver å gjøre elbiler til et problem. Aftenposten. 
https://www.aftenposten.no/motor/i/na93mn/elbiler-
utstyres-med-kunstig-lyd-proever-aa-gjoere-elbiler-til-
et- prob

Folkehelseinstituttet (2018, 23.01). Støy, helseplager 
og hørseltap i Norge. Hentet fra https://www.fhi.no/
nettpub/hin/miljo/stoy/

Forente Nasjoner. (2018, 16.05). 68% of the world pop-
ulation projected to live in urban areas by 2050, says 
UN. Hentet fra https://www.un.org/development/desa/
en/news/population/2018-revision-of-world-urbaniza-
tion- prospects.html

Forurensningsforskriften. (2004). Forskrift om 
begrensning av forurensning (FOR-2004-06-01-
931). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2004-06-01-931

FN (2019) Bærekraftig utvikling. https://www.fn.no/
tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling (Hentet 
20.10.2020)

Garnes, Å. (2009). Prosjektledelse og usikkerhet. Magma. 
Hentet 28. oktober 2020 fra: https://www.magma.no/prosjek-
tledelse-og-usikkerhet

Gallagher, R., Liu, Y., og Sigler, T. (2019). Parcel amalga-
mation as a mechanism for achieving urban consolidation 
through densification: The fixity of property boundaries over 
time.

Hanssen, G. S., Hofstad, H. & Saglie, I.-L. (2015). Kompakt 
byutvikling: muligheter og utfordringer: Universitetsforlaget.

Holth, F., & Winge, N. K. (2019). Plan- og bygningsrett. Oslo: 
Universitetsforlaget AS. 

Holtsmark, T. & Angelo, K. (2020). Farge. Tilgjengelig fra:  
https://snl.no/farge (Lest: 27. 10.2020)

Holtsmark, T. (2018). Akromatisk farge. Tilgjengelig fra: 
https://snl.no/akromatisk_farge(Lest: 27. 10.2020)

Hsu, K. og Chao, J. (2020) Economic Valuation of Green 
Infrastructure Investments in Urban Renewal: The Case of 
the Station District in Taichung, Taiwan. DOI: 10.3390/envi-
ronments7080056

Huang, S. (2018). Lyden av byen - en utforskning av lyd-
landskapets betydning for bedre lydmiljø i kompakte Oslo 
(Masteroppgave). Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet, Ås.

Adams, M., Moore, G., Cox, T., Croxford, B., Refaee, M. & 
Sharples, S. (2007). The 24-hour City: Residents’ Sensorial 
Experiences. Senses & Society, Vol. 2(2), p. 201-216. FN, 
2018.

Angelo, K. & Booker, A. (2019). Colour and place making; 
an artist’s influence on spatial production. Tilgjengelig fra: 
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC_2019_proc.
pdf (Lest: 27. 10.2020)

Ali-knight, Jane., Robertson, M., Fyall, A og Ladkin, A. (200): 
International perspectives of festivals and events. Para-
digms of analysis. Tilgjengelig fra: https://books.google.no/
books?id=qjazXY83tG4C&printsec=frontcover&hl=no#v=o-
nepage&q&f=false

Andersen m.fl., (2018) Erfaringer med å sikre arkitektonisk 
kvalitet gjennom planlegging, OsloMet

Aspelin Ramm. (2019). Nordre gate. Tilgjengelig fra: https://
roislandco.no/nyheter/tag/Infill (lest 22.10.2020).

Barlindhaug, R. & Nordahl, B. (2005). Markedsstyrt boligpro-
duksjon i Osloregionen. Byggforsk skriftserie, 9: 2005.

Benum, Edgeir. (1994). Oslo bys historie. Bind 5. Byråkra-
tienes by. Fra 1948 til våre dager.Oslo: J.W. Cappelens forlag 
A.S.

Bjerregaard, L. (1999). Farger og stemninger, Danmark: for-
laget Hovedland.

Bobkova, E., Marcus, M., og Pont, M.B. (2017a). Multivariable 
measures of plot systems: describing the potential link be-
tween urban diversity and spatial form based on the spatial 
capacity concept. 
Hentet fra:  https://www.researchgate.net/publica-
tion/318311756_Multivariable_measures_of_plot_syste 
ms_describing_the_potential_link_between_urban_diversi-
ty_and_spatial_form_based_on_the spatial_capacity_concept

Bobkova, E., Marcus, M., og Pont, M.B. (2017b). Plot sys-
tems and property rights: morphological, juridicial and eco-
nomic aspects.

