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Denne boken rapporterer et utforskningsprosjekt Exploring CompactAbility som primært er knyttet til 
studiokurset LAA350 Arkitektur og byforming i byutvikling (2014 -2015 – 2016). Til sammen har 151 student-
er fra tre ulike studieprogram deltatt. I tillegg ble prosjektoppgavene fra LAA 350 brukt som cases i APL 350 
Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring våren 2016 samt gitt som tema for masteroppgaver. Boken har 
foreligget i preliminær utgave som kursmateriell i 2015 og i 2016 og nå som endelig rapport etter at de tre 
planlagte kursene er avsluttet. Boken gir et innblikk i noen av de 32 prosjektoppgavene som har blitt laget og 
noen av de 151 essayene som har blitt skrevet.  Prosjektet er gjennomført med støtte i UMBs utdanningspris 
20131  som innebar en 3-årig prosjektstilling samt frie midler. Prosjektet har også generert en phd stilling.

Vår ambisjon har vært å utforske muligheter og avdekke motkrefter som finnes for å utvikle Oslos indre 
intercity triangel til en fler-kjernet kompakt bymodell – derfor er vårt oppdrag: Exploring CompactAbility.  
Det har handlet om å undersøke nedenfra og innenfra hvordan overordnet politikk kan gjennomføres. Det er 
tomta/eiendommen/prosjektet som er vårt utgangspunkt når vi utforsker muligheter. Med andre ord starter 
vi der hvor den offentlige planleggingen ofte slutter. Det unike med denne utforskningen er at studentenes 
tverrfaglige gruppesammensetning speiler i stor grad virkelighetens møte mellom planlegging, design og 
eiendomsutvikling. 

Ski, Lillestrøm og Asker er alle gamle stasjonsbyer i Oslos randsone. Plansamarbeidet for Oslo og Aker-
shus har i sin regionale planstrategi utpekt disse byene til regionale byer som skal kunne ta en vesentlig del 
av befolkningsveksten og dermed også få en vesentlig høyere fysisk tetthet enn de har i dag. De har gjennom 
statlige investeringer i jernbanenettet økt sin tilgjengelighet til arbeidsmarkedet i Osloregionen. De har fått 
en mulighet til å tilby boliger og næringer som kan utnytte kollektivnettet slik at den private bilbruken kan 
reduseres og dermed bidra til en mer bærekraftig utvikling. Det politiske målet er å redusere klimagassut-
slipp, men også å redusere behovet for økt veikapasitet som følge av befolkningsveksten til Oslo-området. 
En areal- og transportstrategi som bygger på dagens reisevaner og med forventning om tilsvarende god 
fremkommelighet på innfartsårene inn til Oslo, vil kreve en veiutbygging som det både vil være vanskelig å 
gjennomføre og vanskelig å godta konsekvensene av. Exploring CompactAbility tar på alvor at Ski, Lillestrøm 
og Asker skal bli byer verdt å leve i. Spørsmålene som har vært utforsket, er hvordan dette er mulig, og hva 
slags bykvalitet handler det om.

I tillegg til emneansvarlig lærer professor Elin Børrud, har universitetslektor Silvia Mete (prosjektansatt) 
og PhD stipendiat Anja Standal deltatt i undervisningen. Til faglige bidrag og veiledning underveis har vi 
hentet inn forelesere både fra forskning og praksis, fra NMBUs egne ansatte, fra andre læresteder, institus-
joner og organisasjoner som er relevante for de problemstillingene som er tatt opp. Vår erfaring er at alle vi 
spør, ønsker å bidra og uttrykker stor glede av å møte våre studenter. Det er vi svært takknemlig for. Takk 
også til gode sensorer, Anja, Hans Jørgen og Camilla. Tusen takk også til ansatte i de tre kommunene som 
vi utforsker, spesielt Andreas og Øivind i Skedsmo, Tor Arne og Kristine i Asker og Kristian og Yngvild i Ski, 
som alle har delt sin erfaring og kunnskap med oss.

Silvia Mete har samlet innhold og utformet rapporten og ellers vært svært viktig for gjennomføring av 
dette prosjektet, både alt det praktiske som er ordnet raskt og effektivt, men også i å veilede og tilrettelegge 
for studentenes arbeid. En stor takk!   

NMBU, juni 2017

Elin Børrud

1 UMB = Universitetet for miljø og biovitenskap, før etablering av NMBU
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Exploring CompactAbility 
utforsking som [undervisnings]metode

Elin Børrud

En kompakt by er ikke kun et spørsmål om 
tetthet og teknisk utnyttelse av byens areal. I 
denne sammenhengen vil vi også spørre om 
hvordan begrepene ‘tett, trivelig og tilgjengelig’ 
hver for seg og sammen kan fylles med innhold 
som gjør den kompakte byen til et attraktivt sted 
å bo. 

‘Tett, trivelig og tilgjengelig’ er overskrifter 
på tre kvalitative karakterer som inngår 
i ulike komplekse sammenhenger i den 
kompakte byen. I denne sammenhengen 
handler det om å utvikle kunnskap om og 
innsikt i, hvilke arkitektoniske løsninger 
som bidrar til en attraktiv kompakt by og 
hvilke som ikke gjør det. Arkitektoniske 
løsninger kan handle om estetiske forhold. 
I denne boka handler det mest om fysisk 
form og hvordan den menneskeskapte fy-
siske formen på våre omgivelser etablerer 
rammer for vår livsutfoldelse, både det 
absolutt nødvendige som å bo, arbeide og 
distribuere varer og tjenester, og ønsket 
livsutfoldelse gjennom kulturaktivitet, re-
kreasjon og sosial omgang. 

Exploring CompactAbility skal lete etter løs-
ninger i kunnskapsflaten mellom urban mor-
fologi – den fysiske byen som finnes – og urban 
design, dannelsen av rom til menneskelig aktiv-
itet. Hensikten er ikke å finne ut hvor mye som 
kan bygges, men hvordan vi kan utnytte arealene 
våre best mulig samtidig som at tettheten op-
pleves ‘trivelig og tilgjengelig’. 

Exploring CompactAbility handler om 
hvordan etablere den fysiske byen slik som 
-  og om de menneskene som bor i byen. 

Som Idefonso Cerda la til grunn for sin teori 
om urbanisme på midten av 1800-tallet,  kan vi 
ikke planlegge en by uten å forstå hvordan be-
grepsparet urbs og civitas definerer byen. Byen 
kan undersøkes som fysisk enhet (urbs) og som 
bysamfunn (befolkning) innenfor denne enheten, 
men aldri uten en forståelse av at disse to en ul-
øselig avhengig av hverandre (Soria y Puig and 
Serratosa 1999). 

Det er mange nok  forskningsresultater 
som bekrefter at transportbehovet er lavere jo 
tettere vi bor f.eks (Stead and Marshall 2001, 
Thorén, Trier et al. 2010, Naess 2012). Det er 
også mye forskning som fokuserer på negative 
konsekvenser av fortetting og hvordan dette ut-
fordrer planleggingens praksis til å utvikle me-
toder for bedre kommunikasjon, medvirkning og 
forhandling (Hanssen 2013). Og Fortettingsstrat-
egier i kombinasjon med fremveksten av en mer 
profesjonell eiendomsutviklerbransje, har også 
ført til en mer prosjektbasert byutvikling (Bør-
rud 2005). Hvilket vil si at byer og tettsteder en-
dres gjennom initiativ tatt fra eiendommen.

Exploring CompactAbility fokuserer ikke på 
problemene og konsekvensene av fortetting, 
men søker etter de godene som den kompakte 
byen gir, og problematiserer mulighetene for 
å gjennomføre den. Vi har utforsket vi hvordan 
lokale forutsetninger spiller inn på realisering 
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av overordnede mål om en bærekraftig og kom-
pakt by.
Studiokursets utfordringer
Mulighetene for en tettere og mer kompakt by 
undersøkes i dette kurset ikke gjennom om-
rådeanalyser, men som effekter av potensielle 
«eiendomsutviklinger».  Utforskning av goder 
handler både om hvor tett det kan bygges og 
hvilke romlige kvaliteter som kan oppstå mel-
lom bygningene. Det handler om brukskvalitet, 
tilgjengelighet, estetikk, økologiske løsninger 
og bystrukturelle sammenkoblinger. Men det 
handler også om fremtidig endringspotensial og 
robusthet for håndtering av uforutsette hendel-
ser. 

Med utgangspunkt i avgrensede eiendommer 
(en eller flere sett under ett), her arbeider stu-
dentene med å undersøke alternative løsninger 
for hvordan arealet kan få en høyere og bedre 
utnyttelse i tråd med kriterier for kompakt by - 
kvalitet. Løsningene skal diskuteres både i lys 
av en langsiktig markeds- og behovsanalyse, 
tomtens områdekontekst samt overordnede 
reguleringer og politiske føringer.  Oppgaven var 
å utforske gapet mellom ideelle løsninger for en 
kompakt by og reelle muligheter for gjennom-
føring gjennom transformasjon. 

Hensikten med undersøkelsen er å avdekke 
hvilke motkrefter som virker og diskutere for-

slag til hvordan motkreftene kan håndteres. Ved 
å jobbe med de tre byene samtidig, vil studen-
tene forhåpentligvis få et perspektiv på hvordan 
overordnede politiske føringer påvirkes av den 
lokale konteksten. Hva slags krefter og mot-
krefter virker? Hvilke av disse tre byene har 
størst evne og forutsetning til å utvikle en kom-
pakt og god by? 

Utgangspunkt for undersøkelsene er det 
politiske målet at disse tre stasjonsbyene gitt sin 
posisjon i forhold til Oslo og investeringene i tog 
og jernbane, er tillagt de samme nasjonale for-
ventningene om å ta en stor del av den regionale 
befolkningsveksten. Veksten ikke i tilsvarende 
grad skal føre til vekst i biltransport, men i økt 
kollektivbruk, sykkeltransport og gange. 

Ski, Asker og Lillestrøm har ulike forutset-
ninger for å oppnå en god kompakt by. Formålet 
med dette prosjektet er å synliggjøre disse 
ulikhetene som grunnlag for diskusjoner om 
hvordan lokale forutsetninger bidrar til eller 
motvirker overordnet politikk og planer. Studen-
tene vil gjennom sine konkrete undersøkelser 
utforske deler av dette problemfeltet. 
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En kompakt, bærekraftig by med lett tilgjengelighet til banenettet bør ha en 
tetthet nesten tilsvarende Oslo indre by (innbyggere pr. daa / arbeidsplasser 
pr. daa/ kvm. Handel/omsetning pr. daa). 
Det fysiske svaret på den regionale veksten, er en kompakt byform hvor 
tetthet, arealeffektivitet, nærhet og tilgjengelighet til fellesgoder er sentrale 
kvalitetsmål og “walkability/liveability” er resultatet.

Hypotese å 
utforske
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Stasjonsby er en by etablert og vokst frem som 
følge av at jernbanen ble anlagt og en stasjon 
ble etablert. I perioden 1875 – 1920 oppstod tre 
nye bytyper i Norge. Foruten stasjonsbyen, var 
det byer som oppstod som følge av utvinning av 
råvarer, og det var de anlagte bygdebyene. 

Stasjonsbyene i Norge finner vi derfor først 
og fremst som forsteder til de byene som fikk 
jernbanetilknytning og på Østlandet langs de to 
banene mellom Oslo og Trondheim. Før 1900 var 
det også jernbanestoppene som brakte annen 
type bebyggelse enn gårdsbebyggelse til den 
norske landsbygda (Helle et. al) 2006 s. 376 -380. 
Selv om stasjonen satt i gang en stedsutvikling, 
har ikke alle stasjonsbyene fra den gang, videre-
utviklet seg til byer. For eksempel var Eina på 
Toten tidlig ute med en slags urbanisering, men 

den videre veksten ble sannsynligvis stoppet av 
utviklingen av industrivirksomhet på Raufoss 
(ibid). For å utvikle en by omkring en stasjon må 
det noe mer til, en linjedeling eller en kryssende 
hovedvei, nærhet til en større produksjonsen-
het eller noe annet som kanskje var årsaken til 
at stasjonen ble anlagt akkurat der og som har 
bidratt til at lokaliteten har blitt til en by.

Etter den voldsomme fremveksten av pri-
vatbilismen på 1960- og 70-tallet fikk begrepet 
‘stasjonsby’ en mer søvnig gjenklang. Og det å 
ta toget, fremfor å kjøre egen bil, gav nok ikke 
så stor sosial status. Fra å være byens vik-
tigste forbindelse med omlandet mistet også 
selve stasjonsområdet sin rolle som stedsdan-
nende faktor. I dag anvendes ikke stasjonsby 
som en planleggingsparameter. I dag snakker 

Stasjonsbyen- type i endring
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vi heller om kollektivknutepunkt. Med kollek-
tivknutepunkt menes et sted hvor flere trans-
portårer møtes og hvor det er mulig å bytte 
transportmiddel eller skifte retning på reisen. 
God tilgjengelighet til kollektivtransport kan re-
dusere behovet for privatbil. 

Å fortette i knutepunktene er et faglig råd 
som har blitt et politisk mål.

Fra midten av 1990-tallet har «samordnet 
areal og transportplanlegging» vært det over-
ordnede målet for stoppe uheldig byspredn-
ing i Norge. Senere har samordningen blitt 
ytterligere presisert til rundt banebasert kolle-
ktivtransport. Og nå aller senest har de nasjon-
ale forventninger også poengtert at utbyggingen 
skal være kompakt og bymessig.  Begrepet har 
fått både politisk og juridisk betydning som plan-
leggingsparameter. I statlige retningslinjer for 
planleggingen heter det bl.a. (4.3):

«I by- og tettstedsområder og rundt kollektivk-
nutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I 
områder med stort utbyggingspress bør det leg-
ges til rette for arealutnyttelse utover det som 
er typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteom-
råder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i 
tråd med statlige normer og retningslinjer.»   

I en slik forventning kan det legges mange ulike 
kvalitetskrav og idealer om hva slags omgivel-
ser som skal utvikles. Et forhold som ikke be-
handles i disse retningslinjene er den spesi-
fikke utfordringen det er å planlegge og utvikle 
en by omkring en jernbanestasjon. Det står 
at knutepunktet skal «ha gode overgangsmu-
ligheter mellom ulike transportmidler» og at 
«planleggingen skal ta høyde for universell ut-
forming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn 
til den delen av befolkningen som har lav mo-
bilitet.» og som en retningslinje for beslutning-
sunderlaget står det (5.2) «Ved behov for økt 
transportkapasitet skal mulighetene for å løse 
transportbehovet med et effektivt kollektivtil-
bud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange 

utredes.»  
Hva betyr tilgjengelighet og overgangsmu-
ligheter for en by som skal utvikles omkring en 
jernbanestasjon? Og som med sitt sporområde 
ikke skaper god tilgjengelighet, men kanskje 
tvert om bidrar til omveier og barrierer som 
svekker utviklingsmulighetene?  

I Exploring CompactAbility vil stasjonen, 
selve kjernen i kollektivknutepunktet, bli 
behandlet som et offentlig byrom som 
skal være lett tilgjengelig, oppleves at-
traktiv og trygt. Et slikt perspektiv behan-
dler ikke stasjonen og perrongene som noe 
som primært hører til jernbanen, men som 
primært hører til den byen den er lokalisert 
i.  Isabella M. Lami sier det så presist:   
“The public area of a station is where a station’s lim-
its are negotiated with the surrounding buildings and 
change, day, week and year in and year out.” (Lami 2007)  

Der stasjonsområdet møter byen oppstår en sit-
uasjon av å gi, ta og få tilbake, som kan utnyttes 
til å skape god bykvalitet.  

Stasjonen den nye sjøfronten
Det er mulig en overdrivelse å hevde at stas-
jonen er den nye «sjøfronten», men det er lite tvil 
om at jernbanestasjonen har fått sin renessanse 
som en ‘driver’ for byutvikling. I internasjonale 
tidsskrifter ser vi hvordan utbygging rundt stas-
joner og jernbanelinjer i dag får lignende opp-
merksomhet som havne- og sjøfront-utvikling 
fikk for et par tiår siden. Og med mange av de 
samme kjennetegnene: vi kjenner igjen de «pa-
kkede bylandskapene» hvor hver kvadratmeter 
blir utnyttet, verdsatt og gjennomdesignet. 

Og vi kjenner igjen de offentlig- private gjen-
nomføringsstrategiene som skal sørge for at 
politiske mål blir realisert. Krav om flere re-
isende med kollektivtransport går hånd i han-
ske med forventninger om verdiskapning i 
byggenæringen.  I hele Europa er jernbanesys-
temet under fornyelse. Fornyelsen er ledsa-
get av omfattende urban transformasjon. Det 
skjer ved at selve stasjonen moderniseres og 
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tilpasses ny teknologi, men tydeligst ved at stas-
jonens tidligere driftsarealer blir byggetomter, 
og at omkringliggende nabolag innlemmes i 
utviklingsstrategiene. Offentlige investeringer, 
trigger privat initiativ og vice versa. 

Denne form for byutvikling har lenge vært 
gjenstand for diskusjon. David Harvey (1989) er 
en av de viktigste bidragsyterne. Hans diskusjon 
av hvordan entreprenørstrategier påvirker det 
fysiske resultatet, har hatt en stor innflytelse 
på den akademiske diskursen, men kanskje 
ikke hatt tilsvarende påvirkning på politikk og 
praksis? (Hall 1996:361) En slik entreprenør-
politikk kan, hvis den blir veldig forenklet, lede 
til en byutvikling som fokuserer mer på form, 
enn innhold og varige strukturer. Man har erfart 
utvikling som bygger på en interaksjon mellom 
lokale og internasjonale aktører. Det er ofte 
lokale økonomiske aktører som har sterk innfly-
telse på hvordan steder designes og program-
meres. Tendenesen har vært at offentlig-private 
samarbeidskoalisjoner med formål å skape 
økonomisk vekst og internasjonal posisjonering, 
tett-pakker landskapene for å tjene eksterne in-
teresser. Mens byens brede sosiale forhold og 
lokale behov får mindre oppmerksomhet (Amin 
1997).  

Sjøfrontutbygging har lenge vært selve 
symbolet på en slik entreprenørpolitikk. Mens 
kaikantens posisjon ble endret fra industri 
til rekreasjon, forflyttes jernbanestasjonens 
forankring fra den industrielle infrastrukturen 
til en integrasjon i byens romlige identitet. Det 
som tidligere har bidratt til at stasjonsområder 
har utgjort byens «bakside», blir nå løftet frem 
som et grunnleggende strukturelt element for å 
øke utnyttelsen, tilgjengeligheten og opphold-
skvaliteten i sentrum av byen (Bertolini & Spit 
1998; Campkin 2013). 

Verdiutvikling og gjennomføringsmuligheter
Planleggingen av arealene omkring knutepunk-
tet er et kommunalt ansvar, men som infrastruk-
tur er staten tungt inne både som ansvarlig for 
selve banen og stasjonsområdet og som for-
valter av statlig eiendom frigitt for byutvikling 
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inntil stasjonen. Vi snakker her om eiendommer 
som ofte er origopunktene i byer og tettsteder, 
som har vært benyttet til jernbanedrift, men som 
det nå er mer økonomisk å utnytte til noe annet. 
Eiendomsselskap eid av Staten har de samme 
krav til økonomisk verdiskapning som ethvert 
annet utviklerselskap, men gitt deres historie 
og eierskap har de kanskje også et enda større 
ansvar for kvaliteten på omgivelsene? Hvilke 
plan- og arkitektfaglige utfordringer skaper 
dette? Og hvordan skal vi måle og vurdere om 
en knutepunktutvikling blir god?

Vi kan selvsagt måle antall kollektivreisende 
og omsetning av kvadratmeter bolig og næring-
sarealer, men som evalueringskriterier for 
suksess blir dette for snevert. I verste fall kan 
for stor vektlegging av snevre målinger føre 
til at man realiserer uheldige og uopprettelige 
byplangrep. Det kan skje dersom planleggin-
gen knyttes for tett opp til økonomiske gjen-
nomføringsmuligheter på det tidspunktet som 
planen lages. Da oppdager man kanskje ikke 
potensiell verdiutvikling som ligger i grep som 
ikke umiddelbart er gjennomførbare. Dette er 
noe av eiendomsutviklingens dilemma; å avveie 
gjennomføringsmuligheter på kort sikt mot ver-
diutvikling i et lengre perspektiv. For en eien-
domsutvikler er det lett å velge alternativer som 
kan rettferdiggjøres på kort sikt, men som kan-
skje ikke bidrar til de løft som området som hel-
het trenger.  Eiendomsutviklere som forvalter 
stor eiendomsportefølje kan være både tålmod-
ige og handlekraftige. Mens utviklere som oper-
erer i en mindre skala tåler usikkerhet dårligere 
og har kanskje ikke råd til å vente lenge på en 
avkastning av investeringene. 

Den type endringer som forventes skje i 
knutepunktene vil pågå over et så langt tidsrom 
og med inngripen i mange store markedsavhen-
gige utbygginger, at en samlet bruk og utnyt-
telse ikke kan bestemmes gjennom ett politisk 
vedtak om hva som er gjennomførbart over et 
tidsrom på 15-20 år eller mer.  Derfor er sitatet 
fra Isabella M. Lami en nyttig påminnelse om at 
utviklingen rundt og inntil en jernbanestasjon er 
en kontinuerlig forhandling om ulike verdier.  

Med perrongen som plattform
En grunnleggende faktor i enhver bymessig ut-
vikling er relasjonen tetthet og tilgjengelighet. 
I et kollektivknutepunkt er dette definert som 
antall reisendes tilgjengelighet til og fra andre 
destinasjoner. Suksessen er et system med to-
tal integrering av ulike transportmidler som gir 
kortest mulig ventetid. I en knutepunktutvikling 
hvor målet er en høyere arealutnyttelse på og 
ved selve stasjonen, betyr tilgjengelighet korte 
og effektive gangforbindelser mellom bolig, ar-
beidsplasser, service, rekreasjon og transport-
midler.
Suksessen avhenger ikke bare av kvaliteten på 
transporttjenestene, men også på integreringen 
av generell urban mobilitet i den fysiske og funk-
sjonelle tettheten. Man trenger en infrastruktur 
som bryter toglinjenes barriereeffekt og med 
arkitektoniske kvaliteter som øker områdets 
attraktivitet og verdipotensial. Utfordringen er 
at dette innebærer også å måtte håndtere den 
risikoen som stasjoner medfører med mange 
mennesker, sporområdet, frakt av farlig gods 
etc. 

Det leder tilbake til perrongen. Hvis sukses-
sen for knutepunktutvikling måles i hvor liten 
barriereeffekt sporene skaper, må stasjonen bli 
oppfattet som en funksjonell kontinuitet, ikke 
bare for de reisende, men også for dem som 
skal ferdes på tvers. Perrongen må være den to-
tale plattformen som fortettingen vokser ut fra. 
De romlige overgangene mellom reise, bolig, 
arbeid, rekreasjon, er offentlige byrom som er 
utformet, bygget og driftet med omtanke. 
Dette betyr at når Ski, Lillestrøm og Asker skal 
utvikle seg fra stasjonsbyer til regionbyer må 
selve stasjonen inngå i utviklingsstrategien og 
det bør diskuteres hvilken rolle stasjonen skal 
spille for det bylivet som skal oppstå og ivaretas. 
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Byen er menneskenes habitat. Det er her vi bor 
sammen. Det er den fysiske byen urbs som set-
ter rammer for civitas. Begrepene urbanisert og 
sivilisert som vi gjerne forbinder med en dannet 
oppførsel stammer fra dette begrepsparet. Der-
for blir spørsmålet om hvordan vi skal gjennom-
føre en fortetting som leder til en kompakt by, 
også et spørsmål om hva som gjør at de mange 
enkeltbygningene blir til en by til å leve sammen 
i på en sivilisert måte. Og derfor handler denne 
boka ikke bare om de tre stasjonsbyene Ski, Lill-
estrøm og Asker, men også om alle andre Nor-
ske byer som vokser og som akkurat nå prøver å 
finne ut hvordan denne veksten skal håndteres.

 Compact City er ikke en norsk modell. Teori 
og kunnskapsgrunnlag for å diskutere løsninger 
er hentet fra land med en langt større befolkn-
ingstetthet enn oss og kanskje en lengre urban 
tradisjon. Vi må derfor også spørre om hva er 
den norske forståelsen av kompakt by? Vikto-
ria Walldin, svensk sosialantropolog snakker 
om «den motvillige urbanisten». Hun hevder at 
den raske urbaniseringen av nordiske storbyer 
er ikke bare en fysisk utfordring, men også en 
mental. «Vi vil ha tilgang til alt som en storby 
kan gi, men vi vil også være i fred. Vi er ikke lært 
opp i det sosiale livet som tettheten medfører.» 
(Walldin, s 69 i Stenvik og Ramberg 2014)

Er det norske folk modne for å bo tettere, for 
et mer urbant liv? Klarer vi i en planlegging for 
en mer kompakt by også ivareta det norske folks 
sterke behov for å bo spredt i landskapet og med 
god tilgjengelighet til naturen? Er dette en mot-
kraft for å oppnå den tettheten som en by må ha 
for at vi skal kunne forsvare den som bærekraft-
ig? Eller skal vi prøve å gjenskape «livet på lan-
det» i byene? I en kompakt by er spørsmålet om 
hvor det skal bygges, besvart: Det er innenfor 
det området som allerede er bebygget. Men vi 
kommer ikke unna spørsmåletne; Hvordan skal 

det bygges? Og hvordan kan de riktige beslut-
ningene om hvordan det skal bygges, fattes? 
Hvor tett og kompakt kan en by være og samtidig 
være et godt sted å bo? Er det mulig å gjennom-
føre en slik fortetting? 

Riktige beslutninger må ikke her mis-
tolkes som riktige løsninger. Det er ikke 
mulig å si at noen måter å bygge på er ab-
solutt riktige og noen er absolutt feil. En 
løsning kan på samme tid være riktig til ett 
formål og feil til et annet. Men det er fullt 
mulig å fatte feil beslutninger gitt de am-
bisjonene og intensjonene som søkes opp-
nådd. Det er et av de store dilemmaer i den 
praktiske byplanleggingen; beslutninger 
om prosjektavgrensede løsninger kan være 
helt riktige, fordi løsningen er god sett ut 
fra dette isolerte tilfellet, men likevel kan 
det være en gal beslutning, fordi løsningen 
ikke er godt svar på politiske målsettinger i 
et lenger tidsperspektiv eller innenfor an-
dre fysiske kontekster. Altså god løsning for 
eiendommene, men dårlig løsning for byen. 
Den faglige utfordringen ligger i å forstå 
hvordan disse to kanskje ulike ambisjonene 
skal koordineres.

Mantraet må være at en god by ikke ska-
pes bare av gode bygninger. Beslutninger om 
fortetting og økt arealutnyttelse er ikke kun en 
løsning for å redusere transportbehovet og ar-
ealforbruket. Det må være noe mer. En by har 
noen verdier som det er vanskelig å bestemme 
gjennom byplanlegging og politisk beslutninger, 
fordi det rett og slett er umulig å bli enige om 
én norm som passer alle, i alle situasjoner og til 
enhver tid.

Verdien av tetthet, er et eksempel på en slik 
problemstilling. Til tross for at det er umulig å 
bestemme hva som er den ideelle fysiske utnyt-
telsen av et areal, er dette et av de temaene vi 

Utforske byens kompakthet
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bruker mye tid på å finne ut av. Og til tross for at 
vi kun kan spekulere på hvilken virkning og verdi 
tettheten vil kunne føre til, utarbeides detaljerte 
konsekvensutredninger og analyser som grunn-
lag for beslutningene.  Det er et annet dilemma 
som planleggingen står overfor; det forventes at 
beslutninger fattes på grunnlag av en kunnskap 
om konsekvenser av løsningen, samtidig som vi 
vet at vi ikke kjenner til hva fremtiden vil bringe. 
Å planlegge handler også om å akseptere usik-
kerheten og uforutsigbarheten i byutviklingen. Å 
planlegge en fremtid må ha en viss spekulasjon 
i seg. Det vet vi når vi ser tilbake på det som har 
skjedd i tidligere tider.