Booker, A. & Angelo, K. (2016). Architectural Colour; a Dis-
course in the Popular Norwegian Press and Social Media 
2014 to 2016. The Greying of Norway. Tilgjengelig fra: https://
aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Pro-
ceedings.pdf (Lest: 27. 10.2020)

Breinbjerg, M. (2003). At lytte til verden – mellem her-
meneutik og erotik. Autograf – tidsskrift for ny kunst- 
musikk, 4(12), s. 1-11.

Butenschøn, Peter. (2020). Drabantby. I: Store norske 
leksikon. Tilgjengelig fra: https:// snl.no/drabantby (lest 
23.10.2020).

Børrud, E og Grønning, (2018), Plan og Samfunn: Metoder

Litteraturliste Kampars, A. (2016). Urban Space and The Quest for Color 
Harmony. Tilgjengelig fra: https://aic-color.org/resources/
Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf (Lest: 27. 
10.2020)

Katz, David. (1935). The World of Colour. 2. utg. Oxon: 
Routledge. 

Kittang (2006) Trebyen Trondheim – forvitring og fornying. 
Trondheim: NTNU. Tilgjengelig fra: https://core.ac.uk/
download/pdf/52097148.pdf

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2016). 
Hvordan utvikle byromromsnettverk i byer og tettsteder. 
Byrom - en idehåndbok. Hentet 06. november 2020 fra:

https://www.regjeringen.no/contentassets/c6fc38d-
76d374e77ae5b1d8dcdbbd 92a/byrom_idehandbok.pdf

Koopmans, M., Keech, D., Sovová, L. og Reed, M. (2017) 
Urban agriculture and place- making: Narratives about 
place and space in Ghent, Brno and Bristol. Moravian 
Geographical Reports, 2017-09-01, Vol.25 (3), p.154-165. 
DOI: https://doi.org/10.1515/mgr- 2017-0014

Landbruks- og matdepartementet (2019) Prop. 1S 
(2018-2019) Proposisjon til Stortinget (forslag til 
stortingsvedtak).

Lauritsen, J. (2019) Bystyret gir nabolaget og bydelspoli-
tikerne full støtte på Torshovtoppen. Sagene Avis, sett 22. 
Oktober 2020, <https://sageneavis.no/nyheter/full-stopp-for- 
torshovtoppen-i-bystyret/19.3799>

Leikvam, G., & Olsson, N. (2018). Eiendomsutvikling. Ber-
gen: Vigmostad og Bjørke AS. 

L`orange, M. (2008). Farger i arkitekturen, byen, stedet, 
gata. Oslo: Spartacus Forlag. 

Lov 27.juni 2008 nr.71 om planlegging og byggesaksbe-
handling (plan- og bygningsloven eller pbl.)

Love, T. og Crawford, C. (2011). Plot Logic: Charac-
ter-Building Through Creative Parcelisation. 

Lynch, k. (1960). Image of the City, Cambridge: The MIT 
Press 

Marjanovic, G. (2015). Bygningsform og bebyggel-
sesstrukturer i den fortettede byen. I: Hanssen, G. S. 
(red.) Kompakt byutvikling, s. 177-192. Oslo: Universitets-
forlaget.

Ness, S., & Øyasæter, A. S. (2018). Eiendomsutvikling. 
Oslo: Universitetsforlaget AS.

Nibio (2020) Verdiklasser for jordbruksareal og dyrkbar 
jord. https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/an-
dre-kart/verdiklasser-for-jordbruksareal-og- dyrkbar-jord 
(Hentet 28.10.2020)

Norberg-Schulz, Christian. (1983). Fra gjenreising til om-
verdenskrise. Norsk arkitektur 1945-1980. I: Norges kuns-
thistorie. Bind 7: Inn i en ny tid, s. 7-92. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag.

Olsen, S. J. (2019, 01.07). Nå må alle nye elbiler lage 
kunstig støy i lave hastigheter. Tek.no.

https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/LAmyp4/naa-maa-alle-
nye-elbiler-lage-kunstig-stoey-i-lave-hastigheter

Oslo Kommune (2010) Grøntplan for Oslo. Kommunedelp-
lan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone.

Oslo Kommune (2016) Oslo – en landbruks-
by. Tilgjengelig fra: https://magasin.oslo.
kommune.no/byplan/oslo-en-landbruksby 
(Hentet 21.10.2020)

Oslo Kommune (2020) Tilskudd til urbant landbruk. Tilg-
jengelig fra: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-leg-
ater-og-stipend/tilskudd-til-urbant-landbruk/#gref (Hentet 
5.12.2020)

Paragone. (2019) Fargenes-forkjemper.  Tilg-
jengelig fra: https://www.tidsskriftetparagone.
com/kunst/2019/6/17/fargenes-forkjemper (Lest: 
27. 10.2020)

Parsellhager i Oslo (2017) Parsellhagedyrking – 
parsellhager i Oslo. Tilgjengelig fra: https://www.
parsellhager.no/index.php/parsellhager-i-oslo 
(Hentet 21.10.2020)

Regjeringen (2019) Urbant landbruk. Tilgjengelig 
fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/
strategi-for-urbant-landbruk/id2667619/ (Hentet 
28.10.2020)

Rehan R. M. (2016). The phonic identity of the city 
urban soundscape for sustainable spaces. HBRC 
Journal, 2016(12), 337-349. https://www.science-
direct.com/science/article/pii/S1687404815000048

Røe, P.G. (2006): Utviklingen av «levelige» steder – 
på hvilken måte kan sosiokulturelle stedsanalyser 
bidra?. Tilgjengelig fra: https://www.michaeljour-
nal.no/i/2006/09/Utviklingen-av-«levelige»-sted-
er-på- hvilken-måte-kan-sosiokulturelle-stedsanal-
yser-bidra- (19.10.20)

Schafer, R. M. (1977). The Soundscape: Our Sonic 
Environment and the Tuning of the World. Roches-
ter: Destiny Books.

SSB (2020) 08805: Utenrikshandel 
med varer (mill kr.), etter import/
eksport, anvendelsesområde (BEC), 
statistikkvariabel og år. Tilgjengelig 
fra: https://www.ssb.no/statbank/ta-
ble/08805 (Hentet 20.10.2020)

Tiesdell, S. og Adams, D. (2011): Urban Design in 
the Real Estate Development Process Blackwell 