Samfunnet er i endring
Hva visste vi for tjue år siden om hvordan vi har 
det i dag? Like lite og like mye vet vi også om 
hvordan vi kommer til å ha tjue år frem i tid. 
Det gjelder de store globale omveltningene, det 
gjelder lokale forhold, og i denne sammenhen-
gen; det gjelder de generelle oppfatningene av 

hva som er god bykvalitet. Noen slike endring-
sprosesser påvirkes og skjer som følge av bev-
isst planlegging, men mange andre oppstår, 
om ikke helt uavhengig, så i hvert fall utfra så 
komplekse årsakssammenhenger at det ikke er 
mulig å forklare hvorfor endringene har skjedd 
og hvordan den videre prosessen vil forløpe.  
Å akseptere uforutsigbarhet som et vesentlig 
kjennetegn ved planlegging kan utfordre den 
grunnleggende oppfattelsen av hvorfor vi skal 
planlegge før vi bygger, behovet for å vite hva 
som kommer til å skje og at dette vil bidra til å nå 
de målene som er satt. Derfor støtter vi oss mye 
på at en faglig godt fundert konsekvensutredn-
ing vil hjelpe oss å fatte de rette beslutningene. 
Konsekvensutredninger er mulige redskap der 
det er en konkret utbyggingssak som skal vur-
deres opp mot endringer i f.eks. eksisterende 
naturverdier. Men konsekvensutredninger er 
også rettet mot effekter av slike endringer. Det 
er dette som er uforutsigbart. Konsekvensu-
tredningen kan ikke bli annet enn spekulasjon 
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fordi vi strengt tatt ikke vet hvordan endringene 
vil bli mottatt eller hvilke utilsiktede virkninger 
som kan oppstå og igjen vil påvirke. Vi vet heller 
ikke hvordan effekten av endringen deretter vil 
bli påvirket av eksterne faktorer som overhode 
ikke var påtenkt, ønsket eller mulig å forestille 
seg på det tidspunkt planprosessen pågikk. Slik 
uforutsigbarhet er større, jo mer komplekse 
omgivelsene er. 

Skape kompleksitet
Det er derfor sannsynlig at vi ved planlegging 
av utvikling i store byer, bør forvente mindre 
forutsigbarhet enn ved planlegging av mindre 
komplekse omgivelser utenfor byene. Denne 
uforutsigbarheten har vært møtt med et krav 
om tilstrekkelig fleksibilitet i planene, f.eks. 
ved å ikke binde opp arealbruken til et formål. 
(noe som igjen skaper utfordringer fordi veldig 
mye av konsekvensene som utredes er knyttet 
til arealbruken, for eksempel. Trafikk, behovet 

sosial infrastruktur) Mens lovverket samtidig 
har forsøkt å redusere uforutsigbarheten, ved å 
legge større vekt på at kommunene skal styre 
gjennom områderegulering og ikke la privat-
initierte prosjektavgrensede detaljreguleringer 
uthule overordnede planer.  Men hvor langt er 
langsiktig? Hvordan skal man kunne vite når et 
plangrep ikke er liv laga? Alle slike spørsmål 
peker i en retning; planlegging uunngåelig blir 
basert på en stor porsjon skjønn, både faglig og 
politisk. 

Når vi planlegger for å videreutvikle en by 
eller et byområde som er verdifullt for mange 
mennesker og på mange forskjellige måter, er 
det ofte fordi vi ønsker enda flere goder og øke 
mulighetene for fremtidig bruk. En slik planleg-
ging kan umulig vite med sikkerhet hva som vil 
skje dersom man velger å gjøre slik eller slik. 
Vi kan hverken fremskrive eksakte effekter el-
ler forutsi hvordan folk vil reagere og ta i bruk 
nye omgivelser. Derfor vil heller ikke de me-
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ninger som dagens befolkning har til nye tiltak, 
nødvendigvis være representative for den neste 
generasjon som faktisk skal benytte seg av de 
godene som det planlegges for i dag. Det er like 
sannsynlig at neste generasjon vil vektlegge 
andre verdier enn de vi vektlegger i dag.  Slike 
blikk inn i fremtiden, kan vi få øye på ved å se 
oss tilbake. Det er for eksempel stor forskjell 
på verdien av god fremkommelighet for sykkel 
i dag når vi nærmer oss 2020-tallet og slik det 
ble tenkt da barna var ute og syklet på 1970-tal-
let. Dette punktet peker på to viktige faktorer 
i planlegging; befolkningens medvirkning og 
deltakelse i planprosesser, og bruk av politisk 
og faglig skjønn. I denne boken er ikke disse 
temaene behandlet spesielt, men en under-
liggende hypotese er at jo bedre faglig skjønn, jo 
bedre politiske beslutninger. 

Med faglig skjønn menes gode avveiinger 
av de ulike verdiene som enten kan være mot-
stridende eller være av marginalt ulik betydn-
ing. Dette siste trenger ikke nødvendigvis være 
proporsjonalt med hvordan verdien blir vektlagt 
i planprosessen. Noen ganger kan helt margina-
le konsekvenser av et tiltak bli frontet så høylytt 
at det oppstår et misforhold mellom betydning i 
planprosess og betydning i løsning.  Som plan-
legger må man klare å avveie slike forhold mot 
hverandre. Er de negative virkninger av tilta-
ket omfattende, eller er fokuset på denne kon-
sekvensen så stor at det reduserer sjansen til å 
oppdage at løsningen totalt sett medfører mu-
lighet for mange andre gode virkninger? 

Bygningsmassen utløser merverdien
Selv om vi kanskje ikke kan enes om hva som er 
den gode by, ei heller hvilke verdier ved byen det 
er verdt å videreutvikle eller verne om, mener 
jeg det bør være ganske klart at det er gjennom 
bygningsmassen at denne merverdien utløses. 
Det er bygningsmassens plassering som ska-
per byens mellomrom og muligheter for tilfel-
dige møter og utveksling av varer og tjenester. 
Det er bygningsmassens utforming som legger 
føringer for hvordan avgrensede, privatiserte 
eller helt private aktiviteter i bygningsmassen 
integreres med de aktiviteter som skjer i offent-

ligheten i mellomrommene. 
Det er også bygningsmassen og de fysiske 

strukturene som er det mest forutsigbare og de 
varer lengst, kanskje til «evig» tid. Nesten alle 
byer har fremdeles gater i bruk som var der fra 
begynnelsen og som kanskje var selve grunnen 
til at en markeds- og møteplass dro i gang en 
urbanisering. 

Å redusere tilfeldig faglig skjønn når det skal 
utredes muligheter og fattes beslutninger om 
byutvikling, betyr i det minste å kunne beskrive 
hva som finnes, ikke normativt i lys av en ønsket 
virkelighet, men slik det faktisk er, både som 
synkrone/ samtidige geografiske utstrekninger i 
landskapet, og diakront som endringer i tid. Den 
bygningsmassen vi har i dag, har ikke alltid vært 
der. Denne kjensgjerningen må danne et funda-
ment for å forstå byutvikling.

En by er i kontinuerlig endring 
I denne endringsprosessen finnes en del sta-
bile strukturer og elementer som av ulik grunn 
f.eks. at de representerer en betydelig kollek-
tiv hukommelse og identitet, vedvarer over lang 
tid. Idealer om fremskritt og modernisering 
slik modernismen brakte med seg, har truet og 
regelrett fjernet mange slike kollektive minner. 
Det samme har krig, brann, flom eller andre 
naturkatastrofer. Som følge av dette har vi fått 
en betydelig motreaksjon som vektlegger his-
torisk betydning som et spørsmål om å verne. 

Det er også et dilemma som planleggingen 
skal håndtere; verdien av stabilitet kontra be-
hovet for fornyelse. Det er ikke vanskelig å finne 
gode argumenter og støtte for å ta vare på his-
toriske bygningsmiljøer. Den historiske dimen-
sjonen er en verdi som vanskelig kan måles og 
som berører vår opplevelse av å høre til på ste-
det. Fordi byen ikke bare består av enkeltbyg-
ninger, men eksisterer pga. enkeltbygningene, 
kan opplevelsen av tilhørighet til en bygnings-
masse som man selv ikke eier, være så sterk at 
endringer i enkeltbygg oppleves som trussel på 
egen eksistens. Når eldre bygg ønskes erstattet 
av et nytt, brukes gjerne motargumenter som at 
økonomi vinner. Det er antakelig riktig, men for 
oss som ikke eier bygningen, men kun føler et 
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eierskap gjennom et kollektivt minne, kan vans-
kelig ha fullstendig innsikt i de bakenforliggende 
økonomiske grunnene, ei heller den fremtidige 
effekten av at en av byens bygninger byttes ut 
og erstattes. Dette peker mot et annet dilemma 
som må håndteres; nemlig behovet for å skape 
nye kollektive minner som forankrer kommende 
generasjoners liv til den lange tidsaksen. Byen 
som menneskets habitat er autentisk, da må det 
liv som leves, også få plass. Spørsmålet er hvor 
mye at dette livet som skal styres, reguleres og 
støttes opp om gjennom planlegging? Og ikke 
minst hva det er mulig å få til gjennom planleg-
ging. 

Anti-modernisme
Fortetting og høyere utnyttelse av den allerede 
bygde byen er et overordnet mål som medfører 
langt flere potensielle konflikter enn byutvikling 
som utvider ubebygde arealer. Hverken den in-
stitusjonelle planleggingen slik den reguleres 
av plan- og bygningsloven eller den faglige dis-
kursen har tatt denne utfordringen på alvor.

En påstand som er lagt til grunn for ut-
viklingen av Exploring CompactAbility, er at 
det i Norge har blitt formulert ambisjoner 
om å samordne areal- og transportplanleg-
gingen, og om å fortette med kvalitet, men 
at vi samtidig vegrer oss for å diskutere at 
fortetting og høyere utnyttelse må løses 
med andre idealer og normer enn de som 
skapte den spredte bosettingen som vi nå 
ønsker og må komprimere.

‘Vi’ refererer her til det institusjonelle arkitek-
tur og planfaglige miljøet, nasjonal politikk og 
forskning. Denne politikken har i liten grad blitt 
fulgt opp med en forståelse av at den er en kri-
tikk av modernismens planlegging. I stedet har 
resultatene av politikken blitt fulgt opp med en 
kritikk basert på modernismens idealer.

Hele den moderne byplantradisjonen er byg-
get på behovet for å tynne ut en helseskadelig 
og for kompakt by. At vi nå tar til orde for å tette 
igjen med bygninger på de åpne arealene som 
ble kjempet frem i fremskrittets navn, kan være 

vanskelig å se for seg som en god løsning. Byg-
ger vi oss nå inn igjen i en ny slum? Eller er den 
tekniske standarden på bygningene mer robust 
med hensyn til tetthet? Eller dagens levestand-
ard og folkehelse så god at vi tåler en bygnings-
messig høyere tetthet og et mindre boareal?

  Slike spørsmål berører ikke bare hvorvidt 
byen som fysisk enhet er til å leve i, men en 
meta-diskusjon om den generelle, lokale og 
nasjonale samfunnsutviklingen i et lys av den 
globale tilstanden. 

Exploring CompactAbility går ikke inn i dette 
perspektivet, men på det fysiske resultatet av 
politikken. Det betyr i dette prosjektet et fokus 
på konkrete løsninger, ikke bare på formulerte 
visjoner, idealer eller normer, ei heller å disku-
tere hvordan det skal fattes vedtak om en god 
by. Vi ønsker å diskutere konkrete eksempler, 
å vise hvordan vi i dag ikke bygger by, men stort 
sett bare oppfører nye bygninger. Gjennom flere 
års studier og som observatør til dagens utbyg-
ging har vi en rimelig god forståelse av hvorfor 
dette skjer. Hvorfor både offentlige policy doku-
menter, saksfremstillinger og eiendomspros-
pekter dokumenterer at vi ønsker én ting, men 
vi ender likevel opp med å gjøre noe annet når 
konkrete beslutninger fattes om det som skal 
gjennomføres. 

Det er i dag til dels stor enighet både blant 
arkitekter, planleggere, politikere og i eien-
domsbransjen at det er riktig å bygge tettere 
og at vi ønsker oss både flere byer og mer by i 
Norge, flere folk i gater og på torg, mer handel 
i sentrum, større sosial bærekraft etc.  Likevel 
viser den konkrete diskusjonen at vi ikke helt vet 
hva denne enigheten innebærer og at de løsnin-
gene som vi ender opp med ikke nødvendigvis 
fører til den byen vi sier at vi ønsker oss. Kan det 
være fordi ulike sektorinteresser drar i hver sin 
retning og ingen på alvor tar byens parti? 
Fortetting og kompakt by har handlet mye om 
utnyttelsesgrad og salgbart bruksareal på det 
bebygde arealet. I dette studie har vi også un-
dersøkt graden av utnyttelse på ubebygd areal 
og verdien av ikke salgbart bruksareal.  Å bo i 
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byen betyr å dele på godene og fordelene. Denne 
fordelingsnøkkelen blir sjelden rettferdig, men 
det bør være byplanleggingens fremste oppgave 
å vise hvilke goder som kan oppnås dersom slik 
eller slik gjøres, samt vise mulige utviklingsret-
ninger som kan oppstå dersom konsekvenser av 
skjevfordelinger får utvikle seg.
 
Friksjon
Et liv i byen, er et sted man ønsker å bo, arbeide, 
treffe venner eller forretningsforbindelser, få 
kulturopplevelser, ha tilgang til et bredt utvalg 
av varer og tjenester og til felleskapsgoder man 
deler med mange andre. Det er ikke friksjons-
fritt å leve i byen, men det bør kanskje heller 
ikke være det. Tvert i mot vil mange hevde; det 
er gjennom de mange uventede møter, irritas-
jonene og overraskende sammenstøt at nye 
ideer oppstår og som igjen kan skape verdiut-

vikling og vekst. En by vokser fordi den gir flere 
muligheter enn begrensninger for individuell 
utfoldelse. Folk flytter til byen av lyst og av nød. 
Når vi argumenterer for byen som et godt sted å 
leve og som et mål for planlegging og politikk, er 
ikke det samtidig et argument imot et liv utenfor 
byen, eller imot natur, eller imot distriktspoli-
tikk og for sentralisering. Vi skal snakke om 
bykvalitet som en mangetydig kvalitet og med 
naturlig iboende motsetninger, og når vi evalu-
erer bykvalitet er ikke det utfra et mål om mest 
mulig natur er best mulig bokvalitet. Utgang-
spunktet for alle som jobber med planlegging 
av og bygging i byen må være, å jobbe for byen, 
og for byens folk som i de fleste tilfeller er der 
frivillig fordi det er praktisk, godt og lønnsomt.
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By – byere - byest
Dette studiet er initiert som en undring og et øn-
ske om at resultatene av planlegging og bygging 
skal gi oss mer by og bedre by. Hvorfor oppfat-
ter vi noen omgivelser som mer bymessige enn 
andre? 

Det går vel neppe an å gradere – by, byere, 
byest. Men vi kan, i et overordnet regionalt per-
spektiv, gradere omgivelsene til rural, semi-ur-
ban, sub- urban, urban. Det gir et snitt gjennom 
fortetningen i sentraliseringen, og hvor forskjel-
len på semi-urban og sub-urban er at sub-urban 
er fortninger innenfor det semi-urbane landska-
pet. Men hva med de områdene som er innenfor 
den helt urbane strukturen? Hvor bymessige 
er de? Hva det er som gjør bygninger til by og 
ikke bare til mange bygninger? Det handler vel 
ikke bare om forskjellen på vei og gate? Og villa 
og blokk? Etter en matematisk utregnet utnyt-
telsesgrad? 

Hvorfor er det slik at vi kan fornemme noe 

veldig urbant midt ute i det semi- urbane land-
skapet? Og hvorfor hender det at vi midt i et 
svært tett befolket område, savner byen og 
urbane kvaliteter? Og hvorfor stiller vi disse 
spørsmålene nå?  En ting er at dersom forsk-
ningen skal komme praksis til gode, er dette 
vekselsynet mellom overordnede analyser og 
teoretiske diskusjoner, og detaljerte cases-
tudier, helt nødvendig. En annen ting er gapet 
mellom ideal og løsning. De fleste som arbeider 
med arkitektur, byutvikling og byplanlegging har 
kloke svar på hva som er bymessig og hvorfor vi 
ønsker slike omgivelser. Det er i hvert fall ikke 
tvil om at eksemplene finnes. Da tenker jeg ikke 
på de bevarte historiske byene i Sør-Europa, 
men på byer som har både vedvart fra før-mod-
erne tid og fornyet seg etter funksjonalismen. 

Det som også opptar meg i min opplevelse 
av gapet mellom den faglige diskursen og det 
som skjer i praksis, er at vi svært ofte bygger 
omgivelser som blir stikk motsatt av det vi har 
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intensjoner om.  Selv om vi gjenkjenner god de-
sign og gode omgivelser, må vi også kjenne igjen 
metodene og løsningene som leder oss hit.  
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En bærekraftig kompakt by skal altså være tett, 
tilgjengelig og inneholde et mangfold av mu-
ligheter og bruk. Men hva vil det si at byene våre 
er tette, og hvordan kan vi sørge for at denne 
tettheten også legger til rette for tilgjengelighet 
og mangfold? 
I denne artikkelen gir jeg et overblikk over ulike 
måter å tenke tetthet i byen på og ser på hvilke 
krav og måleregler, forskrifter og regelverk i 
Norge legger til grunn for tetthetsutregning. 
Jeg reflekterer også over målereglenes intri-
kate forhold til byform. Målet med artikkelen 
er å presentere de vanligste målereglene for 
tetthet og i hvilken skala de er hensiktsmessige 
å bruke. Det er også vesentlig å kunne reflek-
tere over sammenhengen mellom tetthet og by-
form, herunder urbane typologier, bystruktur og 
tomtestruktur. 

Tetthet i Byen - Hva Er Urban Tetthet? 
Når vi snakker om tetthet i byutvikling kan vi ha 
flere definisjoner og metoder for måling. Tetthet 
er et begrep for å angi graden av konsentrasjon 
av mennesker, areal, boliger eller service i en be-
byggelse eller på et gitt geografisk område. For å 
få en fullverdig forståelse av denne konsentras-
jonen i en bykontekst er det både hensiktsmes-
sig og nødvendig å se flere måleenheter i sam-
menheng.
Det er flere faktorer som påvirker tettheten i et 
område. Bygningstypologi er en vesentlig faktor, 
det spiller en rolle om huset er høyt eller lavt, 
frittliggende eller lukket kvartal eller om det 
er en enebolig eller flerfamiliehus. Tomtemøn-
steret er en annen faktor som igjen kan påvirke 
hvilken typologi som er fremtredende, og be-
byggelsesmønsteret er en faktor som danner 
sterke rammer for hvordan og hvor tett man 
kan utvikle et område. I tillegg er friområder og 
grøntområder faktorer som påvirker tettheten. 
Arealbruksintensiteten og bosettingsmønster 

er andre faktorer som påvirker særlig funks-
jonell og demografisk tetthet i et område. Ar-
ealbruksintensitet angir bruksbelastningen 
på grunnareal eller gulvareal, sett i forhold til 
arealets størrelse eller dimensjonert kapasitet 
for vedkommende aktivitet på det aktuelle are-
alet. Arealbruksintensiteten kan måles i bosatte 
mennesker per arealenhet, arbeidsplasser per 
arealenhet, årsdøgntrafikk (ÅDT)etc. Boset-
tingsmønsteret refererer til hvilke tendenser 
ulike folkegrupper har når de velger seg en 
plass å bo, f. eks endrer dette seg når folk flytter 
fra landsbygda til byer og tettsteder.

Fysisk, demografisk og funksjonell tetthet
Konsentrasjon av mennesker, areal, boliger 
eller service på et gitt geografisk område kan 
måles som demografisk, funksjonell eller fy-
sisk tetthet. En god forståelse av stedets tetthet 
kommer ikke bare fra informasjon fra hver av 
de tre tetthetsmålene, men også ved å se på de 
ulike formene sett i forhold til hverandre. Alle 
har et gjensidig avhengighetsforhold. 
 Fysisk tetthet måler størrelse på byg-
ninger i forhold til et gitt geografisk område/
areal (% BYA/%BRA) og er et politisk mål, med 
hensyn til bærekraftig utvikling. Fysisk tetthet 
har et intrikat forhold til bymorfologi og spiller 
en viktig rolle i å skape byform. Eksempelvis vil 
ulike kombinasjoner av %BYA og %BRA mani-
festere seg i ulike kombinasjoner av bygget 
form. Disse kombinasjonene kan beskrives som 
ulike bygningstypologier.
Boligtetthet er en type fysisk tetthet og måler 
hvor mange boligenheter det er i et område. 
En bolig er en boenhet som består av ett el-
ler flere rom, er bygd eller ombygd som helårs 
privatbolig for en eller flere personer, og har 
egen atkomst uten at man må gå gjennom en 
annen bolig. Boliger kan være både hybler og 
leiligheter. Alle boliger blir registrert i Matrik-
kelen, som er Kartverkets register over grun-

Tetthet - måleregler og byform
Anja Standal
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neiendommer, bygninger, boliger og adresser. 
 Demografisk tetthet måler konsentras-
jon av mennesker i et område og blir målt som 
antall mennesker pr måleenhet, eksempelvis 
m2, km2. Demografisk tetthet kan bli målt i 
alle skalaer, fra tomt, til by, land eller verden. 
Befolkningstettheten måler hvor mange men-
nesker som bor i et område og måles som antall 
beboere pr. arealenhet. 
 Funksjonell tetthet omtaler spekteret av 
aktivitetsrom innenfor et geografisk område og 
omtales ofte som mangfold i bruk, eller blandet 
bruk. Aktivitetsrommet kan inkluderer enten 
aktiviteter som utøves på et sted eller en des-
tinasjon (program, service, handel) og/eller ak-
tiviteter som foregår mellom steder eller desti-
nasjoner. Det er begrenset mulighet for å styre 
reell funksjonell tetthet.  Planmessig kan man 
gjøre grep som tilrettelegger for funksjonell 
tetthet, men uten sikkerhet i hva det resulterer i 
da man er avhengig av andre initiativ for å skape 
mye av denne servicen. 
 De ulike tetthetsformene ser på ulike 
aspekt av tetthet og brukes til å planlegge for 
ulike typer av behov. Byplanleggere ofte er mest 
opptatt av fysisk tetthet og beregning av %BYA 
og %BRA (se neste kapittel); Eiendomsmeglere 
er gjerne mest opptatt av boenheter og bol-
igtetthet på grunn av fokus på å leie og salg; og 
offentlige etater bryr seg mest om befolkning-
stall, som er knyttet til kommunens tjenester og 
behov for infrastruktur. To områder kan ha likt 
antall boenheter, men kan føles mer eller min-
dre tett sett i forhold til antall mennesker i boli-
gen og bruksarealet i området. 
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Tetthetsmålene – hvordan regne fysisk tetthet?
Plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift 
(TEK10) og arealplaner er virkemidler for å styre 
utforming og bruk av bygninger, anlegg og om-
råder.  
 Tetthetsmålene er en del av TEK 10 og 
har en egen utdypende veileder “Grad av utnyt-
ting”. TEK10 er en forskrift til den norske plan- 
og bygningsloven av 2008 og har bestemmelser 
om tekniske krav til byggverk. Byggteknisk for-
skrift inneholder nærmere utdypning og utfyl-
ling av bestemmelser i plan- og bygningsloven. 
Den trekker opp grensen for det minimum av 
egenskaper et byggverk må ha for å kunne opp-
føres lovlig i Norge. Reglene om grad av utnyt-
ting og målereglene finnes i TEK10 kapittel 5 og 
6. I tillegg finnes bestemmelser om uteareal og 
plassering av byggverk samt universell utform-
ing og tilgjengelighet i bolig i kapitlene 8 og 12.  
Forskriften er felles for hele landet, og skal i ut-
gangspunktet ikke fravikes i planer.
 Grad av utnytting er en veiledning om 
forståelsen av regelverket med beregnings- og 
målereglene til bruk som verktøy i byggesak og 
arealplanleggingen. Veilederen er utarbeidet 
av MD, KRD og Direktoratet for byggkvalitet, og 
er sentral for utarbeiding av reguleringsplaner. 
Den er ment å kunne brukes som et oppslags-
verk, og følger i stor grad samme inndeling som 
bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10). 
Grad av utnytting brukes i arealplaner for å 
bestemme og sette krav til bebyggelsens volum 
og omfang i forhold til et oppgitt tomteareal og 
er sammen med reguleringsformål og høydebe-
grensning, de viktigste premissene for utviklin-
gen av et område. Disse faktorene danner de 
fysiske rammene for tettheten i et område.  
Grad av utnytting kan fastsettes i bestemmelsene 
til kommuneplanens arealdel, reguleringsplan 
eller bebyggelsesplan. Beregningsmåtene for 
grad av utnytting gir forskjellige muligheter for 
å styre utviklingen innenfor et planområde. Valg 
av beregningsmåte vil være avhengig av type be-
byggelse, tetthet, topografi, tomtestørrelse osv. 

 Bruk av målereglene må sees i sam-
menheng med hvilken skala de skal brukes 
i. Skala beskriver omfanget av areal som blir 
målt og kan defineres på flere ulike måter. 
For byutviklingsprosjekt i en byregion er det 
gjerne fem nivå av skala, tomt eller utvikling-
sområde, nabolag, bydel, by og region

Skala
(kilde: forfatter inspirert av density atlas)
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Grad av utnytting angis ved beregningsmåter:
 Bebygd areal (BYA) angir «fotavtrykket», 
bygningens avtrykk på tomtearealet. BYA er 
det areal bygningene på en eiendom opptar 
på tomtearealet. Bebygd areal omfatter alle 
bygninger på tomtearealet. Det omfatter også 

overbygd areal, og areal under utkragede eller 
understøttede bygningsdeler, som i stor grad 
påvirker brukbarheten av terrenget under. Til 
bebygd areal regnes alle bygninger og bygn-
ingsdeler som stikker mer enn 0,5 m over bak-
ken. Lav terrasse, svømmebasseng o.l. regnes 
derfor ikke med, heller ikke takutstikk. Derimot 
regnes biloppstillingsplass med til bebygd areal. 
Begrepet brukes bl.a. i offentlig planlegging og 
særlig i områder med frittliggende boliger. 
 Prosent bebygd areal (%BYA) angir hvor 
mange prosent av tomtearealet skal tillates be-
bygd. Prosent bebygd areal fastlegger forholdet 
mellom bebygd og ubebygd del av en tomt og 
beregnes gjennom å dele bygningens bebygde 
areal (x100) delt på tomtearealet. 
 Bruksareal (BRA) inkluderer alle 
måleverdige rom i bygningen. Bruksareal er 
summen av det arealet i en bygning som ligger 
innenfor ytterveggene. Innvendige skilleveg-
ger inngår i bruksarealet, mens det er fratrekk 
for skillevegger mellom bruksenheter/boliger 
og kanaler/skorsteiner med tverrsnitt større 
enn 0,5 m2. Areal som regnes med i bruksare-
alet skal ha minimum 1,9 m fri takhøyde. Norsk 
Standard (NS 3940) har utførlige bestemmelser 
på hvordan regne ut bruksarealet og målever-
dige rom for en bygning. 
 Prosent bruksareal (%BRA) forholdet 
mellom bruksareal for bebyggelse på en tomt 
og tomtearealet. Prosent bruksareal fastset-
ter forholdet mellom bebygd og ubebygd del 
av tomta og angir en øvre grense for summen 
av det bruksareal som kan oppføres på tomta i 
forhold til tomtearealet. 

% BYA OG % BRA Ser begge på forholdet mel-
lom måleenhet og tomteareal. Men der %BYA 
ser direkte på prosent bebygd eller ubebygd, er 
%BRA mer diffus når det gjelder uteopphold-
sareal. Uteoppholdsarealet omfatter den ube-
bygde delen av tomtearealet, som ikke er avsatt 
til kjøring og parkering. %BYA sikrer utearealet 
men bør suppleres med bestemmelser om byg-
ningers gesims/mønehøyde. 

Målbart areal (kilde: Grad av utnytting)
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Byform og tetthet – hvordan kan tetthet ut-
formes?
Målereglene i byggteknisk forskrift gir forskjel-
lige muligheter for å styre utviklingen innenfor et 
planområde. I henhold til overordnede mål skal 
vi bygge tett for å legge til rette for tilgjengelighet 
og mangfold. Men hvordan kan tetthet utformes 
for å få dette til – og er tetthetsmålene en hjelp 
for å få dette til? Illustrasjonen til venstre viser 
sammenheng mellom % bebygd areal og %bruk-
sareal. Den viser tydelig hvordan tetthetsmålene 
spiller en viktig rolle for utvikling av byform. Den 
viser også at innenfor samme type tetthetsmål 
er det mulig å utvikle et areal på flere måter. 
Så i tillegg til å forstå tetthet og målereglenes 
muligheter må man også forstå hvordan utvikle 
byform med kvalitet. Denne kunnskapen leg-
ger seg inn under fagfeltet bymorfologi som er 
studiet om byens form og prosessen som har 
skapt denne. Hovedlementer i morfologiske 
analyser er bygninger, tomter, gater, byrom og 
parker. Et vesentlig moment er at bygnings-
volum er alltid koblet til sine relaterte uterom. 
Disse uterommene er en vesentlig bestanddel 
som kobler bygningsskala med byskala. Bymor-
fologi fokuserer på en forståelse av de romlige 
sammenhenger – fra region til boligrom – fra 
makro til mikromorfologi.