https://www.nrk.no/osloogviken/torshovtoppen-skal-selges-1.358421
https://www.nrk.no/osloogviken/torshovtoppen-skal-selges-1.358421
http://www.thenatureofcities.com/2013/08/25/designing-the-urban-soundscape/
http://www.thenatureofcities.com/2013/08/25/designing-the-urban-soundscape/
http://www.thenatureofcities.com/2013/08/25/designing-the-urban-soundscape/
http://www.aftenposten.no/motor/i/na93mn/elbiler-utstyres-med-kunstig-lyd-proever-aa-gjoere-elbiler-til-et-
http://www.aftenposten.no/motor/i/na93mn/elbiler-utstyres-med-kunstig-lyd-proever-aa-gjoere-elbiler-til-et-
http://www.aftenposten.no/motor/i/na93mn/elbiler-utstyres-med-kunstig-lyd-proever-aa-gjoere-elbiler-til-et-
http://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/stoy/
http://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/stoy/
http://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-
http://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-
http://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-
http://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
http://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
https://www.magma.no/prosjektledelse-og-usikkerhet
https://www.magma.no/prosjektledelse-og-usikkerhet
https://snl.no/farge
https://snl.no/akromatisk_farge
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC_2019_proc.pdf
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC_2019_proc.pdf
https://books.google.no/books?id=qjazXY83tG4C&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false
https://books.google.no/books?id=qjazXY83tG4C&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false
https://books.google.no/books?id=qjazXY83tG4C&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false
https://roislandco.no/nyheter/tag/Infill
https://roislandco.no/nyheter/tag/Infill
https://www.researchgate.net/publication/318311756_Multivariable_measures_of_plot_systems_describing_the_potential_link_between_urban_diversity_and_spatial_form_based_on_the_spatial_capacity_concept
https://www.researchgate.net/publication/318311756_Multivariable_measures_of_plot_systems_describing_the_potential_link_between_urban_diversity_and_spatial_form_based_on_the_spatial_capacity_concept
https://www.researchgate.net/publication/318311756_Multivariable_measures_of_plot_systems_describing_the_potential_link_between_urban_diversity_and_spatial_form_based_on_the_spatial_capacity_concept
https://www.researchgate.net/publication/318311756_Multivariable_measures_of_plot_systems_describing_the_potential_link_between_urban_diversity_and_spatial_form_based_on_the_spatial_capacity_concept
https://www.researchgate.net/publication/318311756_Multivariable_measures_of_plot_systems_describing_the_potential_link_between_urban_diversity_and_spatial_form_based_on_the_spatial_capacity_concept
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/52097148.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/52097148.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c6fc38d76d374e77ae5b1d8dcdbbd
https://www.regjeringen.no/contentassets/c6fc38d76d374e77ae5b1d8dcdbbd
https://www.regjeringen.no/contentassets/c6fc38d76d374e77ae5b1d8dcdbbd92a/byrom_idehandbok.pdf
https://sageneavis.no/nyheter/full-stopp-for-torshovtoppen-i-bystyret/19.3799
https://sageneavis.no/nyheter/full-stopp-for-torshovtoppen-i-bystyret/19.3799
http://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/verdiklasser-for-jordbruksareal-og-
http://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/verdiklasser-for-jordbruksareal-og-
http://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/LAmyp4/naa-maa-alle-nye-elbiler-lage-kunstig-stoey-i-lave-hastigheter
http://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/LAmyp4/naa-maa-alle-nye-elbiler-lage-kunstig-stoey-i-lave-hastigheter
https://www.tidsskriftetparagone.com/kunst/2019/6/17/fargenes-forkjemper
https://www.tidsskriftetparagone.com/kunst/2019/6/17/fargenes-forkjemper
http://www.parsellhager.no/index.php/parsellhager-i-oslo
http://www.parsellhager.no/index.php/parsellhager-i-oslo
http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-urbant-landbruk/id2667619/
http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-urbant-landbruk/id2667619/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687404815000048
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687404815000048
http://www.michaeljournal.no/i/2006/09/Utviklingen-av-
http://www.michaeljournal.no/i/2006/09/Utviklingen-av-
http://www.ssb.no/statbank/table/08805
http://www.ssb.no/statbank/table/08805


153152

publishing Ltd. John Wiley and Sons, Ltd, South-
ern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 S8SQ, 
UK

Thorsnæs, Geir. (2020). Manglerud. I Store norske 
leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/Manglerud

Thurmann-Moe, D. (2017). Farger til folket, Oslo: 
Cappelen Damm As. 

Universitetet i Bergen & Språkrådet. (2020). 
Drabantby. I: Bokmålsordboka. Tilgjengelig fra: 
https://ordbok.uib.no/drabantby (lest 23.10.2020).

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 
(1997) Vår felles framtid. Tilgjengelig fra: https://
sustainabledevelopment.un.org/content/doc-
uments/5987our-common-future.pdf (Hentet 
28.10.2020)

Vialard, A. (2012). Measures of the fit between 
street network, urban blocks and building 
footprints. Hentet fra https://www.academia.
edu/4115982/Measures_of_the_fit_between_
street_network_urban_bl ocks_and_building_foot-
prints

Yoosun, K., Sangeun, S., Sungjoo, L., Yoojin, L. & 
Jinjoo, P. (2016). Analysis of Korean Underpasses, 
Spaces under Overpasses, and Passage Boxes. 
Tilgjengelig fra: https://aic-color.org/resources/
Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf 
(Lest: 27. 10.2020)

https://www.academia.edu/4115982/Measures_of_the_fit_between_street_network_urban_blocks_and_building_footprints
https://www.academia.edu/4115982/Measures_of_the_fit_between_street_network_urban_blocks_and_building_footprints
https://www.academia.edu/4115982/Measures_of_the_fit_between_street_network_urban_blocks_and_building_footprints
https://www.academia.edu/4115982/Measures_of_the_fit_between_street_network_urban_blocks_and_building_footprints
https://www.academia.edu/4115982/Measures_of_the_fit_between_street_network_urban_blocks_and_building_footprints
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf
https://aic-color.org/resources/Documents/AIC2016-Book-of-Proceedings.pdf

	_Hlk68775301