Kommunen gis (i hht PBL) hjemmel til å gi plan-
bestemmelser om bygningers høyde. Det finnes 
utførlige beskrivelser av hvordan beregne høyde 
på bygg, i terreng, med saltak, gesims osv. To 
hovedmål som gjerne brukes i planbestemmel-
ser er gesimshøyde og mønehøyde. Disse angis 
med kotetall eller meter fra planert terreng. Er 
bygningers høyde ikke fastsatt i plan, gjelder 
bestemmelser som angir maksimal gesim-
shøyde til 8 meter og maksimal mønehøyde til 
9 meter. %BRA sikrer en generell utnyttelse i 
prosent, men bør suppleres med bestemmelser 
om Minste uteoppholdsareal (MUA) ettersom man 
for denne beregningsmåten ikke er sikret at en 
nødvendig andel av tomta er ubebygd. MUA er 
uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, 
opphold og rekreasjon. Uteoppholdsarealet om-
fatter den ubebygde delen av tomta, som ikke er 
avsatt til kjøring og parkering og angis i m2.
 Tomtearealet i beregningene er arealet 
som ligger innenfor tomtegrensen. Områder på 
tomten avsatt til annet formål, som grønnstruk-
tur, LNFR-formål og samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur medregnes ikke i tomtea-
realet, og inngår dermed ikke i grunnlaget for 
beregning av grad av utnytting. Privat adkomst 
og snuplass innenfor arealformålet bebyggelse 
og anlegg skal medregnes. 
 Områdeutnyttelse er totalt bruksareal 
(BRA) i prosent av områdearealet. Til forskjell 
fra tomteutnyttelse inkluderer områdeutnyt-
telse også et antatt behov for areal til offen-
tlige rom, gater, grønnstruktur med mer. Det vil 
kunne variere hvordan en velger å anvende om-
rådet for å plassere bruksarealet. En interes-
sant utfordring er hvordan man velger områdea-
realet for å kunne få sammenlignbare resultat.  
I Plansamarbeidet er valget gjort på følgende 
måte: “Områdearealet ligger innenfor 500 m 
radius fra det sentrale kollektivknutepunktet i 
hvert sted”.  Det ligger store rom for tokninger 
dersom områdeutnyttelsen skal brukes  som 
måleenhet, noe som tilsier at denne kanskje 
er best egnet som informasjon.  Eksempelvis 
vil det ha store konsekvenser om man velger å 
inkludere eller ekskludere en stor park som del 
av områdearealet.
 

Sammenheng mellom byform og tetthetsmålene 
(kilde: forfatter inspirert av density atlas)

Bygningstypologier (Kilde:Grad av utnytting)
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Typologier
Bestemmelser til kommuneplan eller reguler-
ingsplan kan stille krav til boligtyper og typolo-
gier. Byggteknisk forskrift gir ingen definisjoner 
på disse men grad av utnytting presenterer et 
sett av begreper og definisjoner som kan brukes. 
Disse er blitt utviklet for å unngå mulig tolkn-
ingsfeil i planbehandlingen. Figuren til høyre 
viser noen av disse typene. Et minus med denne 
inndelingen er at den i liten grad tar inn over 
seg et større spekter av bytypologier. Vi finner 
ulike typer atriumshus – som eneboliger eller 
flerfamiliehus, rekkehus, leilighetskompleks og 
høyhus. I tillegg ser vi flere og flere sammen-
satte bygningstyper som inkluderer spekteret 
fra eneboligen til leilighetsbyggene. Like fullt 
representerer denne inndelingen hovedtrek-
kene i bolig- og bygningstyper som er vanlige i 
norsk kontekst. 
 Som konkret juridisk reguleringsformål 
skiller forskriften bolig- og fritidsbebyggelse inn 
i 3 underkategorier:  (1) frittliggende småhusbe-
byggelse,(2) konsentrert småhusbebyggelse og(3) 
blokkbebyggelse. Forskriften legger også tilg-
runn en måte å tolke reguleringsformålene på. 
Om ikke annet er gitt i bestemmelser, skal kat-
egoriene tolkes som (1) 1- eller 2-mannsboliger, 
(2) rekke- eller kjedehus og flermannsboliger 
som ikke kvalifiserer som 3 og (3) leilighetsbygg 
med mer enn 2 etasjer.

Bygningstypologier (Kilde:Grad av utnytting)
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 Byggteknisk forskrift har et hovedfokus 
på bygget med alle det funksjonelle detaljer og 
lite om uteområdene. Forskriften er overfoku-
sert på bygget heller en ubygget form, og man-
gler særlig fokus på relasjonen mellom bygget-
ubygget. I forståelsen av denne relasjonen ligger 
store potensial for å kunne utvikle tetthet med 
kvalitet. Fagfeltet Bymorfologi fanger opp denne 
relasjonen og ser alltid et bygg sammen med sitt 
relaterte uteareal.

Er tetthetsmålene et godt verktøy for arealut-
vikling?
Byggteknisk forskrift gir oss et repertoar av 
måter vi kan regne den fysiske tettheten på. 
Denne tettheten er en forutsetning for funks-
jonell og demografisk tetthet og er derfor en 
viktig premiss for å legge tilrette for kompakt 
byutvikling i henhold til gjeldende politikk. Fy-
sisk tetthet har, i tillegg, et intrikat og interes-
sant forhold til byform. Den samme tettheten 
kan manifistere seg i ulike typer byformer Fig-
uren under viser at samme tetthet i bruksar-
eal kan gi tre totalt forskjellige byformer, med 
ulike kvaliteter. De ulike typologiene har hver 
sine kvaliteter; mens høyhuset gir lys, luft og ut-
sikt men reduserer sin kontaktflate til byen, gir 
kvartalet større kontakt med byen mot å gi slipp 
på utsikt. 

Sammenheng mellom tetthet og byform (kilde: Urban Task Force)

 Forskriften har lite fokus på 
byutvikling og prosjektets rolle som en 
brikke i byen. Den fokuserer på tallfest-
ede detaljer om fastsetting av bygning-
shøyde eller etasjehøyder for å regne 
målbare areal. Utearealet har forhold-
svis lite fokus i forskriften og arealstør-
relsene kan være utydelige da måling av 
tomteareal og særlig områdeareal kan 
variere sterkt ut fra hvilke kriterier man 
velger. Det er en svakhet at tetthetsrit-
erier i størst grad er koblet opp til rela-
tive tall som ikke nødvendigvis repre-
senterer kvalitet.  
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 Svakhetene med forskriften viser oss at 
en god prosjekt- og byutvikling trenger et større 
breddesyn og forståelse av hva tetthet inkluder-
er. Det er vesentlig å forstå at å planlegge for  
en god tetthet ikke bare er å følge forskriftens 
regler, men på samme tid inkludere forståelse 
for demografisk og funksjonell tetthet. Det kan 
være fristende å stille spørsmålet: Hvorfor styre 
utvikling av tetthet i byen etter denne forskrif-
ten? Trenger vi i tillegg en forskrift  om tekni-
ske krav til by? En forskrift der sammenhengen 
mellom tetthet og byform, urbane typologier, 
bystruktur og tomtestruktur fremmes? Denne 
refleksjonen er interessant å ha med seg når 
man skal utvikle tette og gode byer fremover. 
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DE TRE REGIONBYENE



34

Desember 2015 Akershus fylkesting og Oslo by-
råd har vedtatt Plansamarbeidets Regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus. Bakg-
runnen for Plansamarbeidet er den befolknings-
veksten som er ventet i området de nærmeste 
20 årene, og de mulighetene og utfordringene 
denne veksten gir. Prognosene viser at folket-
allet i Oslo og Akershus vil øke med 350.000 
personer i løpet av de neste 20 årene. Antallet 
arbeidsplasser forventes å øke med 8 000 –9 
000 pr. år. Det sentrale spørsmålet er hvor disse 
menneskene skal bo og arbeide, og hvordan skal 
fremtidens transport løses?

Plansamarbeidet har som mandat å utar-
beide et forslag til en regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Alle som bor i og 
rundt Oslo må regne med å bo tettere enn før, og 
transportutfordringene må hovedsakelig løses 
av kollektivtilbud. Felles mål for planområdet: 
• Osloregionen skal være en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa.
• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt 
basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur.
• Transportsystemet skal på en rasjonell måte 
knytte den flerkjernete regionen sammen, til 
resten av landet og til utlandet. Transportsys-
temet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig be-
hov for biltransport.

Vekst og eller vern
Forslaget til regional utvikling har priorit-
ert både vekst og vern sterkere enn det har 
vært gjort tidligere. Strategien legger opp til at 
vekst bør gå foran vern av jordbruksområder 
og regional grønnstruktur innenfor prioriterte 
vekstområder, mens vernet bør stå sterkere 
utenfor disse vekstområdene. Ambisjonene er 
at det skal være mulig å planlegge for en lang-
siktig god utvikling av stedene, samtidig som tap 
av grønne arealer i sum reduseres. Når vekst 

skal gå foran vern av jordbruksarealer og re-
gional grønnstruktur er det visse forutsetninger 
som må oppfylles:
• Potensialet for fortetting og transformasjon i 
eksisterende byggeområde er planlagt utnyttet.
• Nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy 
arealutnyttelse. Dette vil begrense behovet for å 
utvide byggeområdet.
• En utvidelse av byggesonen er nødvendig for å 
nå vekstmålet for det prioriterte vekstområdet 
mot 2030.

Langsiktig grønn grense
Som et virkemiddel for å sikre at byveksten 
først og fremst skjer som fortetting er begrepet 
«grønn grense» lansert. Grønne grenser er et 
virkemiddel som tas i bruk på steder der sterk 
byvekst fører til behov for å sikre grønne verdier 
for videre byspredning, og å stimulere til å bygge 
«innenfra og ut». Grensen markerer hvor byen 
eller tettstedet slutter og vernet begynner, og 
skal gi stabile rammer for den langsiktige plan-
leggingen av arealene innenfor grensen. Marka-
grensen rundt Oslo er en slik grønn grense. 

Tettstedshierarki og transportsystem
Oslo er navet i regionen. I tillegg defineres re-
gionbyer, lokale byer og tettsteder. Ski, Asker 
og Lillestrøm er definert som regionbyer og er 
dermed innenfor vekstområdene i regionen. In-
tensjonen er at regionale byer skal ta en høy an-
del av veksten og få en sterkere rolle i regionen. 
I planstrategien pekes det på at større ar-
beidsplassintensive virksomheter, som må være 
tilgjengelige med kollektivtransport fra hele re 
regionen, skal legges til sentrumsområdene og 
i utpekte områder der kollektivtilgjengeligheten 
skal bedres.

Planfaglig kontekst
Om regional planstrategi- regionale byer
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Det er pekt ut særlige innsatsområder for økt by- 
og næringsutvikling på Romerike og i Follo. Et 
argument for dette er å bidra til bedre utnytting 
av transportsystemet inn og ut av Oslo og bedre 
tverrgående kollektivtilbud i delregionene. En 
videreutvikling av strategien fordrer en langsik-
tig og samordnet satsning fra alle aktørene som 
inkluderer kollektivtiltak, arealplanlegging og 
samhandling med næringslivet. Fra plandoku-
mentet heter det: 
«Jernbane er ryggraden i det regionale kollek-
tivsystemet, og må knytte Oslo by og de regionale 
byene i Akershus sammen med sterke forbindel-
ser. Eksisterende og nye arbeidsplasskonsen-
trasjoner i Oslo og Akershus må gjøres lett 
tilgjengelige i det regionale kollektivsystemet. 
Kollektivnettverket i bybåndet skal videreut-
vikles med mange reisemuligheter, også i ret-
ning av de regionale byene. Kollektivtilbudet på 
tvers i delregionene, fra prioriterte lokale byer 
og tettsteder og inn mot de regionale byene, må 
bedres.» (s.6 Vedtatt Plan)
Asker, Ski og Lillestrøm er sammen med Sand-
vika, Jessheim og Ås utpekt som regionale byer 
med anbefalt områdeutnyttelse 80-100%. Utnyt-
telsen kan være høyest i sentrumsområder, om-
råder for arealintensive arbeidsplasser og tett 
på regionale kollektivknutepunkt.

Videre sier strategien om «By- og tettsted-
sutvikling med bykvalitet» (jf. strategi A2) I pri-
oriterte vekstområder vil dette mange steder 
føre med seg behov for transporttiltak. Dette 
omfatter blant annet omlegging til bymessige 
gateløsninger og byrom, gode atkomster til 
knutepunkter og viktige holdeplasser for buss, 
samt tiltak for fotgjengere og syklister. For å 
oppnå den konsentrerte veksten som planen 
legger opp til, er det nødvendig å prioritere en 
rekke slike mindre tiltak som fremmer utvikling 
med bykvalitet.

I forbindelse med utvikling av 
sentrumsområder bør det utarbeides vei- og 
gateplaner i samarbeid mellom kommuner og 
transportaktører, som omfatter prioritering av 
viktige traseer for kollektivtransport og andre 

trafikantgrupper i hele byen. Dette er særlig ak-
tuelt i de regionale byene. For prioriterte lokale 
byer og tettsteder som legger opp til kraftig 
utvikling, kan lokale gang- og sykkelstrategier 
være aktuelt.

Anbefalt områdeutnyttelse i regionale byer er 
mellom 80-100 %. Høyest i sentrumsområder, 
områder for  arealintensive arbeidsplasser og 
tett på  regionale kollektivknutepunkt. (S.26)

125% områdeutnyttelse = 200-400% BRA, 
100% områdeutnyttelse = 150-250% BRA. 

En dansk eksempelstudie viser at 
områdetettheten i byer og tettsteder bør være 
på over 65%, helst omkring 80%, for komme 
opp på dette nivået. 
Områdetettheter på 80-100% sikrer plass til 
både bolig, næring og service, og samtidig god 
dekning med åpne arealer. De kan oppnås 
med forholdsvis lav bebyggelse, kjente byg-
ningstypologier, og tilgang på private utear-
ealer.  

Kilde: 
Kvorning, Jens, B. Tournay, L. N. Polsen. 
Den tætte by – danske eksempler,
Center for Byplanlægning for By- og Landska-
psstyrelsen, Milljøministeriet. 2009. 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attach-
ments/taethed_bog_til_nettethw.pdf

Les mer om Plansamarbeidet her: 
http://plansamarbeidet.no/

36



37

Exploring CompactAbility - 2017

37



Plansamarbeidet innfører begrepet regional by. 
Det må vi forstå som en by, som ligger i regionen 
til en større by, i dette tilfellet Oslo. Den fysis-
ke byen har en bykjerne, et omland (suburbia) 
og en region. En regional by vil selv også ha en 
sentrumskjerne, et omland og en region. Det er 
innenfor denne agglomerasjonen (sammenho-
pningen) at våre tre stasjonsbyer befinner seg. 
(ill.) 

Hverken en region, omland eller sentrum-
skjerne kan avgrenses nøyaktig i landskapet. 
Bortsett fra tettheten av funksjoner, folk og byg-
ningsmasse, er det ingen fysiske elementer som 
kan bidra til avgrensningen. Noen steder kan vi 
likevel oppfatte en markert grense som et skille, 
men som oftest er det helt umulig å si nøyak-
tig hvilket areal som hører til den regionen man 
snakker om. Når man tegner opp hvordan dette 
fremtrer territorielt i landskapet, får vi fort en 
opplevelse av at region er vanskeligere å defi-
nere som fysisk form enn omland og i hvert fall, 
enn kjernen. I dette studiet er det kjernen vi job-
ber med og helt konkret den bykjernen som lig-
ger tettest inntil jernbanestasjonen. Fordi dette 
studiet undersøker kompakthet som en løsning 
på behovet for en redusert privatbilavhengig 
livstil, er vår kjerne «5 minutters byen» – area-
let innenfor 5 minutters gange til jernbanestas-
jonen.  Innenfor dette arealet skal også de fleste 
av hverdagens behov kunne bli dekket.   

Før vi beskriver disse tre byene, er det greit 
å minne om at presentasjoner av byer og steder 
kan gjøres på grunnlag av ulike tilnærminger til 
stedet som idé. Her de tre sentrale som er anv-
endt i denne beskrivelsen: 

1) Det ene er en deskriptivt, en slags idi-
ografisk tilnærming hvor man er opptatt av det 
enkelte stedet. Her av steders særegenhet og 
unike realitet, heller enn det generelle som har 
fokus. 
2) Det andre nivået har en strukturalis-

tisk tilnærming. Man er fremdeles opptatt av 
det partikulære stedet, men hva som er de un-
derliggende strukturer, sosiale prosesser som 
konstruerer og forklarer det unike og særegne 
ved stedet. Det partikulære som del av et større 
system, strukturelle forklaringsmodeller. 
3) Den tredje innfallsvinkelen er fenom-
enologisk som heller enn å undersøke unike 
kjennetegn ved spesifikke steder, er opptatt av 
å definere essensen av menneskelig væren som 
en nødvendig tilstedeværelse. 

De tre byene – Ski, Lillestrøm og Asker

2. Illustrasjonen viser de tre casekommunens areal 
og folketall, sammelignet med bydel Grünerløkka i 

Oslo. 
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SKI

I tall og historie
Ski har i dag ca 14 000 innbyggere i 2004 og har 
fått status som ‘by’. Historien om Ski er sterkt 
knyttet til utviklingen av Østfoldbanen. Gjennom 
Østfold møtes de ytre og indre jernbanelinjer. 
Siden utviklingen av linjen, har Ski blitt omgjort 
til en såkalt “stasjonsby”, hvilket tilsier at de 
fleste av dens aktiviteter er plassert i nærheten 
av jernbanestasjonen, mens husene er slått 
sammen i de ytre områdene av området. Den 
strategiske posisjonen til Ski i forhold til jern-
banelinjen har vært avgjørende for utviklingen 
av den urbane kjernen, spesielt rundt 1920-tal-
let. Byen har derfor begynt å tiltrekke seg flere 
og flere innbyggere, på grunn av sin nærhet 
til hovedstaden og sine gode forbindelser. På 
bølgen av den sterke befolkningsøkningen på 
1960-tallet, økte Ski med nesten 50% av sine 
innbyggere, og tilegnet seg mer og mer rollen 
som en autonom by.

Som struktur – kart og beskrivelser
Strukturen presenterer en ganske tydelig ut-
vikling av boligstruktur mot vest, mens tjenest-
er, kontorer og fasiliteter er mer tydelig på øst-
siden. Linjen av divisjonen i denne strukturen er 
faktisk jernbanelinjen, som trekker en imaginær 
grense i mellom.

Som fenomen – bilder, kvaliteter og hvordan 
lever man i Ski?
Den sterke tilstedeværelsen av stasjonen i Ski, 
er representert både i dens egen identitet som 
stasjonsby, men også fysisk med sin sterke 
innvirkning på bystruktur. I tillegg har den 
siste vekst og utvikling av store kommersielle 
(kjøpesenter) og tjenestebygg i sentrumsom-
rådet definitivt endre balansen av den urbane 
morfologi.
Ski representerer et avgjørende transport-
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knutepunkt i regionen, innbydende for både 
pendlere med buss og tog. En del av denne 
pendlergruppen består av unge studenter eller 
arbeidere som kommer til Ski fra utkanten av 
byen, eller mindre områder. Dette kjennetegnet 
med å være en passasjestasjon, har sikkert på-
virket rollen og identiteten til den indre kjernen 
av den lille byen. Vi kan lett konkluderer med at 
denne pendlerfluksen også gjør noe med rytmen 
til byen, som varierer ganske mye i de daglige 
timer. Noen av disse bildene ble tatt på en on-
sdag morgen. Selv om stedene var tomme an-
tagelig på grunn av arbeidstid, fortsatt kvaliteten 
på offentlige områder materialer og utforming 
av de åpne områdene er ikke særlig viktig, eller 
rett og slett overdimensjonert.
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I tall og historie
Lillestrøms utvikling begynt takket være 

store mengder av naturressurser rundt i områ-
det og gode muligheter når det gjelder transport. 
Transporten var avgjørende særlig for sagbruk-
sindustrien, som har sett en ganske betydelig 
vekst i andre halvdel av det nittende århundre.

Faktisk har den viktigste trigger for urban-
isasjonen i Lillestrøm definitivt vært da den of-
fentlige jernbanelinjen, offisielt åpnet, mellom 
Christiania (Oslo) og Eidsvoll, 1. september 1854. 
De tettstedene lå tidligere spredt i en enorm 
rekke gårder, hytter og hus til langs elvene 
Glomma, Leira og Nitelva. Likevel, den årlige 
flommen presset Skedsmo kommune (hvilke av 
Lillestrøm var tidligere en del av) til å regulere 
nærhet av husene til elvebredden i 1861.

Samtidig startet jernbanestasjonen å 
tiltrekke flere og flere innbyggere mot oppret-
telsen av et urbant sentrum, bestående av hus, 
tjenester, industri og handel.

Veksten har blitt holdt gående, i den grad at 
lille Lillestrøm nådde et antall på 6000 innbyg-
gere i 1920. Historien om Lillestrøms utvikling, 
så vel som for de andre små kommunene i 
omgivelsene Oslo (Asker, Ski, Bærum, Nittedal), 
er sterkt knyttet til den norske hovedstaden. 
Disse små kommunene har representert en 
forstadskarakter, en slags forlengelse av den 
funksjonelle byen. På midten av 20-tallet kom 
den eksplosive veksten i Oslo-området, og har 
presset på en påfølgende videreutvikling av for-
stadskommuner blant annet Lillestrøm. Som et 
eksempel, i 60-årene av det 20. århundre, hadde 
befolkningsveksten på byer som Asker, Ski 
og Nittedal allerede nådd mer enn 50 prosent. 
Rollen som en funksjonell struktur i dette for-
stadsbanenettet har altså vært avgjørende. Ikke 
bare jernbanen, men også luftfarten i slutten 
av 90-tallet. Etter oppnevning av den nasjonale 
hovedflyplassen på Gardermoen i 1998 er Lill-
estrøms rolle videre stabilisert.

LILLESTRØM
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I dag arrangerer Lillestrøm den nasjonale 
messen, og har vært i stand til å tiltrekke seg 
(også takket være nærheten til Oslo, og til Oslo 
Lufthavn), ulike teknologiske institutter. Disse 
er knyttet til både forskning og produksjon og 
industrielt miljø.

Som struktur – kart og beskrivelser
Formen på byen er lett å kjenne igjen, takket 
være nærheten til elva ved kantene, idet de to 
hovedveiene i det sentrale området, skaper en 
typisk cardus- / decumanus-struktur og jern-
banelinjer som sekant av den urbane strukturen. 
Også morfologien er ganske tydelig: mønstre av 
byen har en større tilstedeværelse av enebol-
iger og små bygninger mot grensene, mens en 
høyere tilstedeværelse av tettere blokker er 
synlig i sentrum. Langs den sørlige grensen er 
synlig nærvær av industrielle bokser, messeom-
råde, og andre logistikkområder.
 

Som fenomen – bilder, kvaliteter og hvordan 
lever man i Lillestrøm?
I dag er Lillestrøm en by med en sterk identitet. 
Den kompakte bystrukturen og formen på selve 
byen gir også denne oppfatningen. Dessuten har 
denne identiteten, knyttet til produksjon / indus-
tri i forskning og teknologi beveget byen mot en 
bredere nasjonal rolle. På den andre siden le-
ver innbyggerne livet i et liten og spredt sted, og 
foretrekker ytre steder og mye pendling enten 
mot hovedstaden eller inn og ut av byen. Trafik-
ken på hovedveiene, mot varemessen og sen-
trum er derfor konstant og betydelig. Den ikke-
tette holdning av det urbane livet til Lillestrøm er 
også synlig i knappe nærvær av offentlig grønne 
områder, erstattet av de private hagene til en-
eboligene, fortsatt til stede i sentrum av byen.
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I tall og historie
Asker er et veldig viktig koblingspunkt for jern-
banelinjen, og det er faktisk den femte største 
norske jernbanestasjonen i antall passasjerer. 
Som for Lillestrøm og Ski, har jernbanelinjen og 
nærhet til Oslo representert en stor mulighet for 
byen å utvikle seg.
Siden 1920-tallet har jernbanelinjen gjennom 
Asker, og stasjonen, hatt en betydelig daglig 
trafikk. Selve byen har begynt å ta imot flere og 
flere innbyggere, og nådd en betydelig befolkn-
ingsvekst på 50% i 1960. Asker har siden den 
gang utviklet seg som en forstadskommune, 
med et veldig nært forhold til Bærum og Oslo. 
Men det spiller også en selvstendig og viktig rolle 
i Oslo-regionen, både når det gjelder pendler-
aktivitet, og i arbeidsmarkedet. Asker, sammen 
med nabokommunen Bærum, ønsker en svært 
høy andel av høyt kvalifiserte arbeidsplasser.

Som struktur – kart og beskrivelser
Strukturen sett fra oven er ikke ensartet og ikke 
kompakt. Tvert i mot ser det ut som en spredt 
form, generert av en betydelig mengde av linjer 
og akser som krysser hverandre. De urbane ma-
terialene er tilbakevendende i norske forstads-
byer. Eneboliger og lavtetthetsbygninger er slått 
sammen langs de ytre akser, mens i sentrum 
av bosetningen er det en ganske interessant 
mengde av høy tetthet- og høyt arealkrevende 
kontorer, tjenester og mindre industri.
 

ASKER
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Som fenomen – bilder, kvaliteter og hvordan 
lever man i Asker?
Prosentandelen av pendlere er knyttet til jobbtil-
budet i Asker området er svært høyt, nesten 
80%. Bildet av Asker er derfor typisk for en by 
som er i stand til å markedsføre seg selv, og å 
vokse på bølgen til Oslo. Bare en tilfeldig spa-
sertur i sentrum av byen, avslører den sterke 
avhengigheten av innbyggerne til jernbanestas-
jonen. Selve stasjonen er nesten midt i byen, og 
sikkert det mest besøkte stedet. Innbyggerne på 
den annen side, foretrekker de ytre områdene, 
og må kanskje, i tillegg til den daglige togturen, 
også påregne en biltur til stasjonen. Senteret er 
derfor destrukturert, ikke livlig, og overraskende 
nok kommer fremdeles lydene på torget frem-
deles fra bilene på motorveien, og togene.
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1:24000 Terreng og natur- 1 km avstand i radius fra hovedstasjon

Terreng og natur- 1 km avstand i radius fra hovedstasjon
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1:24000 Terreng og natur- 1 km avstand i radius fra hovedstasjon
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Avstand og walkability fra sentralstasjon

Isochrone gående 
15 min med 3 
intervall [source: 
openrouteservice.org]

Isochrone gående 
15 min med 3 
intervall [source: 
openrouteservice.org]

Isochrone gående 
15 min med 3 
intervall [source: 
openrouteservice.org]
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Isochrone means in ancient greek, “same 
time”. Isochrone maps are widely used 
in planning to connect points reachable 
within the same time. Those time-based 
travel maps are especially used in relation 
with infrastructure and transportation 
planning, but they are very useful to identify 
core locations in a town, walkability, and 
eventually barriers to connections. 
In this case, with the support of an open 
source service, we have placed as center 
of our map the station of the three towns. 
The isochrone map represents then the 
walkability from the station to 15 minutes 
walk, with interval of three minutes. We 
have done the same with biking, therefore 
considering a different speed.v 
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Isochrone syklister 15 
min med 3 min inter-
vall [source: openrou-
teservice.org]

Isochrone syklister 15 
min med 3 min inter-
vall [source: openrou-
teservice.org]

Isochrone syklister 15 
min med 3 min inter-
vall [source: openrou-
teservice.org]
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Exploring CompactAbility har utforsket hvordan 
regional arealpolitikk kan løses på lokalt nivå. 
Det totale materialet er bredt og mangfoldig. 
Det er laget til sammen 32 mulighetsstudier 
av nesten like mange tomter. Det er laget fem 
masteroppgaver hvor ulike temaer (næringsut-
vikling, sosial bærekraft, kjøpesenterlokaliser-
ing, sentrumsutvikling/utvidelse og eiendom) 
er behandlet og studert som sammenlignende 
case. I tillegg har det blitt skrevet ca. 150 indi-
viduelle essays som dokumenterer studentenes 
læring og refleksjoner omkring problemstill-
inger innenfor temaet. Dette er ikke forskning-
sresultater som kan etterprøves vitenskapelig, 
men tverrfaglige undersøkelser som til sammen 
gir et meget godt bilde av hvilke forutsetninger 
som ligger til grunn i de eksisterende byene som 
kan påvirke eller motvirke til at Ski, Lillestrøm 
og Asker kan innfri målene i regional plan.  

De tre byene har alle blitt etablert som stas-
jonsbyer på midten av 1800-tallet. Deretter 
har de utviklet seg ulikt. Denne tidsforskjel-
len på regulering av sentrum gir store utslag 
i hvordan byene vil kunne utvikles videre. Lill-
estrøm fikk sin byplan tidlig på 1900-tallet. Det 
vil si før moderne byplanlegging ble etablert. 
Den gang handlet det om å regulere gaten-
ettet og dele inn arealet i kvartaler som igjen 
ga bebyggbare tomter. Ski og Asker fikk sin 
sentrumsregulering samtidig med etablering 
av nytt rådhus. Dette var også en kvartalsinn-
deling, men avgrenset til et mindre handels-
sentrum og utenfor sentrum ble det lagt ut mer 
eller mindre segregerte områder for boliger.   
Den underliggende problemsstilling som vi har 
jobbet med, er hvilke av disse tre byene som har 
best forutsetning for å bli regionale byer med 
kompakt bykvalitet. Altså en by hvor det er mer 
fordelaktig å gå, sykle og bruke kollektivtransport 
enn privatbil og hvor bykvalitet gir bokvalitet. Der-
for har vi utforsket fysisk, funksjonell og demo-
grafisk tetthet for å skape bedre tilgjengelighet.   
Det er hvordan de eksisterende strukturene av 

gatestruktur, eierstruktur, bygningstruktur og 
grønnstruktur innenfor et influensområde på 
1 km fra stasjonen er, som danner forutset-
ningene for endringer til en høyere utnyttelse. 

Figurene på neste side viser gatenettstruk-
turen i sammenheng med områdene som er 
lagt ut som sentrumsutvikling/utvidelse i de tre 
byene. Gatene er vist med ulik fargekode for 
å få frem graden av integrasjon og tilgjenge-
lighet I dette tilfellet betyr omfanget av røde 
gater mye, da denne fargen markerer gater 
som har binding til andre gater i begge ender. 
De gir god tilgjengelighet lokalt, altså omfanget 
av steder som lett kan nås av fra mange andre 
steder. Gule, orange og grønne gater gir god 
tilgjengelighet på regionalt nivå, mens blå og 
lilla er blindveier som generelt gir lav tilgjenge-
lighet fordi de leder kun en vei. (ref.Karl Kropf) 

Alle de tre byene kan fortettes vesentlig og 
dermed bidra til at investeringene i intercity to-
get blir bedre utnyttet. Lillestrøm og Asker har 
allerede et ferdig utbygget dobbeltspor og kolle-
ktivterminal. Gjennom de mulighetsstudiene 
som er gjort, er det Asker som får minst drahjelp 
fra den eksisterende struktur. Selv om E18 blir 
lagt i tunnel forbi Asker, vil det lokale gatenettet 
gir liten støtte til en videreutvikling som kan gi 
god «walkability».  Lillestrøm med sin rutenett-
splan vil langt lettere enn Asker ta opp den for-
ventede veksten (dersom markedet støtter opp 
om det). En videreutvikling av tettstedet Asker 
til en fullscala regional by, krever langt større 
investeringer, ikke bare ved å løse E18 problem-
et, men investeringer i det lokale veinettet for å 
oppnå en tilstrekkelig gangbarhet i influensom-
rådet. Lillestrøm stasjon ligger riktignok ikke 
i sentrum, men har større utviklingsområder 
innenfor gangbar tilgjengelighet og med store 
muligheter for å oppnå ikke bare en fysisk, men 
også tilstrekkelig funksjonell tetthet i dette om-
rådet. Hele Lillestrøm vil innenfor sin eksister-
ende infrastruktur kunne fortettes til å flerdoble 

Hva har vi funnet ut?
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sin befolkning. Sentrumskjernen nær stasjonen 
kan ha en høy funksjonell og fysisk tetthet sam-
tidig som boligområder bevares eller utvikles 
med variert bebyggelse og tetthet, og med god 
tilgjengelighet både til handel og kulturtilbud, 
kollektivtransport, samt natur og friområder.  
Terrenget ligger godt til rette for sykling. Ski 
har den mest sentrale lokalisering av stasjonen: 
i dag er tilgjengeligheten på tvers av sporom-
rådet så dårlig at denne effekten ikke tas ut. 

Planstrategien anbefaler at vekst skal komme 
foran vern i de regionale byene, men at det skal 
lages en «grønn» grense for vekstområdet. Lill-
estrøm og Ski kan enkelt avgrenses mot omlan-
det, mens Asker ligger i et sammenhengende 
villabelte som strekker seg mellom Oslo og Lier. 
Alle byene har næringsområder i nærheten av 
stasjonen som de ønsker å fortette og utvikle 
til sentrumsformål, men Ski og Asker har også 
typiske villaområder tett på bykjernen som be-
grenser effekten av utvikling av disse arealene. 
Den planlagte sentrumsutvidelsen vil i mindre 
grad støtte opp om en kompakt byutvikling, enn 
om det hadde vært politisk ønskelig å trans-
formere villaområdene.  Både i Asker og Ski vil 
det kreves store investeringer på lokalgaten-
ettet for å skape optimal tilgjengelighet til fots.    

Så hva betyr disse forskjellene? At byer har 
ulike forutsetninger, er kjent. Men det betyr at 
når regional plan forventes å være styrende 
for lokal plan, må det tas i betraktning og dis-
kutert hvilke forventninger som kan legges til 
gjennomføring av planen og hvilke virkemidler 
som må til for å oppnå den tetthet og kvalitet 
som beskrives. Skal det f.eks. legges inn 
virkemidler for å håndtere transformasjon av 
sentralt beliggende eneboligområder til kom-
pakt by? Skal regionale myndigheter bidra til 
å finansiere gjennomføring av lokale gater? 

ASKER

SKI

LILLESTRØM
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Oppsummert
Den regionale planen for Oslo og Akershus 
skal legge til rette for en stor befolknings-
vekst. De byene som er pekt ut som region-
ale byer og skal ta mye av denne veksten, har 
ulike forutsetninger for å svare på dette målet. 

Idealet ‘knutepunktutvikling’ har revitalisert 
stasjonsbyen, men stasjonen er fremdeles mest 
forankret til jernbanesporet og i mindre grad til 
byens gatenett og byromstruktur. Hvis gang-
barhet er det som bidrar til at knutepunktut-
vikling skal gi en bærekraftig by, er CompactA-
bility en forutsetning for at det blir gangbart. 

Det samlede bilde av disse tre stasjonsbyenes 
evne til å bli en regional by, er at Lillestrøm har 
alle muligheter til å få til dette. Her er det lite 
motstand i den eksisterende strukturen, men 
Lillestrøm stasjon ligger i utkanten av byen og 
kan ikke få effekt ut av hele influensområde 
til stasjonen. For Asker er det motsatt. Stas-
jonen ligger sentralt, men områdene inntil 
stasjonen krever en mer finmasket infrastruk-
tur for å skape god tilgjengelighet til sentralt 
beliggende arealer. E18 i tunnel vil ikke endre 
på dette, men gi bedre miljømessige forhold 
for utvikling av sentrum. Ski har lenger avs-
tand til E18. Stasjonen ligger sentralt i tettst-
edet. Noe som gir muligheten til å utnytte hele 
influensområdet, men også her er det behov 
for tiltak for å skape et mer integrert gatenett 
som gir optimal tilgjengelighet for hele vek-
stområde som kan bli en regional kompakt by.   
     
På de neste sidene presenteres utdrag av 
noen av studentoppgavene. Oppgavene har 
hatt et fellesmål om å utforske en høyere 
utnyttelse, men har fokusert på ulike 
tematikker og sider ved en kompakt by.
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I Ski ble tomter tett på sentrum og stasjonen utforsket mht. høyere ut-
nytelse. Tomtene vest for stasjonen er ubebygde. de er støyutsatte og 
har i dag svak tilgjeneglighet til sentrum ( se kart)  De andre tomtene 
som er utforsket har i dag tildels høy utnyttelse, men har også uhen-
siktsmessig bebyggelse mht. å skape et mer attraktivt bysentrum. 
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Walkability and accessibility

Analysen (Integration HH) viser hvordan den en-
kelte gate er integrert i det totale gatenettet for 
Ski tettsted, gjennom antall tilkomster og antall 
svinger veien tar. Jo rettere og mer tilkoblet en vei 
er, jo mer tilgjengelig er den, i følge space syntax-
teori. I følge space syntax og annen teori,
vil man naturlig velge den veien som innebærer 
færrest mulige retningsforandringer og korteste 
vei til målpunktet. (Carmona et al 2010) De mest 
tilknyttede og tilgjengelige gang-, sykkelog bil-
veiene er markert med rødt, dernest følger oran-
sje, gult, grønt, turkis og blått som den minst
tilknyttede og tilgjengelige verdien.
Det interessante med analysen er hvordan øst-
siden av sentrum utpeker seg som relativt godt 
tilknyttet, mens situasjonen er helt annerledes 
vest for jernbanen, samt for områdene utenfor 
sentrumsavgrensningen. Tilknytningen internt og 
til sentrum er lav. -GR.5 (2014)

Service Analysen gir en pekepinn hvor langt man 
kan gå fra nåværende stasjonsområde etter in-
tervallene 300 meter, 600 meter og 1200 meter, 
basert på datasettet elveg, analysert i ArcGIS. 
Omregnet til minutter tilsvarer dette hhv. 3-4 
minutter gangavstand (300
meter), 7-8 minutter gangavstand (600 meter) og 
14-15 minutter gangavstand (1200 meter). (As-
plan Viak 2014a). Det interessante med analysen 
er at den, sammen med space syntax-analys-
en, demonstrerer hvordan områder i vest som i 
luftlinje er nære togstasjonen ligger relativt langt 
unna i gangavstand og i tilgjengelighet over vei-
nettet. Forklaringen på hvorfor det er slik er 1) at 
jernbanen har få overganger og dermed fungerer 
som en barriere, og 2) at veinettet på vestsiden 
av jernbanen har en struktur som er typisk for 
sprawl-/suburbane områder. Gjennom å forbedre 
veinettet og tilgjengeligheten over jernbanen, blir 
de vestre områdene mer tilgjengelige til og fra 
dagens stasjonsområde og sentrum. Et annet as-
pekt ved analysen er at den, sammen med typolo-
gianalysen, belyser hvordan Ski tettsted i dag er 
preget av sprawl fremfor en kompakt og tilknyttet 
form.-GR.5 (2014)
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tomt 3/ GROUP 10
Åse Marie Dehli

Andreas Fossness
Daniel Jensen

Terje Sundgot Hansen
Espen Storaker

Oppgaven søker å svare på problemstillingen:
Hvordan kan Ski sentrum oppnå en komplett byform 
som skapersynergieffekter der tydelige byrom 
oppleves som med høy grad av kvalitet.?

Med bakgrunn i at Ski sentrum oppleves oppstykket 
er vår motivasjon å utforske mulighetene for å skape 
et komplett kvartal. 
Med komplett mener vi at prosjektet skal oppleves som 
sammenhengende og bestandig både strukturmessig 
og ved menneskelig væren. Tjenester og tilbud skal 
oppleves som lett tilgjengelig. 
Med synergieffekter mener vi at vårt prosjekt skal 
bidra til vekst økonomisk og sosialt. Veksten skal 
bidra til positiv utvikling av nærliggende områder slik 
som gågata, torget og skolen. 

Å utvikle et større prosjekt i sentrum vil kunne påvirke 
boligprisene så vel som handelsgrunnlaget for ulike 
virksomheter fordi nye boliger øker folketallet.

Ski, komplett og tett nok2014

PROBLEMSTILLING
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Tomta  har vært forsøkt utviklet over lang tid. Med 
utgangspunkt i de fakta som kom frem gjennom 
eiendomsanalysen fant vi ut at området ikke var utviklet 
på grunn av reel konflikt. Presseutklipp viser at det finnes 
flere motkrefter som vanskeliggjør en slik prosess. Vi vet 
samtidig at drivkreftene bak utvikling bare vil øke i tiden 
fremover. Vi skisserer derfor opp en enkel strategi for 
hvordan forhandlinger som kan føre frem til at en velykket 
utvikling finner sted . Vi vil videre vise for hvordan man kan 
gjennomføre en trinnvis utbygging. Etter at utfordringene 
med ulike grunneiere og interesser er løst. 

Målet med strategien er at man kan gjennomføre en planlagt, 
rasjonell utbygging av området hvor helheten («et komplett 
kvartal») ivaretas. Strategien tar som utgangspunkt at 
vi har valgt må rydde opp i tomtestrukturen på området 
for å kunne gi plass til planlagte kvartaler. Vi vil også inn 
området i mindre deler hvor man kan ha forskjellige eiere 
og utbygging kan skje trinnvis, samtidig som det ivaretar 
våre overordnede mål for oppgaven.

VISJONER OG MULIGHETER
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Tomt A Ski  / gruppe 1
Jeppe Bergan

Siri Høibo
Christian Myklebost

Denise Peters
Maria Rasmussen

Julian Skytterholm

PROBLEMSTILLING

Ski er en gammel stasjonsby sør for Oslo, og har god 
tilgjengelighet til arbeidsmarkedet i Osloregionen. 
Ski er dermed en by som kan fange opp noe av den 
forventede befolkningsveksten i Oslo-området. 
Områdene rundt stasjonen bør derfor utvikles med 
en mer kompakt byform. Tomten vi har fått utdelt 
ligger i Ski sentrum, mellom parkeringshuset til Ski 
Storsenter og et boligfelt i øst. Tomten har dermed en 
gunstig og sentral beliggenhet som gjør det mulig å se 
for seg en utvikling i flere retninger. Problemstillingen 
vil være som følger: 
”Hvordan kan vi øke tomtens attraktivitet og 
utnyttelse, slik at den bedre møter behovene Ski har i 
dag og i framtiden?“

For å svare på problemstillingen gjorde vi en del 
analyser. Stedsanalysen og barnetråkk gav en 
indikasjon om at Ski har behov for flere offentlige 
oppholdsarealer, og bedre tilrettelegging for barn. Vi 
utformet derfor 3 alternativer for å bedre situasjonen 
på tomten, og som vil være til gode for hele byen. 
Fokus på barns skolevei, og tilgang til offentlige 
oppholdsarealer og lekeplasser har vært i fokus i alle 
utformingene, samt å tilrettelegge for gode by- og 
bokvaliteter med både private og offentlige uterom.

STASJONSBYEN SKI
fanger opp befolkningsveksten

50        100         150m

Tomten
Gjerde på tomten
Toglinje enkelt
Undergang
Småhusbebyggelse
Butikker
Innganger

Würth

Statoil Rimi
Staples
Fitness

100              200            300m

Matbutikk
Shopping
Vinmonopol
Restaurant/café
Bensinstasjon
Apotek
Legesenter/sykehus
Kommune/NAV
Hotel
Skole
Barnehage
Bibliotek
Treningssenter/idrett
Park
Lekeplass
Kino
Religiøse bygg

Tomten
0-400 m fra tomten
400-800 m fra tomten
800-1200 m fra tomten

2015
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I alternativ 1 fokuserte vi på å skape flere avgrensede rom, i 
alternativ 2 var hovedfokuset å danne en stor offentlig park 
ut mot gaten og i alternativ 3 tok vi utgangspunkt i å utnytte 
siktlinjene til tomten. 

Ved å ta inspirasjon fra de 3 alternativene kom vi frem til et 
endelig alternativ som vil skape gode bo- og bykvaliteter. 
Det offentlige rommet deles i to med en lekeplass i sør 
og et torg i nord. Spesialutformede lyktestolper skaper 
en sammenheng og en ledetråd gjennom området. 
Bebyggelsen legger til rette for funksjonell diversitet med 
næring og åpne fasader på bakkeplan, kontorer i 2. etasje 
og boliger i de øvre etasjene for å oppnå befolkningstetthet. 
Funksjonene og utformingen vil være med på å skape liv 
og aktiviteter i gatene gjennom store deler av dagen. Det 
er opparbeidet gode private rom, som er klart adskilt fra 
de offentlige rommene. På denne måten vil den endelige 
utformingen øke tomtens attraktivitet og utnyttelse, og 
møter behovene Ski har i dag, og kommer til å ha i framtiden.

       50   100               150 m
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Gruppe 2
Christoffer Berntzen

Hans Erlend Fausa
Siri Hannestad

 Mari Haraldsen
Mathilde Helland Nome

Kim A. Syvertsen

PROBLEMSTILLING

Tomt B ligger helt sentralt i Ski sentrum, rett øst 
for Ski storsenter, og er i umiddelbar nærhet til 
jernbanen. I arbeidet på tomt B har vi testet ut ulike 
former og grader av tetthet. Vi undersøkte hvordan 
tomten kan få en høyere og/ eller bedre utnyttelse 
gjennom ulike kombinasjoner av tetthet og typologi. 

I den endelige rapporten undersøker vi hvordan tomt 
B kan oppnå en tetthet på lik linje med Oslo, med et 
samtidig fokus på at tomten skal oppleves tett, trivelig 
og tilgjengelig. For å oppnå dette har vi fokusert på 
at tomten bør være flerfunksjonell, tilgjengelig, sikre 
offentlige rom, tilrettelegge for aktiviteter for ulike 
brukergrupper og gjennom bruk av aktive fasader.

”Hvordan kan tomt B oppnå høyere utnyttelse med 
hensyn til fysisk, demografisk og funksjonell tetthet 
og hvilke grep kan gjøres for å knytte tomten helhetlig 
til Ski sentrum” 

0 110 22055
Meters

0 110 22055
Meters

0 110 22055
Meters

Strategi 1 tester ut en åpen 
kvartals-
struktur. Strategien beholder 
bolig- og næringsbygget. 
Strategien gir en tetthet på 
250 % BYA og 50% BRA.

Strategi 2 tester ut en 
punkthusstruktur. Strategien 
river all eksisterende 
bebyggelse. Strategien gir en 
tetthet på 245 % BYA  og  48 
% BRA. 

Strategi 3 tester ut en 
lamellstruktur. Strategien 
bygger videre på bolig- 
bebyggelse i øst. 
Strategien gir en tetthet på 
BYA på 189 % og 36 % BRA.

TRE STRATEGIER

Gjennom analysene kartla 
vi viktige elementer for 
videre utvikling av tomt B.  
Kartet viser viktige punkter 
og akser, og beskriver 
bymessige kvaliteter.  

ANALYSE

Avgrensning av tomt B i Ski

SKI
tomt B

2015
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Strategi 1 - 3 gav oss nyttig informasjon om tetthet og 
bygningstypologi. Strategiene hadde både positive og 
negative aspekter ved fortetting. Vi kombinerte elementer 
fra hver av strategiene for en mer optimal løsning i strategi 
4. 

Strategi 4 har en tetthet på 297 % BYA, og 38 % BRA. 
Strategien beholder de eksisterende boligblokkene, og 
næringsbygget i nordøst. 
Det er tilrettelagt for å etablere offentlige rom både i nord og 
i sør. Det offentlige rommet i nord skal invitere til opphold, 
mens det offentlige rommet sør på tomten i større grad skal 
tilrettelegge for aktiviteter. Denne plassen er definert som 
et transformasjonsområdet, som kan bidra til å håndtere 
fremtidig utvikling.

Strategi 4 tilrettelegger med å knytte tomten bedre opp mot 
sentrum, gjennom sentrale tilgjengelighetsakser.

¯0 110 22055
Meters

Planskisse for strategi 4

ILLUSTRASJONER FRA STRATEGI 4 ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID

Illustrasjonen viser transformasjons-
området sør på tomt B. 

¯0 110 22055
Meters

0
¯0 110 22055

Meters ¯0 110 22055

Muligheter for ny 
kvartalsstruktur ved å rive 
boligblokkene

Økt tilgjengelighet ved åpning 
av storsenteret

Illustrasjonen viser det offentlige rommet nord på tomten.

Ved å fjerne boligblokkene 
skapes det muligheter for en 
mer helhetlig utvikling av Ski 
sentrum

En fysisk åpning midt på 
storsenteret kan skape nye 
muligheter for tilgjengelighet 
vest til øst i Ski sentrum.
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Gruppe 10
Marthe Edal

Kristin Hoel Fugelsnes
Maria Benedikte Gärtner

Lars Ove Løseth

PROBLEMSTILLING

Tomt B har en svært sentral beliggenhet i Ski sen-
trum, med umiddelbar nærhet til både tog- og 
busstasjon. Likevel føles tomten noe utilgjengelig og 
distansert fra resten av sentrum. På grunn av nær-
heten til kollektivtilbud har tomten et godt utgang-
spunkt for fortetting av både boliger, kontorarealer 
og handelstilbud. På bakgrunn av dette ønsket vi å ut-
forske mulighetene for fortetting med følgende prob-
lemstilling i bunn:

”Hvordan kan vi øke tomt Bs utnyttelse, 
og samtidig gjøre den til en integrert og 
tilgjengelig del av Ski sentrum” 

Vi gjennomførte flere analyser for å kartlegge forhold 
og muligheter på tomta for videre å kunne svare på 
problemstillingen. Det kom frem av analysene at Ski 
har et stort behov for flere boliger, samtidig som en 
forventet befolkningsvekst vil gi rom for mer handels- 
og kontorareal. Trafikkbildet på veiene på og rundt 
tomten er ventet å øke 50 %. Men ikke mer enn at det, 
med ulike tiltak, er mulig å unngå at veiene blir en 
barriere for tomten.

SKI
tomt B

2016
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Ut fra de tre scenarioene, med ulik grad av bevaring, ser vi at 
det å kunne rive alt og starte med blankt ark gjør det enklere 
å skape gode byrom. Mens det å beholde alle eksisterende 
bygg gjør en god utvikling vanskelig. Vi valgte å gå videre 
med alternativ 2, middels bevaring, fordi det her kom frem 
en del gode byrom samtidig som vi fikk beholdt både de bev-
aringsverdige byggene Rutheim og Næssgården. 

I Ski er det behov for forskjellige funksjoner samtidig som 
funksjonell diversitet er viktig for aktiviteten i et området. 
Derfor har vi fokusert på å legge til rette for både kontor, 
handel og boliger på tomta. 

Et viktig element i vårt arbeid har vært å gjøre tomta attrak-
tiv og tilgjengelig for allmenheten. Dette har vi forsøkt å løse 
ved å transformere Kirkeveien til en miljøgate med aktive 
fasader og samtidig lage en grønn akse fra dagens parkakse 
og torg gjennom tomt B og opp mot Waldemarhøy.

Alt. 1 - Høy grad av bevaring Alt. 2 - Middels grad av bevaring Alt. 3 - Lav grad av bevaring

INKLUDERT GATA
%BYA: 35,2

%BRA: 224,4

EKSKLUDERT GATA
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%BRA: 268,1

INKLUDERT GATA
%BYA: 36,3

%BRA: 230,5

EKSKLUDERT GATA
%BYA: 43,3

%BRA: 274,7

INKLUDERT GATA
%BYA: 39,4

%BRA: 275,8

EKSKLUDERT GATA
%BYA: 47,1

%BRA: 329,4
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Gruppe 9
Didrik S.Berg 

Axel Ødegaard 
Hans Christian Egeland 

Celia Mellem 
Karianne Nissen Ekeberg

PROBLEMSTILLING

Tomten vi ble tildelt ligger 5 minutter gange nord for 
Ski Jernbanestasjon. Området ligger i dag mellom 
Jernbanen i vest, Kirkeveien i sør og et LNF-område 
i nord. På området ligger kulturinstitusjonen Wal-
demarhøy, Vesteråtparken, flere automatisk fredete 
kulturminner, en barnehage, samt 4 boliger. Vest-
eråtparken er Ski´s eneste sentrumsnære park. 

Området fremstår som høyst utilgjengelig, det ligger 
tilbaketrukket, og er ikke en naturlig del av et ferd-
selsnettverk, til tross for umiddelbar nærhet til Ski 
Sentrum og boligfelt på hver side. Oppholdsregistre-
ringer viste at området var lite brukt som park.

Vi oppfattes området og flere elemtenter på tomten 
som ubenyttede ressurser. Tomten inneholder flere 
momenter, som feks Waldemarhøy, Kapelldammen 
og Vikinggraver, som egner seg godt som opplev-
elseselementer i en bypark. 

Tomten ligger midt i striden om nasjonale forventnin-
ger om å fortette i sentrumsnære områder og lokale 
behov for park og rekreasjonsmuligheter.

SKI
Byparken

2016
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På tross av at vi følte vi var programmert til å bygge høyt 
og tett, fant vi veldig lite støtte for dette i analysene våre. 
De herlighetsgodene området presenterte opplevde vi som 
sterkt ubenyttet, disse søkte vi derfor å utvikle til fordel for 
lokalidentiteten ved å ivareta og videreutvikle parkstruk-
turene. Vi så det også som vår oppgave å aktivisere området, 
ved å forbedre tilgjengeligheten og forsterke ferdselsnett-
verket. Vi så også muligheter for fortetting på området som 
idag er boligfelt for å møte befolkningsveksten.

Vi utforsket flere typologier og tettheter for boligstruktur 
langs Waldemarhøyveien. Til grunn for disse studiene lå 
analyser av befolkningsprognoser og behov. Vi så også på 
muligheten for å flytte barnehagen fra dagens beliggenhet 
for å gi mer park til Ski. En essensiel del av programmet 
vårt er en gangbro som knytter Hebekk direkte med Tomten 
vår. Denne vil aktivisere parken, ikke bare som bypark, men 
også som en naturlig rom på veien mellom Ski vest og Ski 
Sentrum. 

Som del av parkstrukturen så vi også på muligheten for å 
inkludere Kapelldammen som del av en tursti.
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LILLESTRØM

1

3

2

Ni tomter ble utforsket i Lillestrøm.   tomtene nord-vest for stas-
jonen ligger i utkanten av handelssentrum, og i et nabolag med 
tildels lavt utnyttede boligkvartaler. 
Tomten på østsiden av stasjonen ligger som en viktig bindeledd 
mellom stasjonen og  Norges varemesse. 

4

5

6 7 8

9
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Walkability and accessibility

Group 9. Walkability analysis

FAKTA OM Å GÅ
• Alminnelig gåhastighet regnes for å være mellom 4 og 6 km/t. 
Avstand
til bussholdeplasser eller andre mål i et nærområde regnes for 
å være noe som tar mellom fem og ti minutter å gå. Det vil si 
at med en gjennomsnittshastighet på 5 km/t kommer man 400-
800 meter på de fem til ti minuttene. Hvor langt man kommer 
i løpet
av en gitt tid varierer med både føre og vindforhold, men varier-
er også i de forskjellige befolkningsgruppene. Eldre og barn har 
et saktere tempo enn voksne for eksempel (Aklestad 2014 s.24).
• Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi (2014) 
der målet er at flere skal gå mer, og at det skal være attraktivt 
for flere å gå. Strategien gjelder hovedsakelig hverdagsgåing. 
Det vil si gång til og fra skole og jobb, til kollektivtransport, 
gange som rekreasjon i nærmiljøet og generelt sett gange til 
daglige gjøremål.
• En konsentrert bebyggelse og en effektiv arealutnyttelse gjør 
at det blir kortere avstander til daglige gjøremål, og på den 
måten vil flere ha mulighet til å gå mer i hverdagen. (Gr.9)

Group 6. Space syntax analysis on  road integration
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Tomt 2 / GROUP 6
Trond Klavenes

Sirin Hellvin Stav
Ragnhild Batseba Skaugen

Ingvild R.Johansen
Kristin Moxnes

I dette prosjektet har vi arbeidet for å vurdere hvordan 
en park vil tilføre Lillestrøm bykvalitet samtidig som 
den muliggjør fortetting i området rundt parken og 
i byen som helhet. Vi har gjennomført innledende 
analyser blant annet av parker i Lillestrøm i dag, 
tetthet og byform, tilgjengelighet, mulighetsrommet 
for transformasjon og markedsanalyse. 

På bakgrunn av disse analysene har vi valgt en egnet 
tomt og en veiledende utnyttelsesgrad vi mener 
kan forenes med de lokale og regionale føringene 
som ligger til grunn for utviklingen i Lillestrøm, 350 
%BRA. Videre har vi utviklet tre alternative forslag 
til hvordan den utvalgte prosjekttomta kan utformes. 
Hvert av disse representerer et parkkonsept utviklet 
i tråd med innledende analyser: Kunnskapshagen, 
Nyttehagen og Aktivitetsparken. Parken i de tre 
alternativene varierer i størrelse. Bebyggelsen på 
tomta er utformet slik at den på best mulig måte
komplementerer størrelsen og konseptet til parken. 

I alle tre alternativene har vi kombinert 
kvartalsbebyggelse og lamellbebyggelse på en måte 
som sikrer både by- og bokvaliteten, som gode uterom 
og aktive fasader, samtidig som vi i ulik grad ivaretar 
eksisterende bebyggelse og legges til rette for aktive 
fasader som rammer inn parken.

En utforsking av park og 
fortetting i Lillestrøm

2014
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Konklusjonen av analysene og mulighetsstudiene er en 
anbefaling av et revidert alternativ
1. Kunnskapshagen der vi nedjusterer utnyttelsesgraden fra 
350 %BRA til 300. En viktig premiss for denne vurderingen 
har vært å bevare eksisterende bygg så langt det
lar seg gjøre, samtidig som det gir muligheten for å skape en 
mer skjermet parkløsning i forbindelse til et nytt kommunalt 
bibliotek.

Kunnskapshagen er et konsept vi mener passer godt i 
Lillestrøm ettersom byen ønsker å markere seg som 
kunnskapsby. Lokaliseringen og et bibliotek med inngang fra 
Storgata skaper god tilgjengelighet til parken. Alternativet 
bevarer den eksisterende bebyggelsen
best og har best mulighet for gjennomføring. 

I den endelige fasen av prosjekteringen fant vi imidlertid 
at vi får det beste resultatet dersom vi reduserer 
utnyttelsesgraden. Det innebærer at etasjeantallet synker 
med en etasje, fra 6 til 5 etasjer. Dette gir dårligere 
inntjening men mye bedre kvalitet på uterommene, både 
de private og de offentlige, og det harmonerer i større grad 
med bebyggelsessituasjonen og ambisjoenene i Lillestrøm.
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Tomt 3/ GROUP 3
Maiken Berg Schjeldsøe

Mari Gunvor Boysen
Sindre Haarberg Storhaug

Ingvild Bodsberg Stræte
Kjetil Olai Torgrimsby

PROBLEMSTILLING

Analysene våre førte til at vi valgte å jobbe med 
Jernbanetomta i Lillestrøm. Som navnet antyder 
ligger tomta i umiddelbar nærhet til togstasjonen. 
Jernbanetomta er den siste av de sentrale tomtene 
sør for jernbanen som ikke er utbygd. I området er 
flere viktige funksjoner og kvaliteter atskilt på grunn 
av barrierer. jernbanen som ikke er utbygd. I området 
er flere viktige funksjoner og kvaliteter atskilt på 
grunn av barrierer. Disse barrierene kan være fysiske 
– som veier og jernbanelinja – eller mentale, som når 
det i nye byggeprosjekter ikke har blitt tatt hensyn til 
det offentlige gaterommet.

På bakgrunn av dette har vi derfor kommet fram til 
følgende problemstilling:
Hvordan kan man ved utvikling av én enkelt tomt 
forsterke forbindelsene i byen og gi et løft til den 
sørlige delen av Lillestrøm?

Problemstillingen er belyst på flere måter, for 
eksempel gjennom valg av konseptinnhold, utforming 
av konseptene, vurdering av konsekvenser og 
evaluering av prosjektet.

Kunnskapsbruket2014
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Vårt endelige forslag til utforming av jernbanetomta skal 
skape bedre forbindelser og styrke bykvalitetene i Lillestrøm 
sør. I arbeidet med å finne den beste programmeringen har 
vi utarbeidet tre konsepter med tre ulike hovedfunksjoner. 
Funksjonene og resultater av analysene har vært styrende 
for utformingen av bygningsmassen.

De tre konseptene er:
1 – Kunnskapsbyen Lillestrøm | Campus i byen
2 – Bypark | Et møtested for folket
3 – Urbane boliger | Attraktive boliger for flere
befolkningsgrupper

Alle konseptene har en programmering som vi mener at 
både byen som helhet og området spesielt har behov for.
Konseptene er likeverdige og alle har gode kvaliteter 
som gir noe til byen og noen utfordringer når det gjelder 
gjennomføring og resultat.

1

2

3



82

PROBLEMSTILLING

Vi vil undersøke mulighetene for fortetting i 
Lillestrøm, der vi fokuserer på et avgrenset område 
innenfor sentrumssonen av byen. Vi vil for området 
undersøke alternative løsninger for å øke arealet, 
men med fokus på kvalitet. 

Vårt planforslag vil utarbeides på bakgrunn av hva 
som er en mulig utnyttelse av området, men også 
hva som er økonomisk realistisk. Den forventede 
befolkningsveksten til Oslo vil gjøre det nødvendig med 
fortetting i kommunene med god kollektiv tilknytning 
til hovedstaden. Vi vil undersøke alternative løsninger 
for å øke utnyttelsenealet, men med fokus på kvalitet. 
Vårt planforslag vil utarbeides på bakgrunn av hva 
som er en mulig utnyttelse av området, men også hva 
som er økonomisk realistisk.

 Tomt1 /GROUP 9
Tajma Bitanga

Ingvill Handegård Eikelund
Tonje Indgul Hilmarsen

Magnus Reite
Ida Marie Weigård

Lillestrøm Vekst2014
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Vi vil gjennom volumstudier forsøke å finne en optimal 
løsning for hvordan man best kan fortette i Lillestrøm;  en 
mal for fortetting. 

Malen skal fungere som et utgangspunkt for hvordan 
kommunen kan ønske at utbyggerne skal fortette i 
Lillestrøm. Analysen vil basere seg på et teorigrunnlag om 
fortetting og sentrale problemstillinger som blant annet 
tomteakkvisisjon og eiendomsomforming i byer. Videre vil vi 
utføre volumstudier av effekten av ulike grader av utnytting 
på tre valgte bygningstypologier. Valget av mal vil basere 
seg på blant annet en SWOT analyse, og ulike kriterier satt 
av oss. Til slutt vil vi beregne hvilken effekt en fortetting 
etter vår mal kan gi i Lillestrøm. Beregningen gjøres for to 
ulike scenarioer hvor vi for hver ser om behovet etter boliger 
i Lillestrøm møtes.
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Tomt A - Lillestrøm /GROUP 9
 Sigurd Været

Heidi Caroline Nymark
Hanna Maria van Zijp

Lars Petter Hermansen
Ludvig Hambro

Petter Salveson

PROBLEMSTILLING

I dette mulighetsstudiet har vi undersøkt utvikling 
av tomt A på Lillestrøm. Hele området planlegges 
transformert. Kjeller flyplass skal legges ned, og på 
sikt omreguleres. Bystrukturen mellom Lillestrøm 
og kunnskapssenteret på Kjeller skal utvikles. 
Etterspørsel etter bolig er blant de største i landet. 
   For å kartlegge tomta har vi brukt metoder som 
space syntax, tetthetsstudier, livabilitystudie osv. Vi 
har kartlagt viktige moment som endringspotensial 
i det fysiske området og hvordan vi kan bruke 
utviklers mulighetsrom. Markedsundersøkelsen 
og utregninger har gitt gode argument for videre 
utvikling. Funnene fra kontekstanalyser, omfattende 
kartlegging og undersøkelse er koblet sammen med 
teori og kommunens ønsker. 
  Fremtidens bystruktur skal være tett, i henhold  til 
nasjonale føringer om knutepunktsfortetting. En 
bærekraftig by skal vokse rundt kollektivknutepunkter. 
På grunn av tomtens strategiske posisjon, har vi tatt 
utgangspunkt i en planlagt kollektivakse mellom 
Lillestrøm og Kjeller, og kommunens ønsker for en 
grønn akse mellom friområdene Nebbursvollen og 
Åråsen.

Midt i smørøyet

xx

Hvordan kan Lillestrøm og Kjeller kobles sammen i 
en fremtidig by- og grønnstruktur på en tett og trivelig 
måte?

Regulert til
sentrumsområde

LILLESTRØM 
SENTRUM

TOMTA

KJELLER

Framtidig 
sentrumsområde

Viser et prinsipp på integrasjon mellom Kjeller og Lillestrøm (Space Syntax 
analyse).

Kartet viser tomtens rolle som et bindeledd mellom kjeller i Nord og Lillestrøm 
i sør.

Endringspotensiale i Lillestrøm.

2015
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Regulert til
sentrumsområde

LILLESTRØM 
SENTRUM

TOMTA

KJELLER

Framtidig 
sentrumsområde

Endringspotensiale i Lillestrøm.

VISJONER OG MULIGHETER

Tre ulike konsepter er basert på ti grep med en lignende 
grunnstruktur for bygningene. Konseptene er ulike, men 
alle er en del av en fremtidig sentrums- og kollektivutvikling 
mellom Lillestrøm og Kjeller. Konseptene spiller ulike 
roller; hjerte, pulsåre og ramme. Activability er en 
attraksjon for nærområdet, med en aktivitetssti på takene 
og på bakkenivå. Klatreveggen og buldreveggen vil tiltrekke 
klatremiljøet i regionen. At ulike aktiviteter tiltrekker ulike 
generasjoner, skaper gode forutsetninger for en uformell 
møteplass. Konseptet tilfører verdi for hele nærområdet 
ved å gjøre Kjeller/Lillestrøm mer attraktivt å bosette seg i. 
Det gjør også Ecobility, som bidrar til å koble Nebbursvollen 
og Åråsen sammen. Konseptet skaper mange private og 
offentlige rom i en tett og trivelig utvikling. Områdene kan 
brukes av både beboere som hage, samt folk i nærområdet til 
oppholdssted eller rasteplass. Functionability gir rimelige, 
modulbaserte boliger og offentlig/privat tjenestetilbud. De 
ferdigproduserte modulene kombineres på ulike måter 
for å skape større eller mindre leiligheter, aktive fasader 
og hager på takene. Kostnadene går ned samtidig som 
arkitekturen ikke blir strømlinjeformet.
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Tomt B/ Gruppe 6
Eirik Barbøl

Hanne Tveter Åmdal
Stine Backer-Owe
Vilde Moltu Haaby 

Vi har gjennom befaring på tomta og analyser 
av Lillestrøm kommet frem til problemstillingen 
«fra dead end» til «living node». Bakgrunnen 
for denne problemstillingen er det faktum at 
tomten i dag føles avsidesliggende på tross av 
dens sentrale beliggenhet. Tomten ligger strat-
egisk plassert i Lillestrøm med god tilknytning 
til Strømmen og Kjeller som danner grunnlaget 
for kommunens byutviklingsstrategi LSK-tri-
angelet. Depotgata har gode forutsetninger til å 
kunne henvende seg til både Lillestrøm, Strøm-
men og Kjeller, men dette er ikke tilfelle i dag. 
Tomten fremstår som alt annet enn “living” og 
henvender seg i liten grad til omgivelsene.

Depotgata ligger i enden av en akse av viktige 
institusjoner som vi har valgt å kalle maktaksen. 
Vi har et ønske om at vår tomt skal bli en forlen-
gelse av denne og dermed få en viktig posisjon 
i Lillestrøm. 

  

0 250 500125 Meters

ÅDT 11243
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Jernbanestasjonen 
og bussterminalen Skedsmo rådhus

Øst politidistrikt, Lillestrøm 
politistasjon og nedre romerike tingrettDepogata

Maktaksen 

Depotgata2016

PROBLEMSTILLING
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Vi har utviklet tre senarioer som vi har testet vår prob-
lemstilling opp imot, hva skjer hvis:

      • utviklingen forsetter slik den gjør i dag?
      • Lillestrøm skal få en sterkere identitet som kunnskapsby?
      • det blir en massiv befolkningsvekst i Osloregionen?

Til hvert senario utarbeidet vi en alternativ til løsning. 
For å undersøke hvor godt disse alternativene opp-
fylte vår problemstilling har vi vurdert dem ut ifra ulike 
parametere som vi mener er nødvendige for å skape 
en living node. Disse parameterne er gangbarhet og 
orientering, puls, gode byrom og identitet. Gjennom et 
godt samspill mellom disse parameterne kan vi gjøre 
Depotgata til et sted hvor folk ønsker å oppholde seg, 
reise til og bevege seg gjennom, og på denne måten 
skape et living node.
Etter flere mulighetsstudier kom vi frem til en kombi-
nasjon av alternativet til senario kunnskapsbyen og 
0-alternativet var den beste løsningen for vår prob-
lemstilling. I det endelige forslaget foreslår vi en eta-
blering av høyskole, bibliotek og mathall på området 
som vi mener vil transformere området fra en «dead 
end» til en «living node».
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Viktige 
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Viktige rom
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Skedsmo RådhusJernbanestasjonen og bussterminalen
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VISJONER OG MULIGHETER
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Tomt A /GRUPPE 5
Umer Tariq  Ahmed
Thomas  Gravmoen
Monica R. Sherling

Vårin Huser
Paoula K. Pedersen

Vår oppgavebesvarelse baserer seg omkring 
fortåelsen av transformasjonsprosessen mer enn 
den endelig utformingen av valgt scenario. Det følger 
av av at vår tomt har noe særegen eiendomsstruktur. 
Mens de andre gruppene stod noe friere i sine valg 
av utforming av tomten, måtte vi fokusere på hva 
småhusbebyggelse hadde å si for videre transfor-
masjon av tomten. Kjernen i vår problemstilling er at 
kommunen har regulert et boligfelt om til sentrums-
formål for å få en mer urban utvikling i Lillestrøm. 

Problemstillingen er ikke særegen, og er nokså ge-
nerell og konkrete da de fleste kommuner i Norge 
ønsker å fortette i tråd med de nasjonale forventin-
gene som er definert av kompakt byutvikling. 

  

Fortetting i eksisterende 
boligområde

2016

PROBLEMSTILLING
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Stor fokus i vår oppgave har vært å forstå hvordan tomten 
skal utvikles over tid, og hva dette har å si for form og 
funksjon. Vi har besvart problemstillingen ved av hjelp av 
scenarier. Disse mulighetsstudiene vil hjelpe leseren med 
å forstå hvordan eiendomsgrenser, form og funksjon kan 
utvikle seg over tid. Det er viktig å presisere at mange ulike 
årsaker kan spille inn i en slik utvikling, og disse har vi 
prøvd å vise frem i scenariene våre. Derav er det mye an-
tydninger fra vår side. Likevel er det ikke utenkelig at trans-
formasjonen kan foregå nettopp slik vi har presentert den.

I vår oppgave har vi stor fokus på samfunnsgeografiske an-
alyser. Dette kommer av viktigheten med å forstå hvem og 
hvor mange mennesker det skal bo i fremtidens Lillestrøm. 
Analysene gir også pekepinn på hvor mange og hvilke bol-
iger vi bør prosjektere for.
Det er også brukt en del plass på å beskrive hva et godt by-
rom er, og hvordan man skal utvikle det. Dette kommer av 
at fortetting skaper byrom i en kompakt byutvikling. Og for å 
skape liv mellom husene må vi vite hva slags konsekvenser 
våre ideer kan gi.

VISJONER OG  MULIGHETER
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ASKER

Tomta som ble utforsket i Asker ligger inntil Askerelva, rett uten-
for ringveien som definerer dagens sentrumskjerne. Utfordrin-
gene som gruppen tok opp, var hvordan utviklingen av tomta 
kunne dra nytte av nærheten til vassdraget, samtidig som det det 
ble lagt tilrette for en allmenn ferdsel på en turvei langs denne 
blå-grønnestrukturen. En annen utfordring som ble utforsket var 
hvorvidt utvikling av tomten skulle ta hensyn til eller utfodre den 
lavt utnytteted nabobegyggelsen. 

2 3

1
4

5

6
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Walkability and accessibility

“Gjennom forskning har det blitt vist at bolig-
prisene faller med avstand til sentrum (Ståhle 
et al. 2011). På samme måte mener vi at attrak-
tiviteten og dermed kvaliteten på tomten faller. 
Nærheten til sentrum er gjennom flere under-
søkelser verifisert som gangavstanden til sen-
tralbanestasjonen (Rustad 2012) i vårt tilfelle
jernbanestasjonen. Askerholmen ligger svært 
sentrumsnært med en gangavstand på rundt 
250 meter til det vi anser som sentrum og 
400 meter til jernbanestasjonen. Grunnen til 
at tilgjengeligheten til sentrum skal være god 
er fordi det er med på å skape en bærekraftig 
utvikling, ved mindre bruk av for miljøskadelig 
transport og ved at fotgjengere kommer i fokus 
i og rundt byen.”(Group 4 2014)
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The model is essentially a contribution to 
understanding economic sustainable development ,
but they have adapted the model so it can be used 
as understanding social sustainable development. 
“Bykvalitetsmodellen” is essentially designed to 
see how urban design and location of factors affect 
housing prices. Bykvalitetsmodellen consists 
originally of seven points, consisting of clean urban 
factors, as proximity and accessibility for various 
functions, and finally socioeconomic index.
From this basis they have developed six points based 
on Ståhle model and adapted to their project.

GROUP 4
Dina Fonn Sætre

Elena Samuelsen
Live Hunskaar

Tore Bakken Horne
Vanessa Jaén  Vindvik

Askerholmen2014
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The vision for Asker Holmen creating a residential 
development underpins the urban development in the 
center of Asker,based on design principles dense, pleasant 
and accessible. It desired that Asker Holmen shall function 
as an outwardly facing chip in urban development , with 
this means the project also talking with their environment 
and contribute to a lively and vital center core in Asker. 
Asker Holmen will be a development project with a focus on 
provident urban development, where looking at alternative 
solutions within living arrangements , which could contribute
to a more socially sustainable environment.
It wishes to challenge the limits between mine and yours, 
nor focus on the benefits arising by sharing. It is focused 
on that Asker Holmen should be financially available and 
demographic inclusive communities where one focuses on 
the everyday meetings between people.
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Denne prosjektoppgaven i emnet LAA350 Arkitektur 
og byform i byutvikling tar for seg en tomt (heretter 
kalt Alfheim) i Asker og dens potensial for utvikling 
i henhold til at stasjonsbyene må ta sin del av 
befolkningsveksten. «(…) det fysiske svaret på veksten 
er en kompakt byform, hvor tetthet, arealeffektivitet og 
tilgjengelighet til fellesgoder er sentrale kvalitetsmål, 
og hvor walkability/liveability er resultatet» (Børrud, 
2015, s.1). 
Etter befaring av Alfheim og Asker sentrum har vi 
utarbeidet en visjon med fokus på en hensiktsmessig 
og god utvikling av «Alfheim-kvartalet»: 
” Alfheim-kvartalet blir første trinn i en utvikling av 
Asker sentrum sørover, med fokus på å bygge for 
framtiden. Området skal bli oppfattet som inviterende 
og legge til rette for mangfold for brukere og beboere.”

Asker Tomt A / GRUPPE  7
Lars Røstad

Jon Fartein Lygre Hoel
Åse Grøttå

Benedikte  von Tangen
Anita Horten

Alfheim-kvartalet
Hvordan utvikle Alfheim-kvartalet på en 
samfunnsnyttig, bærekraftig og realiserbar måte som 
utnytter potensialet med nærhet til Asker sentrum.

Tegnforklaring

Overgangsforbindelser

Hindringer, ingen mulighet for 
gjennomgang 

Viktige punkter 

E18

REGULERING MARKED

TOMT

ARKITEKTENS
(LARS, JON OG
ÅSE)
MULIGHETSROM

UTVIKLERS (BENEDIKTE OG
ANITA) MULIGHETSROM

Diagrammet viser  barrierer samt punkter som er viktige for en utvikling av 
Alfheim.

Space syntax-analyse over dagens gangsystem.

Vårt mulighetsrom

2015

Snitt som viser Alfheim med  bygningsmasse og topografi, Asker stasjon til 
venstre. Alfheim B, skisse fra den nye gangforbindelsen inn mot kvartalet      Alfheim B, Alfheim kan være første ledd i en utvikling sørover.

Alfheim A, skisse fra karakteristisk bygg nord på tomten          Alfheim A, det legges opp til aktive fasader med næring i 1.etasje.
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REGULERING MARKED

TOMT

ARKITEKTENS
(LARS, JON OG
ÅSE)
MULIGHETSROM

UTVIKLERS (BENEDIKTE OG
ANITA) MULIGHETSROM

Space syntax-analyse over dagens gangsystem.

VISJONER OG MULIGHETER

Ut ifra våre analyser har vi kommet frem til tre konsepter 
for Alfheim:  Slow Space, Puls og Lekent og moro. Området 
har behov for fortetting, gode oppholdsarealer, en bedret 
gangbarhet, større mangfold i funksjoner, typer mennesker 
og næringer. For hvert enkelt konsept er det regnet ut 
forskjellige alternativer for volum og løsninger på gangvei. 
En kombinasjon av konseptene Puls og Lekent og moro vil gi 
den beste områdeutviklingen.
Tre av dagens bygninger blir beholdt, de resterende må 
vike for ny bebyggelse. Det lages ny gangvei over jernbanen 
og inngang til området fra Bleikerveien. Gateplanet skal 
være aktivt med næring i første etasje og med transparente 
fasader. Mangfold i aldre er ønskelig blant besøkende 
og beboere. Det skal bygges familievennlige boliger, 
barnehage, café, restaurant og mediehus. Området skal 
få identitetsskapende tiltak som karakteristisk bygg i nord 
og kunst i glasstilbygget mot Trafostasjonen. Prosjektet vil 
tilføre området areal for bolig og næring, som vil kunne bety 
ca. 300 boliger og opptil 2.400 arbeidsplasser. Området vil 
få en BRA på enten 177% eller 187%, avhengig av alternativ 
løsning (A eller B) på nordlig del av Alfheim. Utviklingen av 
området kan foregå over 5 uavhengige trinn.

Alfheim-kvartalet 43GR.7 LAA350 2015

Slow Space Puls Lekent & Moro

Ulike rom for alternativ A og B, grønt er offentlige rom 
og rødt markerer private rom. 

A B

Alfheim B, skisse fra den nye gangforbindelsen inn mot kvartalet      Alfheim B, Alfheim kan være første ledd i en utvikling sørover.

Alfheim A, skisse fra karakteristisk bygg nord på tomten          Alfheim A, det legges opp til aktive fasader med næring i 1.etasje.
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Asker Tomt A / GRUPPE  1
Sturle Holan

Tim  Rønning
Bengt M.Carlson 

Pacemake Asker

Vi har valgt å kalle tomten hjertet av Asker. Vi har sett 
på det som vår oppgave å planlegge en «pacemaker» 
for tomta, slik at den kan pumpe liv til resten av den 
lokale integrasjonen i Asker – i tillegg være noe mer 
enn bare et stopp for toget etter anbefaling fra Jern-
baneverket og Intercity-satsningen. Eiendommen byr 
på spennende utfordringer, men også en del prob-
lemer. Arealet ligger sammenklemt mellom Dram-
mensveien og E18 som begge ligger i bro. I tillegg 
er den omkranset av Hagaløkkveien og jernbanen 
som ligger i plan med tomta. Disse strukturene byr 
på utfordringer i form av støy- og lydforurensning, 
men fungerer også som barrièrevirkninger. I tillegg 
splittes tomta i to av Askerelva. Denne blågrønne 
strukturen kan både sees på som et problem og som 
et herlighetsgode. Uansett er den nok et element å 
ta hensyn til i videre bruk av tomta. Mye av arealene 
innenfor og i utkanten av tomta kan i dag betegnes 
som S-L-O-A-P (Space left out after planning). På den 
østlige delen av tomta, nærmest jernbanen, ligger det 
et parkeringshus på fire etasjer. Der Hagaløkkveien 
krysser Askerelva vest på tomta, eksisterer det over-
flateparkering.

2016

PROBLEMSTILLING
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For å finne det maksimale utviklingspotensialet på tomten, 
tegnet vi først inn barrierene og hvilke areal de opptar. Der-
etter utforsket vi plassering og størrelse på gatene som 
planlagt på tomten. Vi ønsker å fortette, men fordi ingen av 
nabotomtene har egen sykkelinfrastruktur, ser vi det som 
nødvendig å ha sykkelprioritert gater som gir effektiv mobi-
litet mot togstasjonen på vår tomt. Vi mener også at denne 
gatestrukturen bidrar til god gangbarhet ut mot tidligere 
ikke så godt integrerte boligområder. Dette bedrer walka-
bilitien for tomta vår, fordi gjennomstrømningen gir flere 
valgmuligheter som gående. Den nye gatestrukturen sty-
rker også muligheten for en bedre tursti fra Semsvannet og 
sørover mot Bondivann og Gjellumvannet. Byggningene vi 
foreslår vil være en del av en infrastrukturløsning. Byggene 
vil kunne fungere som funksjonsbygning for togstasjonen, 
med en untedørs takgate som binder broene sammen, og 
bryter barrierene. Vi ser for oss en takgate man kan gå og 
sykle på, for å komme seg mellom veibroene, samt at det 
kan legges en busstasjon på denne takgata.

VISJONER OG MULIGHETERVISJONER OG MULIGHETER
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Tomt B /GROUP 2
Ingvill Eidesen

Hanna Foss Sahmi
Eskild Skåttun

Halvor Olsen
Ørjan Nybakk Rasch

Problemstilling er: Hvordan øke tomtens tetthet og 
attraktivitet på en bærekraftig måte, samtidig som det 
skaper gode oppholdssteder og byrom i sammenheng 
med omkringliggende områder? 

Vi har valgt å dele oppgaven inn i tre faser.  I Fase én 
beskrives utviklingsområdet slik det er i dag og hva 
slags eierstruktur det er på tomtene. Denne fasen 
tok også for seg overordnede planer og teori i form av 
kjente teoretikere innen byplanlegging. 
Fase to er en analytisk del hvor vi har gjort ulike ana-
lyser knyttet til tomten og området rundt. Analysene 
består av markedsanalyser knyttet til utvikling på 
tomten, og mer fysiske analyser hvor vi ser på tomtens 
sammenheng med tilstøtende områder. Analysedelen 
la grunnlaget for skissering av utviklingsforslag på 
tomten.
I fase tre brukte vi analysene til å beskrive hvilke grep 
vi mener bør gjøres på området, og hva slags utvikling 
det vil være et marked for. Deretter skisseres tre 
ulike utviklingsforslag med forskjellig utforming på 
tomten for hvert av de tre konseptene, hvor vi beskriv-
er fordeler og ulemper ved de ulike forslagene. Til 
slutt konkluderte vi med det forslaget vi mener løser 
problemstillingen best.

0 25 50 100 meter

Tomt

Elv i rør

Elv i dagen

N

Elvely Park2016

PROBLEMSTILLING2016

PROBLEMSTILLING
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Vi har valgt å arbeide videre med parkkonseptet ettersom 
vi mener dette samsvarer best med problemstillingen vår. 
Parkkonseptet gir mulighet for høyest tetthet, samtidig som 
vi også mener det at det mest attraktive byrommet vi kan 
skape er mot Askerelven.
Dette konseptet har vi også valgt ettersom det vil gi en 
kvalitet til Asker sentrum som ikke finnes der i dag i motset-
ning til torg som det finnes flere av i Asker, og som det også 
er lagt opp til på Føyka. Vannkonseptet har vi valgt å ikke 
gå videre med ettersom vi har funnet ut at Drengsrudbek-
ken må utgraves ganske dypt og bredt. Vi ser det som dens 
primæroppgave å forhindre flom, og tror dermed den beste 
løsningen vil være ha den rennende på nordsiden av tomten.

Vi har begrunnet utformingen av byggene og gatestrukturen 
opp mot teori og det vi fant ut i analysedelen. Etter en ana-
lyse av etasjehøyder valgte vi de etasjehøydene som gav best 
byrom og bokvalitet, men som samtidig møtte behovet for en 
økonomisk og bærekraftig utvikling. 

Vårt endelige forslaget har et BRA% på 178,5 og en
BYA% på 37,6.

1

2

Halvprivat bakgård

Hovedgata inn til 
tomten fra Føyka

Park og Askerelven

Park og Askerelven

Halvprivat bakgård

Gaten som fører til 
tomt C og D

Uteservering og plassen 
mot Askerelven

1

2
1’

2’

1’

2’

0 10 20

0 10 20

Bolig

Kontor

Detaljhandel og 
service

N
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VISJONER OG MULIGHETER
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TANKER OM TEMAET
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LAA350 er en læringsprosess for både teoretisk forståelse og praktisk utfor-
sking, og ikke bare en workshop eller et kurs.  I tillegg til gruppe- og prosjek-
tarbeid er det som et aktivt løp i prosessen også lagt vekt på individuell utfor-
skning og tilegnelse av teoretisk materiale. Gjennom arbeid med individuelle 
teoretiske skriveoppgaver har studentene fått mulighet til å bruke teori som 
et verktøy for å oppdage, forstå og forklare byfenomen. Vi har sett studen-
tene ta fatt i oppgavene med motivasjon, åpenhet og kritisk blikk. Vi har sett 
tanker utvikles og modnes i løpet av kursets relativt korte løp og flere ganger 
dannet utgangspunkt for videre arbeid i masteroppgave og profesjonelt ar-
beid. Vi har sett teoretiske blikk påvirke prosjektets utviklingsprosess, sam-
tidig som at prosjektets utfordringer har trigget teoretiske utforskinger og 
refleksjoner.

Skriving forutsetter lesing for å lære. Gjennom tre steg i skriveprosessen 
har studentene fått mulighet til å velge og utforske tema, utvikle abstrakt, 
førsteutkast og endelig versjon av egen tekst. Alle steg i prosessen har fått 
individuelle tilbakemeldinger om innhold, struktur, form og tekniske krit-
erier, noe som skal hjelpe studentene til å gripe tak i teorien som et steg i 
læringsprosessen og som verktøy for akademisk refleksjon. Flere ganger 
har studentene nøstet videre i teorien og brakt interessante teoretiske in-
nfallsvinkler tilbake i prosessen. 

I det konkrete gruppearbeidet har vi sett frukter av den teoretiske øvelsen. 
Mange grupper har utviklet prosjekter sett i lys av både tetthets- og livability 
teorier, andre har fokusert på grønnstruktur, kulturminne og mobilitetste-
orier og testet disse ut i en reell fysisk kontekst. Vi har samarbeidet med stu-
dentene om et mål om å flette sammen akademisk refleksjon, undervisning 
og praktisk utforsking. På de følgene sidene presenteres noen interessante 
teoretiske refleksjoner fra noen av studentene disse tre årene. 

Anja Standal 

Skriving som læringsprosess og akademisk refleksjon
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Begrepet «urban» blir stadig brukt når man 
omtaler byer og det som inngår i byen. I en plan-
leggers vokabular er denne glosen essensiell 
for samtale om utvikling av byer, idet den refer-
er til et bilde som dukker opp hos de aller fleste. 
Men hva inngår i dette bildet, hvordan vet vi ved 
kun å bevege oss gjennom et område eller lese 
en plantegning at det har en urban karakteris-
tikk? Og videre, i hvilken grad kan en si at noe er 
urbant og hvordan kan det urbane måles?
Det er flere fagartikler og bøker som prøver å 
skape en oversikt over hva de urbane kvalitetene 
er og hvordan vi kan oppnå dem når vi planleg-
ger. I denne teksten vil jeg definere de urbane 
kvalitetene og undersøke hvorvidt disse kan 
beskrive graden av urbanitet.

Urbant eller ruralt 
I store norske leksikon er «urban» beskre-
vet som noe bymessig, noe som har med by og 
bykultur å gjøre (Gundersen 2009). Ordet brukes 
rett og slett som en annen måte å snakke om 
byen på. Det er flere måter å avgrense hva be-
grepet «urban» omfatter, den enkleste og mest 
oversiktlige måten er å sette det opp mot det ru-
rale. På denne måten omfatter det urbane alle 
steder som ikke er av en landlig karakter og 
det som faller innenfor betegnelsen vil da være 
et mylder av byer og tettsteder i forskjellige 
størrelser og med ulik grad av tetthet. Denne 
måten å beskrive hva som er urbant på mangler 
således annerkjennelsen av at det finnes mange 
forskjellige grader av urbanitet.

Nærhet
I et forsøk på å avgrense hva det urbane innebær-
er kan man sammenlikne de gjennomgående 
punktene som finnes i ulike beskrivelser og 
veiledere for urbane kvaliteter. I «Vurdering av 
stedskvaliteter» (Ståhle, Bernow et al. 2011) 
fremstilles åtte punkter i en stedskvalitetsmod-
ell som kan anvendes i f.eks en markedsanalyse. 
Punktene skal dermed gi en indikator på hva et 
område er egnet for. Seks av de åtte verdiene 
dreier seg direkte om avstanden til forskjellige 
funksjoner og nærhet blir dermed nøkkelordet 
for om et område har tilstrekkelig med kvaliteter. 
I modellen beskrives viktigheten av nærhet til 
bykjernen, offentlig transport, gangveinettet, 
butikker, restauranter, parker og vann. Da disse 
punktene beskriver et typisk bylandskap kan det 
godt tenkes at det som egentlig beskrives er de 
essensielle funksjonene et område må ha for å 
kunne omtales som noe urbant.
Ståhle (2011) påpeker viktigheten av nærhet i et 
økonomisk perspektiv, mens forskningspros-
jektet «Identifying and Measuring Urban De-
sign Qualities Related to Walkability» (Ewing, 
Clemente et al. 2005) dykker ned i hvordan noe 
i større eller mindre grad oppfattes som nært. 
Det blir beskrevet åtte sanselige kvaliteter i ur-
bane områder som skal kunne måle «walkabil-
ity» eller gangbarhet i byen. 
Gangbarhet, burde gå hånd i hånd med 
nærhet, men utformingen eller kvalitetene 
i det urbane miljøet kan få avstander til å 
fremstå som kortere eller lengre enn det de 
egentlig er. 

Urbane faktorer - nærhet, tetthet og kompleksitet

Live Hunskaar
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Tetthet
Punktene som blir beskrevet i overnevnte for-
skningsprosjekt skal måle i hvilken grad et sted 
er; gjenkjennelig og oversiktlig; har bygninger 
som definerer uterom og forholder seg til en 
menneskelig skala; det er fysiske eller visuelle 
koblinger som er lettleselige; det er variasjon og 
sammenheng i det store bildet. Disse punktene 
beskriver anordningen av elementer i et tilsyn-
elatende tett område. Det kan dermed disku-
teres om tetthet er det første utgangspunktet og 
kriteriet for at et sted skal kunne betegnes som 
urbant.
I «Toward a New Urban Design Manifesto» 
(Jacobs and Appleyard 1987) presenterer Allan 
Jacobs og Donald Appleyard fem fysiske karak-
teristikker som de mener er essensielle for å op-
pdrive gode urbane miljøer. Én av dem beskriver 
innvirkningen tetthet har på videre utvikling:
«Density of people alone will account for the 
presence or absence of certain uses and servic-
es we find important to urban life» (Jacobs and 
Appleyard 1987 s. 6)
Med denne påstanden påpekes det at befolkn-
ingstetthet er det som driver mengden av funks-
joner og tjenester i urbane strøk. Blant de andre 
fire punktene som de fremstiller er det ett som 
særlig gjenspeiler seg i andre ulike publikasjon-
er; prinsippet om kompleksitet.

Kompleksitet
Når et område inneholder mange ulike funks-
joner som har blandet plassering oppnås det en 
diversitet og kompleksitet. I det nevnte prosjek-
tet om «Walkability», skrives det om en visuell 
rikhet i den forstand at det er snakk om varias-
jon i det fysiske miljøet. I guiden «Urban Design 
in the Planning System: Towards Better Prac-
tise» (Raynsford and Lipton 2012) blir diversitet 
omtalt som et sted med variasjon og utvalg der 
det inkluderes et krav om fleksibilitet, på den 
måten at en funksjon lett kan endres, som er 
med på å skape en mer dynamisk form for kom-
pleksitet. New Urbanism-bevegelsen (Duany 
2014) har en liknende oppramsing av kvaliteter 

og har i tillegg til generell kompleksitet inklud-
ert et punkt der diversiteten er forklart med et 
større fokus på variasjon av folkegrupper og 
boligtyper enn på funksjon. Det er altså en diver-
sitet innenfor begrepet diversitet, men hoved-
budskapet om at det skal skapes komplekse 
steder kommer allikevel tydelig fram.

De urbane faktorenes rolle
På grunnlag av de tre urbane faktorene nærhet, 
tetthet og kompleksitet kan man forøke å ta dem 
i bruk for å måle graden av urbanitet, eller i noen 
tilfeller avklare om et område faktisk er urbant. 
Dette kan gjøres ved å måle i hvilken grad de ur-
bane kvalitetene utfyller hverandre.
Først, for at noe skal være nært på et bymes-
sig nivå i dag, må det tas stilling til at man går, 
sykler eller reiser med offentlig transport. 
Dermed blir det naturlig å anta at et område med 
gode gang- og sykkeltraseer oppfyller kravet om 
nærhet. Om kollektivtransporten er dekkende 
og avstanden til buss-, trikk- og banestopp er 
kort vil dette hjelpe betraktelig på om et område 
har funksjoner som ligger nærme hverandre. At 
viktige strekninger blir utformet slik at de opp-
fattes som kortere for de som ferdes der er en 
av flere viktige elementer når det kommer til av-
standsforkortelse.
Faktor to, tetthet, har i lang tid definert bybil-
det. Det er også en lett målbar faktor, enten det 
gjelder befolkningstetthet eller bygningstetthet. 
Ved hjelp av disse tallene kan det lett under-
søkes hva som er de tettest bebygde områdene i 
en by. De vil på papiret leses som områder med 
urban karakter, men det er her den tredje fak-
toren om kompleksitet blir en viktig indikator på 
om området til tross for sin tetthet kan betegnes 
som urbant. Blandede og komplekse områder 
der alle de dagligdagse gjøremålene er integr-
ert innenfor en gangbar avstand kan i seg selv 
ansees som urbant. 
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Stor diversitet innenfor et område er også viktig 
i forhold til det bærekraftige perspektivet.
Prinsippene om nærhet, tetthet og kompleksitet 
kan ansees som en form for intensivering for å 
oppnå gode urbane miljøer. En liknende tankeg-
ang finner vi hos Susan S. Fainstein:
«A rethinking of the urban ecology so that the 
interaction of people and place is at once inten-
sified, developed equitably, and made appealing 
constitutes the basis for a better, more interest-
ing, and more just urbanity» (Mostavi and Do-
herty 2011 s.301)
Fainstein legger kompakte byer som grunnlag 
for et slikt urbant miljø som blir beskrevet i si-
tatet. Hun understreker også behovet for fortet-
ting for å oppnå bærekraftige byer. 

Prinsippene sett i sammenheng 
Det er viktig at prinsippene om nærhet, tetthet 
og kompleksitet sees i sammenheng når man 
skal plassere den urbane karakteren. De utfyller 
hverandre i det urbane bildet og mangelen på en 
av dem vil dermed føre til en lavere urbanitet.
En funksjon kan være nær ut ifra én bolig, sam-
tidig som den ikke ligger like nært for en annen 
bolig (ill.1). Dette utfallet kan man få når det er 
nærhet uten tetthet som igjen fører til mangel 
på kompleksitet.
I tettere områder, der funksjonene ligger spredt 
kan Space Syntax-metoden være et godt verk-
tøy for å avsløre om nærheten faktisk er tilst-
ede. Man kan måle hvor gangbart et område er 
og dermed måle hvor urbant det er, ettersom 
hvordan linjene henger sammen og om det blir 
avslørt dårlige tilkoblinger til funksjonene el-
ler det blir påvist gode tilkoblinger. I et område 
med tett bebyggelse der funksjonene hverken 
er blandet eller integrert i bebyggelsen og det 
dermed ikke er en kompleksitet tilstede, blir re-
sultatet en tett mono-funksjonell bebyggelse.

Ill.1, Naerhet

Ill.2, Tetthet
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I et område med tett bebyggelse der funksjonene 
hverken er blandet eller integrert i bebyggelsen 
og det dermed ikke er en kompleksitet tilstede, 
blir resultatet en tett mono-funksjonell be-
byggelse.
Det er derfor viktig når man skal måle grad av 
urbanitet basert på tetthet at det tas stilling til 
hvor det måles. Hvis man for eksempel skal 
måle Cape Town i Sør-Afrika kan det være slu-
mområdene som viser seg å være de tettest be-
bygde, men det er ikke nødvendigvis de som er 
av høyest urban karakter. Derfor er blandingen 
av funksjoner og deres plassering en avgjørende 
faktor for graden av urbanitet. Skal man ta i bruk 
kompleksitet som et redskap for å utforske hvor 
urbant et område er må man se på variasjonen 
i tilbud på et visst område, man kan sette det 
opp mot prinsippet om nærhet og dermed måle 
funksjonene innenfor en gangbar avstand.
Om det er en funksjonsblanding som ikke in-
neholder boliger (ill.3), kan det fort likne på et 
kjøpesenter, næringsområde eller handlestrøk 
som man må reise langt til for å benytte seg av. 
Dette er et godt eksempel på at det komplekse 
aspektet gjør seg best i samsvar med prinsip-
pene om tetthet og nærhet.
De tre kvalitetene som definerer det urbane 
miljøet må leve i symbiose for å kunne oppnå 
den høyeste graden av urbanitet. Det må dermed 
skapes en balanse der prinsippet om nærhet, 
tetthet og kompleksitet utgjør hver sin rolle på 
optimalt vis (ill.4).
Med denne metoden kan man forsøke å skape 
en oversikt over hvorvidt de urbane kvalitetene 
er tilstede og i hvilken grad området kvalifiseres 
som urbant. Grad av nærhet, tetthet og kom-
pleksitet utgjør grad av urbanitet.

Ill.3, Kompleksitet

Ill.4, De tre kvalitetene sammen
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Byen fungerer ikkje berre som bustad, ar-
beidsplass og innkjøpsstad. Viktigast av alt fun-
gerer byen som ein møteplass for menneske. 
Om dei faktisk planlagde byromma byggjer opp 
om denne funksjonen for mennesket kan dis-
kuterast.

Det er i stor grad utforminga som får bety-
ding for om ein plass eller ei gate gir ei god 
oppleving eller ikkje. Likevel blir mange nye 
områder planlagde utan at det ser ut til at 
ein tenkjer over dei faktiske konsekvensane 
det har for kvaliteten av området.

Fleire områder blir utvikla med tanke på men-
nesket, men blir likevel folkedaudt og er lite 
attraktivt for både buande og forbipasserande. 
Korleis kan ein sikre at det planlagde området 
blir ein opphaldsstad og tar høgde for den men-
neskelege dimensjonen? Kva skal til for at vi 
menneske skal trivast i byen, og kva kvalitetar 
skal særleg til for å skape gode byrom?
Teksten vil ta for seg synspunkt for korleis ulike 
teoretikarar meiner mennesket kan komme 
i fokus i planlegginga, og kva som skapar ein 
møteplass. Ved hjelp av litteratur frå fagfolk 
som har sett på denne problemstillinga, vil eg 
prøve å svare på korleis ein lagar gode byrom 
for menneske.

Funksjonsskilje 
Historisk sett har byen lagt betre til rette for 
møteplassar for menneske tidlegare. Midde-
lalderen sine byar var smale og hadde ein or-
ganisk struktur. Desse kan seiast å ha blitt 
tilpassa fotgjengarane sin skala, og la til rette 
for sosial kontakt. Utover 1800-talet fekk vogner 

dregne av hestar innpass i byromma, og det blei 
utforma breiare gater, tilpassa for høgare fart. 
Desse vide gatene sette den sosiale kontakten 
litt på sidelinja, der fotgjengarane fekk eigne 
plassar der dei måtte gå; køyrebane og for-
tau blei innført. Dette var berre starten på den 
funksjonalistiske planlegginga som vaks fram 
på slutten av 1800-talet, under modernismen. 
Tanken på denne tida var at det materielle be-
hovet for mennesket skulle tilretteleggast, dette 
i form av at funksjon skulle få betyding, samt 
at effektivitet måtte prioriterast. Løysinga var å 
dele opp byen i 4 hovudfunksjonar; bustad, ar-
beid, rekreasjon og transport. Mellomrom mel-
lom frittståande bygningar for å gi luft og lys 
vart ei vanleg løysing. (Fiskaa, 2002) s.60. Alle 
desse momenta, og planleggingsvisjonane ska-
pte klare funksjonsskiljer. Vidare kom bilen med 
stor styrke på 60-talet og separerte gåande og 
køyrande fullstendig, kvar av elementa flytta seg 
i forskjellig hastigheit og nivå inne i byen. Dette 
funksjonsskiljet mellom gåande og køyrande 
bidrog til ein effektivitet i byen, men kan seiast 
å ha ført til “the death of the street.” (Wall and 
Waterman, 2010). Det er dette modernismekri-
tikaren, Jane Jacobs, såg var i ferd med føre til 
eit problem allereie tidleg på 60-talet, og som 
ho forklarte i boka The Death and Life of Great 
American Cities. Jacobs påpeika i si utgjeving at 
gatene og fortaua, samt offentlege rom, er dei 
mest essensielle delane av byen, som faktisk 
bidreg til byliv. Om ein legg til rette for berre 
bilen og ikkje møtet mellom menneska, vil re-
sultatet bli “daude byar”. (Jacobs, 1961) 

Byrommet som møteplass

Ingvill Handegard Eikelund
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Dette er absolutt ikkje noko ein vil vidareføre 
dersom ein mistar møteplassane, og om møtep-
lassane, som Jacobs seier, er det essensielle i 
byane. Utvikling dei seinare åra viser at den so-
siale dimensjonen av byen er på veg tilbake og at 
byromma blir brukt som rekreasjonsarena samt 
til mange fleire aktivitetar enn tidlegare. (Gehl, 
1989)
 
Korleis sikre gode møteplassar?
Det eksisterer ingen bastant fasit for korleis 
ein skapar gode møteplassar. Kvart enkelt by-
rom er utforma forskjellig og har ulikt utgang-
spunkt. Likevel fins det ulike teoretikarar som 
hevdar dei veit kva som gjer ein plass til ein op-
phaldsstad. Ein av desse teoretikarane er Jan 
Gehl som har framsett 12 kvalitetskriterium 
for kva som kjenneteiknar godt fungerande by-
rom. Ved å studere kva typar plassar og gater 
menneske faktisk brukar, kan ein kome fram til 
kjenneteikn og kriterium for gode plassar. Op-
pdelt i tre kategoriar, “beskyttelse”, “komfort”, 
og såkalla “herlighedsværdier”, nemner Gehl 
viktige moment for kva som skal til for å ska-
pe gode plassar. Hovudtrekka i fleire av desse 
kvalitetskriteria nemner moglegheitsaspektet, 
nemleg det å oppleve noko utanfor heimen.
Vi menneske søkjer altså noko i bylivet, og vi 
har forventningar. Forventningar om aktivitetar 
som byen bør oppfylle for at vi skal trivast, og 
enkelte som er livsnyttige. Gehl skil mellom to 
slike typar aktivitetar; nødvendige aktivitetar 
og valfrie aktivitetar. Nødvendige aktivitetar er 
målretta og det ein vanlegvis må utføre i dagleg-
livet, som til dels å gå til arbeid og skule, han-
dle varer, og utføre andre essensielle ærend. 
Desse aktivitetane må gjerast anten ein vil el-
ler ikkje, og kvaliteten på byrommet er ikkje det 
avgjerande for bruken. Dei valfrie aktivitetane 
derimot, treng nødvendigvis ikkje ha mål og 
meining, og kan vere å til dels møte andre men-
neske. I kva grad ein nyttar byen i samband med 
valfrie aktivitetar, kan vere oppimot fullstendig 
avhengig av den fysiske kvaliteten på byrommet. 
(Gehl, 2010)

Gehl nemner i Byer for mennesker at byen kan 
invitere til at folk skal bruke den til andre gjer-
emål enn å berre gå. Ein kan gjennom planleg-
ging og utforming i stor grad påverke uteaktiv-
itetane sitt omfang og karakter. “Invitationene 
til andet og mere end blot at gå handler blandt 
andet om beskyttelse, tryghed, rimelig plads, 
møblering og visuel kvalitet.” (Gehl, 2010) s. 31.
Om ein faktisk brukar byrommet som 
møteplass, blir, som vi har sett, i stor grad 
avgjort av den fysiske kvaliteten. Den fy-
siske utforminga kan vere attraktiv, men 
korleis menneske opplever ein plass, og 
om dei føler seg trygge, kan i stor grad bli 
påverka av det sosiale aspektet i området. 
Det at fleire grupper menneske oppheld seg 
på ein plass, kan gjere at ein føler seg meir 
tilfreds. Mangfald av menneske kan difor 
reknast som ein kvalitet i eit byrom.
Fleire teoretikarar nemner mangfald i eit vidare 
omfang enn det Gehl gjer. Den svenske landska-
psarkitekten, Alexander Ståhle, meiner mang-
fald av brukskvalitetar gir gode byrom. Ståhle 
har utvikla ein ny metode for å kartlegge opne 
områder som viser sosiale verdiar, og som kan ta 
fatt i den menneskelege dimensjonen i planleg-
ginga. Metoden, kalla Sociotope map, kartleg-
ger ei rangering av bruksverdiar som byrommet 
tilfører. Ei viktig side av dette er at det er men-
neske sjølve, gjennom intervju og fokusgrup-
per, som evaluerer bruken av området. Socio-
tope map fungerer i følgje Ståhle på den måten 
at det viser representasjonen av mangfald av 
bruksverdiar i det enkelte offentlege rommet. 
Heterogene rom, med ulike bruksverdiar gir eit 
stort mangfald, og kan ifølgje Ståhle i stor grad 
bidra til gode byrom. (Ståhle, 2008) Denne me-
toden som Alexander Ståhle har utvikla gjennom 
planleggingspraksis i Stockholm, er ein måte få 
fram kva menneska meiner om eit område, og 
kva kvalitetar som trengst i området.
Det er ikkje sagt at å minske menneskelege ver-
diar til kart er den beste metoden for å skape 
best moglege områder for menneske. Likevel 
kan den nyutvikla metoden til Ståhle bidra til å 
få fram sosiale verdiar som endå ikkje har gode 
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dokumentasjonsmetodar innanfor planlegging-
spraksis. Det at Ståhle tar fatt i denne til dels 
skjulte dimensjonen av byen er i tråd med Jane 
Jacobs sine argument for byutvikling. Jacobs 
skriv i si bok “Cities have the capability of pro-
viding something for everybody, only because, 
and only when, they are created by everybody.” 
(Jacobs, 1961) s.122. Det å skjønne kva som 
skapar nabolaget i kvart prosjekt er det første 
steget for å forstå konteksten. (Jacobs, 1961). 
Det å forstå korleis menneska i området tenkjer 
kan gje ein særeigen og viktig innfallsvinkel for 
planlegginga.

Å legge til rette for møter
Invitering til å ta i bruk byen baserer seg ik-
kje berre på kvaliteten av det enkelte området; 
minst like viktig er tilgang på området og kva 
framkomstmåte ein nyttar. Minst mogeleg avs-
tand for gåande og syklande, bidreg til ein auka 
bruk av byen, og gjer steget for bruk mindre . 
Direkte ruter og vegar som er lette å finne fram 
med, bidreg til ein enklare bruk. Gehl forklarar 
i Byer for mennesker at avstandar, intensitet og 
nærleik har stor betyding for korleis byrommet 
og byen opplevast. I små rom der bygningar og 
hendingar kjem tett på og opplevast med stor 
intensitet, vil området oppfattast som varmt, 
personleg og imøtekommande. I motsatt skala 
med store avstandar, byrom og bygningar, og 
der busetnaden er spreia ut og det er få detaljar 
å sjå, vil det følast upersonleg, formelt, og kaldt. 
(Gehl, 2010) s. 63. Dette betyr at dersom ein ik-
kje føler eit byrom er attraktivt eller det opplev-
ast problematisk, vil ein velje andre vegar for å 
komme til same målpunkt. Dette fører til at ein 
tar omvegar, eventuelt vel bilen, noko som kan 
medverke til at eit område blir utilgjengelig, og 
at avstandar blir større. Byrommet kan av dette 
miste sin funksjon som møteplass.
Korleis ein kan sikre gode byrom for menneske 
er ein prosess i stadig forandring, og som er 
forankra i det bestemte rommet og den enkelte 
byen. I tillegg vil dei menneska som oppheld seg 
i eit område ha sprikande oppfatningar for kva 
som gir ei god oppleving. Det at menneska får ta 

del i planleggingsprosessen er grunnleggjande 
for at ein skal ta høgde for menneske i byen. 
Observasjonar av bruken i eit område, formar 
for intervju, deltaking i høyringsrundar, eller 
sikring av møteplassar i planarbeidet, kan i alle 
tilfeller sikre den menneskelege dimensjonen.  
Møteplassar byggjer alle på det å oppleve noko, 
anten det er opplevinga av å møte andre men-
neske, komme ut av heimen, eller ta del i byen 
som samfunn. Første prioritet bør vere at ein 
legg til rette for ulike former for fysisk bruk, og 
at ein opnar opp for at menneske kan møtast. 
For å skape byar med mangfald av menneske og 
bruksverdiar, som samtidig innbyr til opphald, 
må ein lytte til dei som skal bruke det. På denne 
måten kan ein utvikle områder frå innbyggarane 
sitt synspunkt “bottom up” og ikkje ovanfrå slut-
ningstakaren eller arkitekten og ned. Og der-
som ein som planleggjar og utviklar kan gjere 
ei forandring, bør ein ta dette ansvaret på alvor, 
og ikkje berre tenkje på si eiga eigedomsgrense, 
økonomien eller kva som er mest lettvint her og 
no.
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Innledning
Prinsippet om bærekraftig utvikling står sen-
tralt i norsk planlegging i dag. Dette innebærer 
en rekke ting, blant annet at befolkningen skal 
reise mindre og benytte miljøvennlige trans-
portmidler. Aller helst skal flest mulig ta beina 
fatt for å gjennomføre sine daglige gjøremål – 
eventuelt i kombinasjon med kollektivtransport. 
For å få til dette, må folk bo slik at de har nærhet 
til det de trenger i hverdagen. Dersom folk skal 
velge beina som transportmiddel må det også 
være god walkability, eller gangbarhet. Gang-
barhet handler ikke bare om hvor lang tid man 
bruker på å gå mellom to funksjoner, men også 
om hvordan denne turen oppleves. Trygge, kom-
fortable og interessante traseer er mer gang-
bare enn veier som ikke har disse kvalitetene. 
Når man snakker om gangbarhet i Norge er det 
i hovedsak fokus på hvordan man kan få god 
gangbarhet innad i de største byene, eller ved 
å utvikle kollektivknutepunktene som ligger i 
tilknytning til storbyene. En stor del av Norges 
befolkning bor ikke på slike steder, men derimot 
i små byer som i liten grad har felles bolig- og 
arbeidsmarked med en av landets fire største 
byer. Tretti norske byer har et innbyggertall på 
mellom ti tusen og tretti tusen mennesker. De 
fleste av disse byene ligger i kommuner hvor 
det også finnes andre boligområder og tettst-
eder med innbyggere som benytter seg av byens 
funksjoner. Eksempler på slike byer er Førde, 
Molde, Harstad og Alta. I denne teksten ønsker 
jeg å vurdere hvordan man kan få til gangbarhet 
i en slik kontekst. Kan små byer være gangbare, 
eller er dette noe som først og fremst hører 
storbyene til? 

Gangbarhet – hva og hvorfor?
Den amerikanske byplanleggeren Jeff Speck 
sier at det finnes fire kriterier som må være 
oppfylt for at en person skal oppleve traseen 
som gangbar:
Useful means that most aspects of daily life are 
located close at hand and organized in a way that 
walking serves them well. Safe means that the 
street has been designed to give pedestrians a 
fighting chance against being hit by automobiles; 
they must not only be safe but feel safe, which is 
even tougher to satisfy. Comfortable means that 
buildings and landscape shape urban streets into 
”outdoor living rooms,” in contrast to wide-open 
spaces, which usually fail to attract pedestrians. 
Interesting means that sidewalks are lined up by 
unique buildings with friendly faces and that signs 
of humanity abound. (Speck, 2012, s. 11)
God gangbarhet i byer har en rekke positive 
konsekvenser. Det bidrar til økt tilgjengelighet 
til funksjoner, utjevning av sosiale forskjeller, 
sparte kostnader for både enkeltindividet og 
samfunnet, mer effektiv arealbruk, bedre folke-
helse og reduserte miljøkonsekvenser (Litman, 
2014). Byer med god gangbarhet er dessuten 
attraktive fordi forholdene ligger til rette for et 
godt og variert byliv. Når omgivelsene er gang-
bare, vil flere velge å gå – og det er jo nettopp 
menneskene som fyller byen med liv.
Den fysiske utformingen av byen har mye å si for 
alle de fire kriteriene som Speck nevner. Urbant 
design er altså viktig for å skape god gangbar-
het. Hvordan hver enkelt gate utformes, hvordan 
bygningene plasseres i forhold til hverandre og 
hvordan gatesystemet er, er faktorer som spill-

Gangbarhet i små byer
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er inn på hvor gangbar byen er. Det amerikanske 
selskapet Walk Score har utviklet en metode for 
å beregne gangbarheten i byer. På deres nett-
sider oppsummerer de hva som kjennetegner et 
nabolag eller en bydel som har god gangbarhet:
• Det har et sentrum av et eller annet slag 
– en hovedgate eller et torg.
• Det bor nok mennesker der til at bu-
tikker har tilstrekkelig kundegrunnlag og til at 
kollektivtransport i området kan ha hyppige av-
ganger.
• Blandet inntekt og blandet bruk. Boliger 
i flere prisklasser nært sentrum.
• Parker og offentlige møterom. Men-
nesker skal kunne møtes, leke og være sammen 
ute.
• Design på fotgjengerens premisser: 
Bygninger er nært gaten og parkeringsplasser 
lokaliseres i bakkant.
• Skoler og arbeidsplasser nært nok til at 
flest mulig kan gå dit hjemmefra.
• Komplette gater, designet for både fot-
gjengere, syklister, kollektivtransport og biler.
I tillegg til nabolagets utforming har byens 
overordnete struktur mye å si for om det er at-
traktivt å velge beina som transportmiddel eller 
ikke. Hvor tett byen er og hvilken  lokalisering 
man har av ulike funksjoner påvirker transport-
valg og reiseavstander. Som Næss og Jensen 
viste i deres studie av Fredrikshavn, en by på 
om lag tretti tusen innbyggere, gjelder dette 
også for små byer. I denne studien fant de at 
avstanden mellom boligområder og bysentrum 
er avgjørende for tilgjengeligheten til en rekke 
dagligdagse funksjoner og dessuten hvor langt 
innbyggerne må reise hver uke. De fant også at 
den relative avstanden mellom periferi og sen-
trum har enda mer å si for ukentlig reiselengde 
i små byer enn i større byer (Næss og Jensen, 
2004, s. 53-54). Med andre ord: Dersom det er 
et mål å få innbyggere i små byer til å reise ko-
rtere, må boligområdene lokaliseres så nærme 
sentrum som mulig.
Reiselengden er ikke alt, men det har mye å 
si for hvilket transportmiddel man bruker. Det 

finnes en grense for hvor mye tid man vil bruke 
eller hvor langt man orker å gå for å gjennom-
føre sine daglige gjøremål – i alle fall så lenge 
det finnes alternative transportmåter.

Er gangbarhet i små byer mulig?
Så er spørsmålet – hvordan kan man få til gang-
barhet i små byer? Kan man i det hele tatt det? 
For å skape et attraktivt sentrum må det være 
nok mennesker til å benytte seg av tilbudene. 
Det må være nok mennesker til at de er syn-
lige i gatene, til at butikkene og restaurantene 
kan gå rundt, til at det lønner seg å legge ar-
beidsplasser der, til at parkene brukes og til at 
kulturtilbudene blir besøkt. Det er flere som har 
prøvd å tallfeste hvor stor en by må være for å 
kunne være en gangbar by. Det ser ut til å være 
enighet om at et innbyggertall på fem til ti tusen 
må til (Talen & Koschinsky, 2013, s. 45). Om fem 
tusen innbyggere er nok vil selvfølgelig være 
avhengig av hvor tett disse menneskene bor, 
hva slags utforming byen har og hvordan byen 
er knyttet til andre byer.  I byer med et innbyg-
gertall på mellom ti tusen og tretti tusen innbyg-
gere burde derfor forholdene ligge til rette for 
å skape gangbare byer hvor fotgjengeren i stor 
grad får sette premissene.
For å få til dette må kommunene ha en 
tydelig strategi når de lokaliserer skoler, 
offentlige tjenester, handelsområder og 
boliger.
Kjøpesentre langs hovedveier trekker innbyg-
gerne ut fra sentrum og inn i bilene. Skoler bør 
ikke ligge midt mellom ulike boligområder, men 
heller der folk flest bor slik at barna trygt kan gå 
til skolen. Det må bygges sentrumsnære boliger 
for alle befolkningsgrupper. Det må dessuten 
gjøres grep for å skape gode gatemiljø og byrom 
i sentrum. Gode gang- og sykkelforbindelser er 
en forutsetning for at sentrum skal bli brukt. 
Slike traseer bør følge naturlige ferdselsårer og 
akser framfor å føye seg etter bilveienes struk-
tur. Det finnes mange eksempler på at gangvei-
er lager lange omveier som fotgjengerne skaper 
egne snarveier for å unngå. I tillegg må kom-



Exploring CompactAbility - 2017

107

munene våge å ta upopulære valg, som å innføre 
strengere parkeringsrestriksjoner og la være å 
godkjenne boligbygging ute i kommunen. Listen 
fra Walk Score over kjennetegn ved gangbare 
nabolag sammenfaller med mye av det man 
finner i annen litteratur om gangbarhet. Listen 
virker kanskje enkel og selvfølgelig, men den 
er likevel krevende nok å følge. Gjennomføring 
av momentene i listen trues av utbyggingsinter-
esser, befolkningens ønsker, økonomi og andre 
motkrefter. Det kan være vanskelig for lokale 
myndigheter å avveie andre interesser opp mot 
fotgjengerens behov, eller å forsvare en videre 
fortetting av sentrum som på sikt kan føre til 
fraflytting og nedleggelse av grendeskoler og 
butikker i andre deler av kommunen.

Eksempel på småbyens utfordringer: Stjørdal
De fleste av de små byene i Norge ligger i kom-
muner hvor mange bor utenfor bykjernen. For 
eksempel er det 22 000 innbyggere i Stjørdal 
kommune, men bare halvparten av disse bor i 
selve byen Stjørdalshalsen. Flesteparten av de 
resterende innbyggerne bor i byggefelt som lig-
ger spredt rundt omkring i kommunen. Men-
neskene som bor i slike områder skal også 
komme seg på jobb, de skal handle mat, gå på 
kino og benytte seg av alle de tilbudene som 
finnes i kommunen. Ettersom de bor i villaom-
råder som på grunn av befolkningsstørrelse og 
bebyggelsesstruktur ikke har noe særlig kolle-
ktivtilbud, er bilen et naturlig valg av trans-
portmiddel. Avstandene er ofte litt for lange til 
at man velger å sykle eller gå – og ikke minst 
er det dårlig tilrettelagt for dette. Disse men-
neskene må kjøre til sentrum, og de må ha et 
sted å parkere bilen sin mens de er der. Dette er 
kanskje den største utfordringen å overkomme 
dersom man ønsker å gjøre små byer gangbare. 

Små byer må tilby brukervennlige funksjon-
er for alle kommunens innbyggere. Det in-
nebærer også å ha parkeringsplasser i byen 
for de som bor langt unna. Denne utfordrin-
gen er det ikke så lett å gjøre noe med, for 
man kan ikke sanere byggefeltene og kreve 
at innbyggerne skal flytte inn til sentrum.

Kanskje er dette en situasjon man bare må leve 
med mens man bygger boliger på en slik måte 
at man unngår å forsterke denne problemstill-
ingen i framtida. I tillegg er det viktig å utforme 
parkeringsplasser og sentrum for øvrig slik at 
innbyggerne går i stedet for å kjøre når de først 
har kommet inn til byen. I Stjørdal er det ikke 
uvanlig å kjøre fra butikk til butikk i sentrum, 
selv om det er snakk om en avstand på bare et 
par hundre meter. Kultur og vaner spiller en 
stor rolle for denne trenden, men planleggeren 
kan også gjøre mye for å motvirke den.

Konklusjon
Hvorvidt byens innbyggere går til og fra hver-
dagslige funksjoner dreier seg om arealbruk, 
struktur, utforming, transportvaner, personlige 
preferanser og reelle valgmuligheter. Det er et 
sammensatt tema, men ettersom gangbarhet 
har mange positive konsekvenser og bidrar til 
å gjøre byen triveligere og mer tilgjengelig bør 
lokale myndigheter i stor grad etterstrebe bedre 
gangbarhet. Dersom man ønsker god gangbar-
het i en by må man ha dette som mål på alle 
nivåer – både når man bygger et enkelt hus og 
når man planlegger utbygging av nye boligom-
råder. Man må tenke gangbarhet i alle ledd, for 
både hvert enkelt kvartal og den overordnede 
strukturen spiller en rolle for hvor gangbar byen 
er.
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Oslo er i dag er en av de områdene i Europa med 
størst befolkningsvekst. Prognoser fra Oslo og 
akershus fylkeskommune tilsier en befolkn-
ingsvekst på 31 % frem mot 2030 (Oslo kom-
mune, Akershus fylkeskommune, 2013). Noe 
som medfører store utfordringer for boligutbyg-
ging. Vi må utvikle nye områder og skape nye 
byer. Løren og Ensjø er eksempler på områder 
som har fått en transformasjon fra militærleir 
og bilmekka til store boligområder. Oslo har en 
geografisk lokalisasjon som gjør utvidelsen av 
byen vanskelig. Man har sjøen som et belte i sør, 
og i nord har man markagrensen som er fredet 
etter Markaloven (Lovdata.no, 2014). Dette har 
medført at man har lagt ned store ressurser i 
oppgradering av kollektivnettet i strekningen 
mot Lillestrøm, Ski og Asker. Som har gjort disse 
byene til knutepunkter for kollektivreisene. Jeg 
skal gå nærmere inn på Lillestrøms byutvikling 
senere i denne artikkelen. Men kort sagt fører 
med seg et ansvar for disse kommunene, et 
ansvar om å drive en effektiv boligutbygging. 
Samtidig er det viktig at kommunene også har 
fokus på at de skal utvikle byen, fordi en levende 
by signaliserer vennlighet, imøtekommenhet 
og sosiale muligheter. Begrepene ”Aktive fasa-
der”  og offentlige byroms utvikling blir stadig 
nevnt oftere i forbindelse med byutvikling. Men 
for folk i fagmiljøet har det vært kjent i flere  år. 
Allerede i 1987 la Allan Jacobs og Donald Ap-
pleyard frem syv mål som de mente var essen-
sielle for å skape et godt urbant miljø. Av disse 
trakk de frem fem forutsetninger, der den første 
var ”liveable streets and neighbourhoods” (Car-
mona et al, 2010 s.10-11). Men på tross av det 
voksende fokuset på å skape aktive fasader og 
offentlige byrom, ser vi ofte nye leilighetsbygg 

med en langsgående fasade bestående av en 
stor matbutikk i første etasje, som ikke er med 
på å skape et urbant byliv. Andre eksempler er 
byrom der det er er vanskelig å skille mellom 
det offentlige og private. Denne utviklingen er 
alvorlig for byene i utkanten av Oslo som vil op-
pleve kraftig befolkningsvekst i årene fremover.
Man kan jo spørre seg om politikerne for-
valter byutviklingen på en riktig måte? Og 
gjør dagens eiendomsutviklere nok for å 
skape gode urbane bymiljøer?
I 2011 utførte Skedsmo kommune en mu-
lighetsstudie for Lillestrøm, hvor det ble kartlagt 
aktive og lukkede fasader i Lillestrøm sentrum. 
Her kom det frem at store deler av sentrum var 
preget lukkede fasader, som ga lite til bylivet og 
byrommene (Skedsmo kommune, 2011 s.63-64). 
Planavdeling som gjennomførte mulighetsstud-
ie utformet også flere retningslinjer for aktive 
fasader og de offentlige byrommene, som skulle 
være med å utvikle byen Lillestrøm (Skedsmo 
Kommune, 2011 s.63-64).  Området sør for tog-
stasjonen i Lillestrøm har, etter utbyggingen av 
Gardemoenbanen og Romeriksporten, blitt det 
største utbyggingsområdet i Lillestrøm. Dette 
var et området som tidligere hadde stått ubeny-
ttet. Men i de seneste årene har flere eiendom-
sutviklere gjennomført prosjekter som har vært 
med på å forme området. September 2010 fer-
digstilte Thon Eiendom sitt prosjekt i Kanalveien 
(Eiendomsverdi.no, 2011). I prospektet fra Thon 
Eiendom står det at første etasjen skal bestå av 
service og handelsnæring (Thon eiendom, 2007). 
Sluttproduktet derimot ser vi over på bildet over. 
3000 kvadratmeter med Rema 1000 butikk. Fas-
aden består av vinduer med folie, kun avbrutt 
av nedkjøring til parkeringshus. På den andre 

Aktive fasader og offentlige byrom

Sindre Haarberg Storhaug
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siden av veien ligger jernbanetomta, som har 
ligget brakk i flere år. Kommunen ønsket i sin 
tid at hovedkontoret til Statoil skulle bli lokali-
sert her, men Statoil valgte som kjent Fornebu. 
Per dagsdato er det Coop som eier tomten, og 
11. juni 2014 vedtok Skedsmo kommunestyre en 
detaljreguleringsplan for området. Politikerne 
godkjente et prosjekt som både inneholder kon-
torer, boliger og et hotell. Her har de prosjektert 
med en Coop-butikk i førsteetasje, noe som vil 
resultere i en Rema 1000 butikk og Coop ovenfor 
hverandre. Under debatten rundt godkjennelsen 
av prosjektet uttalte samtlige politiske partier 
at denne tomten var den viktigste i Lillestrøm 
sentrum. Men på tross av at politikerne selv po-
engterte betydningen av tomten, ble ikke tema 
om hvordan tomten kunne være med på å ut-
vikle Lillestrøm som by tatt opp. Debatten han-
dlet hovedsakelig om høyde, tetthet og hensynet 
til naboene (Skedsmo Kommune, 2014). Med en 
så bred politisk enighet om viktigheten av tomta, 
er det da desto mer overaskende at politikerne 
ikke setter strengere krav til aktive fasader og 
utvikling av de ikke kommersielle byrommene. 
Politikerne må være klar over sin viktige rolle, 
og tenke i et lengre tidsperspektiv enn hva man 
gjør per i dag. Eiendomsutvikling fra et politik-
ers ståsted, kan ikke bare angå å bygge høyt og 
tett, men også om å utvikle livet i byen, skape 
nye møteplasser og oppholdssteder for innbyg-
gerne. Matvarebutikken har lukkede fasader, 
som skaper det motsatte av det Allan Jacobs 
og Donald Appleyard satte fokus på da de la 
frem sitt arbeid i 1987. Å legge det fulle og hele 
ansvaret for denne dystre utviklingen på politik-
erne blir uriktig, mener jeg.
Eiendomsutviklere i Norge må ta sin del av 
ansvaret, og begynne å se at det finnes økono-
miske muligheter ved å skape byrom der folk 
kan samles. Butikker vil alltid ønske seg dit 
folk oppholder seg, noe som vil skape økte leie-
priser. Derfor ligger det en mulighet til å skape 
økonomisk merverdi til prosjektet sitt, ved å 
være bevist på bruken av fasadene og områdene 
på bakkeplan rundt bygningene. Bildet over er 
fra Unilevers Hafen City i Hamburg, som ble 

kåret til årets kontorbygg i 2009 (behnisch.com 
2011). Det har blitt et naturlig samlingsplass 
for innbyggerne. Carmona et al (2010 s.137) 
trekker frem tre egenskaper som er sentrale 
i utviklingen av rom for offentligheten. Det må 
være et klart eierskap – i hvilken grad er om-
rådet er privat eller offentlig. Tilgang – i hvilken  
grad har offentligheten tilgang til området. Det 
siste går på bruken av området – om det er en 
plass som blir brukt av forskjellige mennesker 
og grupper. Dette har Unilevers Hafen City lyk-
tes med å skape, fordi mennesker som ikke har 
noen direkte tilknytning til selve bygget, samles 
for å tilbringe tid sammen. Går vi tilbake til ek-
semplet ved Kanalveien i Lillestrøm, kan vi se 
at det er strake motsetninger. Den mørke gaten 
med den langsgående fasaden og gjenklistrede 
vinduer, er ikke veldig innbydende for innbyg-
gerne. Området på andre siden av togstasjonen 
i Lillestrøm, er preget av mye gammel villabe-
byggelse som også vanskeligjør utviklingen av 
sentrumsområdet. Noe som også ble bekreftet 
av Andreas Bjørnnes på et foredrag han holdt 
den 05.09.2014 ved Norges miljø og biovitenska-
plig universitet. På grunn av mindre motstand 
for utvikling og utbygging i områdene bestående 
av kanalveien, tærduveien og elveparken, er det 
derfor en svært høy tetthet av befolkning den dag 
i dag. Politikerne i Skedsmo kommune hadde en 
unik mulighet til å skape en helhetlig plan for 
området, som var fremtidsrettet,  og som ska-
pte gode byrom for sine innbyggere. Derimot 
fremstår området i dag som ukoordinert og lite 
gjennomtenkt, som har medført et området uten 
noen byrom som har eierskap, tilgang og bruk 
for allmenheten i fokus. Det er lukkede fasader 
og grøntområdene oppleves private, hvor offent-
ligheten har liten eller ingen tilgang. 
Vi trenger likevel ikke å reise utenlands for å 
se et vellykket utbyggingsområdet hvor de har 
klart å skape aktive fasader og imøtekommende 
byrom. Kun en kort biltur unna Lillestrøm sen-
trum finner vi Kværnerbyen, som ligger på 
Kværner Brugs gamle tomt, derav også navnet 
(Wikipedia, 2014). Her har OBOS hatt ansvar for 
utviklingen av hele området, og utbyggingen 



110

Kilder 
Behnisch. (2014) Hamburg, Germany. Hentet fra: 
http://behnisch.com/projects/344  -10.10.2014
Eiendomsverdi. (2011). Nybygg Kanalveien. Hentet fra: http://
eiendomsverdi.no/app/appNewDwelling.aspx -01.10.2014
Estatenyheter. (2013) Kontormarkedet: Leieprisene vil øke. 
Hentet fra: http://www.estatenyheter.no/component/con-
tent/article/2657.html -04.11.2014
Future-megacities. (2013). Unilever building. Hentet fra: 
http://www.future-megacities-2013.org/excursion.html 
14.10.2014
Hegnar.(2012). Rekordsalg for OBOS i Kværnerbyen. Hentet 
fra: http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artik-
kel483088.ece?service=print -01.10.2014
Lovdata. (2014). Lov om naturområder i Oslo og Nærliggen-
de kommuner (markaloven). Hentet fra: 
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-05-35  
03.11.2014
Matthew Carmona. Steve Tiesdell. Tim Heath. Tanner Oc. 
Public Places Urban Spaces The Dimensions of Urban De-
sign Second edition. 
Obos (2011) NY Dreieskiva 4 fullstendig prospekt. Hentet fra: 
http://www.kvaernerbyen.no/prospekter - 14.10.2014
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. (2013). Hentet 
fra: 
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kom-
mune.no/oslostatistikken/statistikk_om_by_og_befolkning/
befolkningsfremskrivninger/article166649-41866.html 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. (2013). Hentet 
fra: 
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kom-
mune.no/oslostatistikken/statistikk_om_by_og_befolkning/
befolkningsfremskrivninger/article166649-41866.html 
Skedsmo Kommune. (2011) Mulighetsstudie i STRAKKSom-
råde, Hentet fra: https://www.skedsmo.kommune.no/Docu-
ments/Teknisk/Plansaker/Kommunale%20strategier/Mu-
lighetsstudie%20i%20STRAKKSomr%C3%A5det%20-%20
april%202011.pdf 
Skedsmo kommune. (2014). Detaljregulering for Jern-
banetomta-Kanalveien. Hentet fra:  https://www.skedsmo.
kommune.no/nett-tv/?movieID=37&sid=12&start=4858&e
nd=7132 
Thon eiendom. (2007). Nye leiligheter i Lillestrøm. Hentet 
fra: http://www.kanalveienboliger.no/Om-kanalveien/ 
Veidekke. (2010). Kanalveien, Lillestrøm. Hentet fra: 
http://www.veidekke.no/prosjekter/bolig/article57182.ece 
Wikipedia. (2014). Kværnerbyen. Hentet fra: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A6rnerbyen

har foregått over flere byggeperioder, med en 
variert bygningsarkitektur og boligsammenset-
ning (Kværnerbyen, 2014). Som vi ser på bildet 
under har de også klart å skape offentlig by-
rom, som samler folk til sosiale aktiviteter og 
rekreasjon. Her er det også etablert kafeer og 
restauranter. For at kafeer skal overleve, er 
beliggenheten alfa omega. Der folk samles og 
er tilstede, vil være lukrativt for alle service- 
og handelsnæringer, noe som igjen vil påvirke 
leienivået i positiv retning for en eiendomsfor-
valter og utvikler (Estatenyheter, 2013). Men det 
er ikke bare næringslokalene som drar nytte av 
at ute- og byrommene er i fokus. Da OBOS la ut 
de 60 første leilighetene i Kværnerbyen, ble 28 
leiligheter solgt på første salgsmøte, noe som 
OBOS karakteriserte som sitt beste salgsmøte 
den gang (Hegnar, 2012). Fokus på å skape 
”liveable streets” var en viktig bidragsyter til 
prosjektet. Mange vil mene at å sammenligne 
Kværnerbyen og området sør for Lillestrøm 
stasjon er urettferdig. Jeg tenker at meningen 
er å se på hva du kan utrette ved å skape en 
helhetlig plan for et større område, gjennom 
gode offentlige byrom og aktive fasader med 
kvaliteter, som vil skape et godt bomiljø. 
For å summere opp, må kommunepolitikere 
sette strengere krav til eiendomsutviklere, og 
ikke la seg lokke av at store utbyggingsprosjek-
ter automatisk vil bidra positivt i byutviklingen. 
Det er Kanalveien i Lillestrøm et godt eksem-
pel på. Man må utnytte den kompetansen som 
by- og regionalplanlegger, landskapsarkitekter 
og ingeniører i kommunen besitter på dette om-
rådet. Så er det politikernes oppgave å forvalte 
den kompetansen som finnes, og realisere de 
visjonene som blir lagt frem. I tillegg må flere av 
dagens eiendomsutviklere se den økonomiske 
verdien i å skape offentlige byrom og aktive 
fasader. De besitter i dag en viktig rolle i sam-
funnsutvikling, ved å være en del av de som ska-
per fremtidens byer. Det må bli et bedre sam-
spill mellom kommunene og utviklere som drar 
i samme retning. For å skape gode urbane byer, 
som blant annet inneholder de kvalitetene Allan 
Jacobs og Donald Appleyard la frem i 1987.
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Året er 2014 og over halvparten av jordas 7 mil-
liarder mennesker bor i by. Og det kommer til å 
øke. Også i lille Norge er dette en realitet, by-
ene vokser, ikke bare de store byene som Oslo, 
Trondheim, Stavanger og Bergen, men også 
de mindre byene. Tall fra Dnb eiendom viser 
at byene Moss, Sarpsborg og Fredrikstad hatt 
høyere prisvekst enn tidligere nevnte storbyer. 
Flere og flere vil bo i by. For å møte denne vek-
sten har man som strategi å bygge høyt og tett, 
for å huse den voksende byen på en mest mulig 
bærekraftig måte. Samtidig står man ovenfor et 
paradigmeskifte innenfor byplanleggingsfaget, 
der man tidligere planla byen for bilens frem-
kommelighet, skal det nå planlegges for men-
neskenes framkommelighet, da på sykkel og 
til fots. Vi snakker om walkability og anlegger 
sykkelveier. Teoretikere som Alexander Ståhle 
snakker om bokvalitet fremfor boligkvalitet, 
nemlig at nærheten til grøntområder er like vik-
tig for en boligs attraktivitet på markedet som 
selve boligen. Jan Gehl og Jane Jacobs har siden 
60-tallet snakket og skrevet om at det er men-
nesker og ikke bygninger som gjør byen, om 
livet mellom husene, viktigheten av å se byen i 
øyehøyde samt den aktive førsteetasjen.
Vi har blitt urbane. Vi vil bo i by og vi vil bruke 
byen. Vi har kunnskap om hva som skaper det 
godt bomiljø. Modernismen er forbi, vi har lenge 
visst at vi ikke regjerer jorda, google map har 
vist oss, med flotte satellittbilder, hvor bitte små 
vi er på jordas overflate og at vi er EN verden. 
Dette har sammen med ny bevissthet rundt 
klima gjort at byen skal og må bli bærekraftig. 
En utbygging med høy tetthet ved kollektivk-
nutepunkter og gode offentlige uterom har blitt 
svaret på det. I Norge er Barcode og utbyggin-
gen av den nye bydelen i Oslo, Fjordbyen eksem-

pel på det. Her skal man sette tidligere nevnte 
teorier om en om hva som skaper den gode byen 
for mennesker ut i praksis:  

”Sjøfronten er vårt store felles byrom som alle kan bruke 
og få en positiv tilhørighet til. Vannet er et magisk, lev-
ende og universelt element, og Oslos motto ”The Blue 
and the Green, the City in Between” kan nå gis et utvi-
det og vesentlig tydeligere innhold. Ved å anlegge en at-
traktiv havnepromenade og et sett med rause allmen-
ninger oppnås en flott sammenheng langs strandlinja, 
og fjorden knyttes inn i nabobydelene.” 
(Oslo kommune: Fjordbyplanen)

Når jeg i dag går rundt og betrakter Barcode, 
i øyehøyde, føler jeg meg bitteliten. Jeg har 
mange ganger tenkt at man i nye byggepros-
jekt har glemt at det i SketchUp finnes en knapp 
som gjør at man virtuelt kan gå rundt bygget og 
betrakte bygget i, nettopp; øyehøyde, og jeg har 
selv erfart at det kan gi ett noe uheldig utslag i 
overdimensjonerte førsteetasjer. Det gir proble-
mer med skalaen på prosjektene spesielt og den 
menneskelige skalaen generelt. En helt annen 
grunn til at jeg føler meg liten mellom blokkene 
i Barcode er været. Når kald vind svir mot huden 
og det kjennes ut som man står i en vindtunnel 
(fig.1.) har jeg har undret meg over at her skal et 
av byens nye rom; Stasjonsallmenningen,
ligge.

Å gå i vindfulle gater

Maiken Scheldsøe Berg

Ill.2
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”Det er lite som har større betydning for komfort og 
velvære i byens rom enn det aktuelle klimaet akkurat 
der man sitter, står, går eller sykler.” (Jan Gehl: s.178) 
Jan Gehl skriver her om mikroklimaet i byen, 
mikroklimaet er været i gata du ferdes eller 
rundt benken du sitter på og er det jeg opplever 
mellom blokkene i Barcode. Kombinasjonen av 
høyhus og vind skaper et helt eget værforhold 
i øyehøyde. Høye hus fungerer i praksis som 
vindfangere som tar tak i vinden i 30-40 meters 
høyde og transporter den med forsterket kraft 
ned til bakken, hvor man opplever den i sterke 
kast. Forsøk har vist at vinden ved foten av huse-
ne forsterkes 4 ganger (fig.2). 
I tempererte klimasoner, hvor det i høy grad 
dreier seg om å holde på varmen og unngå 
avkjøling, spiller beskyttelse mot vindavkjøling 
en helt sentral rolle for klimaet mellom husene. 
Ikke bare for mennesker men også for planter, 
som får vanskeligere vekstforhold på grunn av 
kulden. (Gehl s.181)
Motsatt bremses vinden når den treffer byer 
med lavere bebyggelse og mange trær og ska-
per et bedre klima, samt vekstforhold mellom 
husene. Eksempelet nevnt over er bare ett av 
mange værfenomener som kun oppstår i det 
urbane landskapet. Det mest veldokumenterte 
fenomenet kalles ”urban heat island”, når dette 
oppstår kan temperaturen i byen differensiere 
hele 12 grader fra omlandet rundt, bla. som en 
effekt av at byens harde materialer fungerer yp-
perlig som varmelagre.
I byen oppstår også et eget vindmønster som 
tidligere omtalt når vind treffer høye bygninger, 
et annet eksempel er brisen som strømmer 
fra byens parker. Denne kunnskapen er det 
ikke bare klimatologer som har, klimaet har 
fra tidlige tider vært en essensiell del av den 
urbane designen, men kan virke glemt i en tid 
hvor internasjonale arkitekturtrender rår. Kli-
makunnskapen kan brukes til å planlegge med 
været og ikke mot det. Teoretikeren Gideon Go-
lany foreslår at den urbane morfologien kan
designes til å kjøle eller varme urbane områder 
som det passer, uten bruk av energi intensiv 
teknologi, eksempelvis ved at man har et sam-

menhengende rutenettsystem av veier i varmere 
klima for at luften skal kunne nå helt inn til by-
kjernen, motsatt benytter man et irregulært vei-
nett i kaldere klima, for igjen unngå kald vind. 
Han hevder videre at vi må kombinere kunnskap 
men har ervervet gjennom forskning med den 
kunnskapen våre forfedre hadde om klimaet. 
Man trenger ikke finne opp hjulet på nytt, men 
heller ha en mer holistisk tilnærming til hvordan 
man skaper gode plasser for folk. (Public Places 
Urban Spaces)
Alle som er med på å planlegge og pros-
jektere nye byrom må tenke på hvordan det 
er å oppholde seg i rommet i forhold til sol, 
skygge, temperatur, regn, snø, vind og støy. 
Alle er faktorer som påvirker vår opplevelse 
av det aktuelle rommet.
Ved å benytte seg av designelementer som byg-
ninger, trær, busker, vegger, utspring kan man 
skape le for vinden og skygge for sola, alt et-
tersom. Forurenset luft er et annet viktig faktor 
som gjør at man i byen er avhengig av en kald-
luftsdrenasje mellom byggene. Vi har kunnska-
pen, men brukes den i praksis når man bygger 
by? Lar denne essensielle delen av urban
design seg implementere i virkeligheten? 
Ingegärd Eliasson tar opp temaet i artikkelen: 
”The use of climate knowledge in urban plan-
ning”. Basert på en studie om hvordan og når 
kunnskap om klima blir brukt i den urbane
planleggingsprosessen. Et eksempel er fra 
”Norra Älvstaden”, et transformasjonsprosjekt 
av et skipsverft på den nordlige siden av Göta 
Kanal i Gøteborg. Et område utsatt for hyppig og 
sterk vind
fra sør-vest. Her involverte man klimatologer 
fra starten av. Gjennom vindstudier i felt og test-
er med vindtunnel fant klimatologene områdene 
som var spesielt vindutsatte og kom da med råd 
om bla. plassering av bygg som le. Både plan-
leggere og arkitekter var interesserte, men i 
dag er ”Norra Älvstaden” kjent som et forblåst 
sted man ikke drar til. Hvorfor benyttet de ikke 
kunnskapen til å lage et område man ønsker å 
bruke? I dette tilfellet var det uviljen til å endre 
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forskning.
”An essential part of urban design is the need to provide 
confortable conditons whitin public spacescomfort
beeing an prerequisite of successfull people places. ” 
(Public Places Urban Spaces)
En suksessfullt byrom er et byrom det er be-
hagelig å oppholde seg i. Enkelt sagt. Det samme 
gjelder gata. Ved bevisst bruk av arkitektur og 
landskapsarkitektur tilpasset stedets aktuelle 
klima vil det være mulig å gå i ikke fullt så vind-
fulle gater. Men man kan også forsterke ur-
bane klimafenomen. For eksempel den tidligere 
nevnte vindtunneleffekten i Barcode, å stå i vind-
tunnelen er en attraksjon i seg selv på forblåste 
dager. Men også det krever kunnskap om og pri-
oritering av klimaet i byen.
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designen på området som var avgjørende. Un-
dersøkelsen viser at det er en kompleks prosess 
med mange barrierer og involverte parter som 
skal føre til de gode, eller ikke fullt så gode, by-
rommene.

Planleggere var interesserte i kli-
maspørsmålet, men bruken av klimainfor-
masjonen var usystematisk og hadde liten 
innvirkning på planleggingsprosessen.

Planleggerne i undersøkelsen forholdt seg til 
klimaet på et personlig plan, som at et godt 
bomiljø skal ha godt vær, ikke være for vindfullt, 
men uten forurensning, sol men også skygge 
og ikke for tørt eller for vått. Få nevnte klima i 
forhold til urban ventilasjon og energiforbruk. 
Økonomi, prioritering og kunnskap viste seg å 
være de største barrierene. Økonomisk fordi 
planleggerne fryktet naboklager som ville blitt et 
fordyrende ledd og midler til å gjennomføre den 
nødvendige klimatiske undersøkelsene. Trafikk-
sikkerhet, bygningsdesign, arkitektens visjon og 
boliger til folket ble prioritert over klima. Klima 
ble rett og slett ikke sett på som det viktigste i 
den store sammenhengen, som igjen kan bero 
på manglende kunnskap om klima, ikke bare 
blant planleggerne, men også hos investorer, 
politikere og andre involverte i planlegging-
sprosessen. Andre faktorer som spilte inn var 
om det var valgår, forandringer i det politiske 
flertallet, offentlig privat samarbeid etc. Selv 
om denne undersøkelsen er utført i Sverige tror 
jeg den stemmer godt med norske forhold. Den 
viser kompleksiteten i prosessen som skal føre 
til byen for mennesket. For å skape de gode by-
rommene kreves det samarbeid og kunnskap. 
Dette er en kompleks prosess med mange ak-
tører som må arbeide på lag skal man skape 
en by i menneskelig skala. Konklusjonen av 
undersøkelsen er at også urbane klimatologer 
må være sitt ansvar bevisst for å øke forståels-
en og viktigheten av det urbane klimaet, ikke 
bare blant planleggere men også hos publikum 
og bestemmelsestakerne. For ikke å glemme 
at planlegging er en politisk prosess som ikke 
alltid er basert på eller relatert til vitenskapelig 
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‘Bærekraftig byutvikling’ har blitt satt på agen-
daen de siste årene, med mål om forbedrede 
bymiljø i tillegg til reduserte miljøgassutslipp. 
Dette skal oppnås blant annet gjennom økt 
tilgjengelighet og attraktivitet for gående og 
syklister (Carmona et al. 2010, Oslo kommune 
2010). Også i Oslo ønsker man å få et høyere 
antall fotgjengere og syklister ut i gatene som 
erstatning for bilistene (Oslo kommune 2010). 
I den sammenheng er Grønlandsleiret og Sch-
weigaards gate sentrale gater på Oslos østkant 
som det er interessant å diskutere. Gatene går 
tilnærmet parallelt fra Gamlebyen mot Oslo 
sentrum, og er begge viktige ferdselsårer i om-
rådet. Opplevelsen ved å ferdes til fots i de to ga-
tene er imidlertid vidt forskjellig. Det er noe ved 
gatenes struktur, sammensetning og utforming 
som gjør at de fungerer og fremstår forskjellig, 
og dette påvirker tiltrekningen gatene har på 
fotgjengere. Betydningen omgivelsene har for 
menneskers atferd og trivsel i byen er et godt 
belyst tema i faglitteraturen. Gehl (2007, 2010) 
og Jacobs (1961) beskriver gater og byrom som 
potensielle steder for aktivitet og mellommen-
neskelige møter og som rammer for et godt byliv. 
I følge Carmona et al. (2010) er bymorfologien, 
herunder sammensetningen av gatemønster og 
kvartalstruktur, en viktig ramme for folks
bevegelse og sosialisering i byen. I dette essayet 
diskuterer jeg hvordan faktorer knyttet til by-
morfologi, funksjon og utforming legger prem-
isser for Schweigaards gate og Grønlandsleiret 
når det gjelder opplevelsen som fotgjenger. 
Ideer rundt disse begrepene kan bidra til å 
forklare hvorfor gatene oppleves så forskjellig. 
Jeg legger til grunn en hypotese om at morfolo-

giske elementer som gatenett og kvartalstruk-
tur, utformingen av gata og samspillet mellom 
gata, byrommet og bebyggelsen som omgir 
dem, påvirker gatenes dynamikk med tanke på 
bevegelse og sosial interaksjon. Dette har be-
tydning for potensialet til å tiltrekke gående og 
bidra til at flere tar beina fatt i byen.

Et permeabelt gatenett gir bedre tilgjenge-
lighet
Bymorfologi kan beskrives som studiet av 
hvordan bygde volumer og rom forholder seg 
til hverandre, forandres over tid og skaper by-
form. Arealbruk, tomtemønster, bygningsstruk-
tur og gatemønster er morfologiske elementer 
som bestemmer byens form og oppbygning og 
som påvirker opplevelse og bruk av byen (Car-
mona et al. 2010). I tilfellet Grønlandsleiret og 
Schweigaards gate er gatemønsteret og kvar-
talstrukturen de morfologiske elementene som 
synes å påvirke sosial interaksjon og bevegelse 
i høyest grad. Grønlandsleiret består i stor grad 
av små kvartaler og har mange tilstøtende gater 
på begge sider. Dette kan ha flere fordeler. Car-
mona et al. (2010) påpeker for eksempel at en 
finkornet bystruktur med små kvartaler frem-
mer den fysiske og visuelle tilgjengeligheten i 
byen. En slik bystruktur tillater et større rutevalg 
og gjør det enklere å se rutealternativene. 
Gatemønsteret – plasseringen av bykvartaler og 
bevegelseskanalene mellom disse, utgjør hove-
delementene i byens nettverk av offentlige rom 
og definerer den visuelle og fysiske tilgjenge-
ligheten til et sted, permeabiliteten (ibid).

Spradegaten og slusen

Kristin Moxnes
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lange fasader og gata i lange strekk er isolert
fra omgivelsene. Det er få gjennomgående tver-
rgater som gir mulighet og invitasjon til å en-
dre gateløp, og jernbanelinja som går parallelt 
sperrer for avstikkere langs store deler av gat-
estrekket. Området har således lav visuell og fy-
sisk tilgjengelighet, og man får lett fornemmels-
en av sluses langsetter en kanal. Det er sjelden 
man ser folk oppholde seg ‘frivillig’ her, og dette 
bidrar til inntrykket om at gatemønsteret har 
betydning for hvor populær gata er blant fot-
gjengere som ikke er ‘i transitt’. 

Gater må ha plass til menneskene
Andre faktorer som virker inn på opplevelsen av 
gatene er utformingen, for gater og veiers fysis-
ke oppbygning spiller også inn på mulighetene 
de gir for bevegelse og sosial interaksjon (Car-
mona et al. 2010).

Permeabiliteten viker inn på byens liv, skal man 
tro Jacobs (1961). Hun beskriver hvordan korte 
kvartaler gir folk mulighet til å runde hjørner og 
legger til rette for at deres veier krysses. Videre 
kan folk som bruker de samme gatene til ulike 
tider av døgnet kan gi grunnlag for funksjons-
blanding og flere små virksomheter. Dette leg-
ger bedre til rette for til uforpliktende mellom-
menneskelige møter og lokker folk til å bevege 
og oppholde seg i gatene. Grønlandsleiret har 
et høyt antall hjørnebutikker og et bredspek-
tret tilbud av småvirksomheter som benyttes av 
folkestrømmen i gata. Sett i lys av Jacobs’ ideer, 
kan dette blant annet ha sammenheng med 
den gode tilgjengeligheten som det permeable 
gatenettet bidrar til. Lange kvartaler er ikke 
like gunstig, og kan derimot føre til isolering av 
gateløp. Dette kan man lett føle i Schweigaards 
gate, som har en høy andel store kvartaler med 

Ill.1 Oversiktsbilde over Schweigaards gate og Grønlandsleiret med omgivelser i Oslo
(Finn.no 2014)
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‘Sosialt rom’ betegnes av Carmona et al som 
steder der økonomisk, sosial og kulturell ut-
veksling foregår. Gater med fotgjengertrafikk 
blir ansett som viktig for å danne og veve sam-
men sosialt rom og bevegelsesrom. Veier på sin 
side er forbindelser der det sosiale rommet ofte 
skvises til fordel for bevegelse. Særlig bilveier 
har ofte en tendens til å splitte og separere om-
råder og slik vanskeliggjøre mellommenneskel-
ige møter. Det ble påvist i undersøkelser fra San 
Francisco at sterkt trafikkerte gater inviterte til 
mindre sosial bruk av fortauene enn i lettere 
trafikkerte gater, der disse fungerte som pop-
ulære møtesteder (Appleyard og Lintell 1972 i 
Carmona et al 2010). Allen Jacobs (1995 i ibid) 
har observert at vellykkede bygater er de som 
legger til rette for flyt av mennesker og biler side 
om side samtidig som «en sterk stedskarakter 
opprettholdes» (s 107). Grønlandsleiret og Sch-
weigaards kan i så måte sammenliknes. Grøn-
landsleiret er tilrettelagt for fotgjengere med 
brede fortau og sykkelfelt som skaper avstand 
til trafikken. Det er få fysiske sperrer som holder
fotgjengerne unna biltraseen, og der er enkelt å 
krysse gata på kryss og tvers. I tillegg brytes gata 
opp av flere plasser og tverrgater med hjørner 
som inviterer til opphold, handel og annen aktiv-
itet, og har flere eldre bygninger gir den ‘karak-
ter’. I Schweigaards gate et fortauene smalere 
og trafikken virker tettere på. En tett strøm av 
lokal og regional trafikk skviser det sosiale rom-
met og gjør gata til en transittåre, forsterket av
gjerder og midtrabatter som gjør den klundrete 
å krysse. Utformingen av de to gatene gir for-
skjellig prioritet til bevegelse og opphold og 
dermed en svært ulik komfort for fotgjengere.

Vertikale, aktive fasader gir et mer spennende 
gatebilde 
Bygningenes fasader og samspillet mellom byg-
ningene og gata kan også bidra til å gi liv og bev-
egelse i byen.

Det gjelder derfor å heve kvaliteten på by-
rommene slik at folk ønsker å bevege seg 
til fots, i følge Gehl (2010).

Går man i området rundt knutepunktet Grønland 
torg i Grønlandsleiret opplever man ofte at plas-
sen og fortauene er fylt av folk, og de flertallige 
småbutikkene med sine varierte fasader og vin-
duer kan ha noe med dette å gjøre. Gehl (2007) 
argumenterer for å skape kontakt mellom det 
‘private’ som foregår inne og det ‘offentlige’ som 
foregår ute, ved hjelp av store vinduer og fasad-
er som henvender seg til gata. Slike aktive fasa-
der kan bidra til et mer spennende gatebilde og 
tiltrekker seg ofte aktivitet ikke direkte forbun-
det med virksomheten inne i bygningen (Gehl 
2010). I Grønlandsleiret henvender de fleste byg-
ningene seg med innganger direkte mot gata og 
det er mange store vinduer der man får innblikk 
i bebyggelsens mangefoldige innhold. Mange av 
fasadene er vertikale med korte sekvenser, og 
man finner en morsom variasjon av butikker og 
virksomheter. I følge Gehl (2010) kan slike fasa-
der gjøre gatebildet mer interessant, i kontrast 
til kjedsommeligheten og ensformigheten hori-
sontale, lange førsteetasjer kan skape. Når det 
er mange små lokaler er det dessuten plass til 
forskjellige virksomheter. Dette gir folk større 
grunn å til å komme til ulike tider av døgnet og 
påvirker trygghetsfølelsen i følge Jacobs (1961). 
Slik kan varierte, aktive fasader med et man-
gfoldig innhold bidra til et bedre gateliv, noe 
Grønlandsleiret ser ut til å være et eksempel på.
Samspillet mellom gata og bebyggelsen i Sch-
weigaards gate gir dessverre en fattigere op-
plevelse. Selv om man også her finner enkelte 
fasader som skaper kontakt mellom ute og 
inne, preges gata av lange, lukkede fasader og 
ubebygde arealer hvor det ikke er så mye in-
teressant for øyet. Boligene og virksomhetene 
i Schweigaardsgate er i stor grad innadvendte 
og hovedparten har ikke inngang direkte mot 
gata, noe som bidrar til den ‘lukkede’ følelsen. 
Det kan imidlertid nevnes at nye bygninger i det 
siste er bygget med mer transparente fasader 
så man kan se inn på det som foregår, og dette 
bedrer opplevelsen noe. Sett i lys av ideene 
presentert over, underbygger observasjonene i 
høy grad påstanden om at den morfologiske op-
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pbygningen, sammen med gatenes utforming 
og samspillet mellom gata og bygningene har 
betydning for fotgjengeropplevelsen i gatene. 
Til hvilken grad dette har betydning for at folk 
oppholder seg og ferdes der er vanskelig å vite, 
men observasjonene tilsier at det har en viss 
innvirkning. Isåfall kan dette brukes som lær-
dom i den pågående utviklingen av Oslo. Børrud 
(2014) påpeker eksempelvis at den ovennevnte 
utbyggingen langs Schweigaards kunne vært en 
gylden sjanse til å gjøre gata til en mer attraktiv
forbindelse mellom Oslo sentrum og Gam-
lebyen. Ved bruk av mindre volumer og ak-
tive fasader kunne man fått et mangfold som 
gjorde gåturen mer interessant. I stedet er de 
nye fasadene lange og voldsomme, og selv om 
man stedvis kan se inn, inviterer de lite til so-
sial interaksjon ettersom det er kontorer i store 
deler av førsteetasjene. Skal Schweigaards gate 
bli et behageligere og mer opplevelsesrikt sted 
å ferdes til fots, må fotgjengerne få større plass 
å boltre seg på og bebyggelsen rettes mer mot 
gatelivet. Det er imidlertid fare for at den dår-
lige tilgjengeligheten og den store overvekten 
av kontorlokaler gjør at Schweigaards gate ikke 
kan bli like folkerik og interessant som Grøn-
landsleiret. Men mer behagelig å bevege seg til 
fots i kan den iallefall bli. 
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Navngivning er viktig, om det så gjelder den ny-
fødte eller av gatene vi går i. Navn er merkelap-
per som hjelper oss å skille Per fra Pål, fra å 
kjøpe produkt A og ikke B. Navn gjør at vi kom-
mer oss fra et sted til et annet. Navn uttrykker 
tilhørighet, kultur, historie og identitet. Person-
navn vil uttrykke individuell identitet, stedsnavn 
den kollektive. Stedsnavnet vil kunne gi både 
personlige og kollektive identitetsbilder (Eskel-
and 2001). Fra følelsen av hjem for ditt hjemsted 
til stereotypiske bilder for verdensbyene. For 
stedsnavn er navnet også politikk, der politikere 
vedtar navn på gater og plasser, der navnet kan 
representere samfunnsverdier, eller snevrere 
interesser og ideer (Tidemann 2011). Navngivn-
ing er også lovregulert. Navn kan være begrep, 
en bestemmelse som karakteriserer, definerer. 
Betydningen av begrepet kan være vid og all-
menngyldig eller smal og avgrenset. Stedsnavn 
kan derfor sies å være mer enn rene adresser 
i terrenget, mer enn et kommunikasjonsmiddel 
for hvor mennesker bor og ferdes. Stedsnavn ut-
trykker sosialt fellesskap, identitet, historie og 
kultur. Det bør derfor ikke være urimelig å påstå 
at navngivningen av våre nye gater og plasser er 
et viktig redskap for å representere nettopp vår 
kultur, våre ideer og vår identitet. For oss selv 
og for fremtiden. Denne teksten ønsker å prob-
lematisere et eksempel på vår tids navngivning 
av nye offentlige byrom. I Bjørvika i Oslo pågår et 
av de største byutviklingsprosjektene vi har sett 
i Norge til i dag. Bjørvika omfatter det tidligere 
havneområdet mellom Ekeberg, jernbaneskin-
nene, fjorden og sentrum. Her skal en ny bydel 
formes, og visjonene om en levende bydel der 
mennesker skal bo, jobbe, handle og leve er 
store. Effektiv arealbruk skal gi byrom til glede 

Det nye byrommet- en allmenning?

Magnus Reite

for befolkningen. Sentralt står Bjørvikas syv 
allmenninger, et av hovedgrepene i kommun-
ens plan for området (Plan og bygningsetaten 
2010). Byrommene skal binde ny og gammel 
bebyggelse sammen, og knytte de til fjorden. 
Sammen med havnepromenaden, som vil gå fra 
Bjørvika i øst til Bygdøy i vest, skal byrommene 
være arenaer for attraksjoner og aktiviteter. 
Kommunens intensjoner kan vi se helt ned til 
navngivningen. Fem av syv byrom har fått navn 
som ender på allmenning. Blant annet Operaal-
lmenningen og Loallmenningen nedenfor Eke-
berg. Det må ha vært et bevisst valg fra navngiv-
ers side å skape assosiasjoner til samhørighet 
og fellesskap når identiteten skulle manifes-
teres gjennom navnet. Slik navngivning er ikke 
unik for Bjørvika, også i andre norske byer har 
offentlige byrom blitt døpt som allmenninger 
(Valaker 2011). Denne teksten stiller spørsmålet 
om hva en allmenning egentlig er, og hvorfor så 
mange av vår tids byrom blir navngitt på denne 
måten?

Hva er en allmenning?
Når Norge først ble bebygd var fjerntliggende 
områder av begrenset økonomisk betydning. 
Hvis områdene i det hele tatt ble brukt, så var 
det av hele bygdelaget til beite, fiske og jakt. 
Under vikingtiden ble Norge samlet til ett rike, 
og i følge tradisjonen skjedde dette etter slaget 
i Hafrsfjord da Harald Hårfagre i om lag 885 be-
seiret vikingkongene på SVestlandet (Thuesen 
& Røvik 2014). Tidligere var det antatt at når 
dette skjedde så ble kongen, staten, ansett 
som eier av slike områder, kalt statsallmen-
ninger. Dette er ikke helt brakt på det rene, men 
likeså er statens eiendomsrett i dag anerkjent 
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(Falkanger 2013). Gjennom tidene har deler av 
områdene blitt solgt til de bruksberettigede, til 
bygdelaget, som bygdeallmenninger. Fra om 
lag 1857 fikk vi også privatallmenninger, gjen-
nom salg av områder til andre enn bruksber-
ettigede (Berge 2014). Fra opprinnelig å være 
en allemannsrett, har konkurranse og konflikt 
mellom de bruksberettigede, og mellom dem 
og statsmakten vært sentral gjennom historien. 
Siden bruken i tidligere tider lå hos bygdefolket 
oppstod det forestillinger om at det var dem 
alene som hadde bruksrett (Justis- og bered-
skapsdepartementet 2007). Allerede i Magnus 
Lagabøtes landslov fra 1274 og i Christian IVs 
Norske Lov av 1604 er allmenningsrettighe-
tene nevnt, blant annet bøndenes rett til se-
ter, trevirke og jakt (Lillevold 2004). I Christian 
5 norske lov av 1687 ble bygdelaget innført i 
lovgivningen. Hvert bygdelag skulle kun bruke 
sin allmenning når det gjaldt skog, seter, beite 
og fiske. Avhending av statsallmenninger har 
foregått helt siden de store krongodssalgene i 
1660-årene. Det var imidlertid først i 1857 at det 
lovmessig ble skilt mellom allmenningstypene. 
Betegnelsene vi fortsatt bruker ble innført gjen-
nom Lov om skovvæsenet fra 1863 (Lillevold 
2004). I dag har vi tre lover som behandler all-
menning som juridisk begrep; Fjellova, Stat-
sallmenningsloven og Bygdeallmenningsloven. 
I tillegg er sedvanerett og rettspraksis viktig i 
allmenningsretten. Bygdeallmenningene er i 
dag underlagt privat eiendomsrett der loven de-
finerer en bygdeallmenning som en ”allmenning 
hvor eiendomsretten tilligger minst halvparten 
av de jordbrukseiendommer som fra gammel 
tid har bruksrett i allmenningen” (Bygdeallmen-
ningsloven 1992). Privatallmenning er definert 
som en allmenning der eiendomsretten tilligger 
færre enn halvparten av slike jordbrukseien-
dommer (Endringslov angående allmenninger 
m.v. 1992). I dag finner vi få privatallmenninger 
i Norge. Slike områder har for det meste blitt 
omgjort til bygdeallmenninger eller privat 
grunn. Statsallmenningene forvaltes av Stat-
skog og Fjellova regulerer våre rettigheter til 
jakt, beite og fiske. Hugstrettigheter reguleres 

gjennom Statsallmenningsloven. En allmen-
ning, i juridisk betydning, er altså et område der 
bygdelag innehar lovbestemte bruksrettigheter. 
En slik definisjon kan ikke benyttes for offentlige 
rom i våre byer. Hvilke bruksrettigheter er det 
i så fall snakk om? Hvem er i så fall de bruks-
berettigede? Det må finnes en annen betydning 
av begrepet allmenning, en betydning som ikke 
er bundet av lovverket. En betydning som med 
rette kan benyttes i navngivningen av offentlig 
byrom, en urban-allmenning. I det Store nor-
ske leksikon kan vi kanskje komme nærmere 
en begrepsavklaring. Her er allmenning definert 
som en ”bred, åpen gate eller plass i en by, be-
regnet på å hindre at en ildebrann skal bre seg” 
(Store norske leksikon 2009). De fleste kjenner 
til Bergens storstue, Torgallmenningen, op-
prettet som en branngate etter bybrannen i 1582 
(Mæhlum 2012).
At byrommene i Bjørvika har blitt planlagt på 
bakgrunn av brannsikkerhet er likevel tvilsomt. 
Kanskje den språklige forståelsen av begrepet 
har gjennomgått en transformasjon, slik brann-
gatene i våre trehusbebygde byer har gjort for å 
bli de byrommene vi finner der i dag? At språk og 
begrepsbruk kan forandre seg over tid er kjent 
(Simonsen et al. 2014), men en definisjon av all-
menning som et offentlig byrom finnes ikke. Hva 
er det så planleggerne og utviklerne bak Bjor-
vika-prosjektet legger i allmenningsbegrepet? 
Allmenningsbegrepet har aktivt blitt brukt som 
et identitetsskapende og strukturerende ele-
ment gjennom planleggingen. Utbyggingen 
skjer på grunneiendom eid av store private og 
delprivate selskaper. Den overordnede reguler-
ingsplanen ble utarbeidet av Oslo kommune. Det 
var i disse planene de syv allmenningene fikk sin 
målsetting, og sitt navn. I kommunens plando-
kumenter defineres en allmenning som et ”fot-
gjengerbasert og offentlig byrom”. I et intervju i 
2008 uttalte en representant fra Plan-og bygn-
ingsetaten at en allmenning er en ”fotgjenger-
basert ferdselsåre” og at begrepet stammer fra 
gatenavn fra middelalderens Oslo, gater som 
fungerte som allmuens tilgang til fjorden (Plan- 
og bygningsetaten 2008 s. 3). En av utviklerne, 
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Sørenga Utvikling, forklarer begrepsbruken 
med at begrepet er brukt på grunn av ordets op-
prinnelse fra det gammelnorske ordet almen-
ningr av almennr, som betyr ”alle menn” eller 
”hele befolkningen”. Begrepet er tatt frem igjen 
i planleggingen ”nettopp for å understreke at 
de mange offentlige byrommene i området skal 
være til glede for hele befolkningen” (Sørenga 
Utvikling 2014). Hva er så en urban allmenning? 
Er det en fotgjengerbasert ferdelsåre? Er det 
at byrommet er ment for befolkningen, for al-
mennr, grunn nok til å kalle det en allmenning? 
Hvorfor ser vi slik utstrakt bruk av begrepet i 
dagens byutvikling når ingen synes helt å kunne 
forklare begrepsbruken? Er allmenning kun et 
moteord som ”ukritisk” blir brukt på samme 
måte som en eiendomsmegler forskjønner 
sitt salgsobjekt? 4 Erling Berge, professor ved 
Norges miljo- og biovitenskapelige universitet, 
diskuterer i en artikkel at navngivningen av of-
fentlige plasser som allmenninger kan sees i lys 
av en internasjonal trend mot å idealisere all-
menningen og dens egenskaper (Berge 2014). 
Berge viser til at den faktiske allmenning, slik 
som bygdeallmenningen, har mistet sitt fotfeste 
i dagens samfunn. Mange av ressursene utnyttes 
ikke lenger og det delte eierskap har i mange 
sammenhenger mistet sin rolle. Likevel ser man 
at allmenningen som idé lever videre, der be-
grepet til stadighet blir benyttet som forklaring 
på situasjoner hvor en deler på ressurser eller 
goder. Særlig innen akademia har allmennin-
gens typologi blitt brukt til å beskrive allmenne 
goder slik som atmosfæren (Buck 1998) eller 
offentlig infrastruktur (Frischmann 2012). Har 
allmenningsbegrepet i så fall utviklet seg til å 
bli en ideologisk betegnelse på situasjoner hvor 
goder deles? Kan dette forklare navngivningen 
i Bjørvika? Hensikten med Bjørvikas byrom har 
fra planleggingens start vært å skape byrom til 
glede for både innbyggere og tilreisende. By-
rommene skal tilby aktiviteter og attraksjoner 
og være arenaer for lek og rekreasjon. Kan 
slike kvaliteter anses som goder, som kollektivt 
kan deles? I så fall kan allmenningen som idé 

bedre forklare byrommenes funksjon. Paral-
lellen kan trekkes videre for Bjørvikas del; På 
samme måte som eierløst land gjennom histo-
rien ble statens eiendom, har i hovedsak private 
selskaper nå eiendomsrett over landarealene i 
Bjørvika. Land som tidligere var eid av det offen-
tlige, av fellesskapet. Slik som bygdefolket etter 
hvert fikk sin bruksrett, er det i dag lovnaden om 
tilgjengeligheten i byrommene som står igjen av 
felleseie i Bjørvika.
Kan i så fall betegnelsen allmenning med 
rette beskrive våre nye byrom? Som et 
transformert begrep fra den tradisjonelle 
allmenning, allmenning som branngate og 
fra almennr? Kan dagens urbane allmen-
ning være offentlige byrom som innehar 
goder som den bruksberettigede befolknin-
gen kan bruke?
Det viktige vil kanskje uansett være hvor 
tilgjengelige byrommene faktisk vil bli. Vil de 
være til for allmennheten, eller vil de preges av 
uklare skiller mellom privat og offentlig rom? 
Vil vi i Bjørvika se tendenser slik vi har sett på 
Tjuvholmen, der private eiere og beboere har 
forsøkt å tvinge vekk allmennhetens ønske om 
et forfriskende sjøbad (Brakstad 2014)? For å 
avslutte som jeg begynte. Navngivning er viktig. 
Navnet gir identitet, uttrykker historie og kultur 
og skaper tilhørighet. Det er klart at navngivnin-
gen i Bjørvika ikke kan forsvares i lys av allmen-
ningen som juridisk begrep, men et begrep har 
ofte flere betydninger, og språk og kultur er ikke 
bundet av noe lovverk. Som vi har sett er ikke 
allmenningsbegrepet entydig definert, men as-
sosiasjonene rundt dens idé kan sammenliknes 
med de samme ønskene vi har om våre byrom. 
Vi vil alle kunne finne gleden i å være i et åpent 
byrom, sammen med våre medborgere, der vi 
alle kan dele på de samme godene. Spørsmålet 
som står igjen ubesvart er om Bjørvikas allmen-
ninger faktisk klarer å leve opp til sitt navn.  
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Bedre tilgjengelighet skaper et rikere byliv

Kinga Kot

Bærekraftig utvikling skal sikre at «behovene til 
de som lever i dag blir fylt, uten at det ødeleg-
ger for at fremtidige generasjoner skal få oppfylt 
sine» (FN-sambandet, 2014). Med bærekraftig 
utvikling ønskes det en utvikling der det tas 
avgjørelser som er gode både på kort og lang 
sikt. Begrepet bærekraftig utvikling referer 
til miljømessige, sosiale og økonomiske ut-
fordringer som verdenssamfunnet står over. I 
de siste årene er det blitt gitt spesielt stor opp-
merksomhet til miljøutfordringer og hvordan de 
bør løses. I denne oppgaven derimot skal det 
drøftes sosiale utfordringene i byer og tettst-
eder knyttet til allmenntilgjengelighet. Fokuset 
vil hovedsakelig rettes mot universell utform-
ing som gir «mulighet til å være til stede der 
menneskers liv leves» (Lid, 2014). Universell 
utforming handler om å legge til rette for bedre 
tilgjengelighet i offentlige rom slik at alle kan 
bruke dem. I rundskrivet Universell utforming i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, side 6 
står det at utforming av våre fysiske omgivelser 
skal være inkluderende. Ved hjelp av dette
prinsippet skal offentlige rom utformes slik at 
det ikke vil være behov for spesielle tilpasninger 
i ettertid. Det er derfor viktig å implementere 
prinsippet om universell utforming allerede i 
en tidlig planleggingsfase. I 2009 ble det utar-
beidet en handlingsplan av Barne- og likestill-
ingsdepartementet «Norge universell utformet 
2025» som fremmer universell utforming og 
økt tilgjengelighet. På bakgrunn av denne han-
dlingsplanen skal det brukes alle tilgjengelige 
virkemidler for å oppnå målet om bedre 
tilgjengelighet, og sikre like muligheter for alle, 
uavhengig av funksjonsnedsettelse. Handling-
splanen sammen med enannen relevant littera-
tur skal legges til grunn for drøftelsen av for-
holdet mellom tilgjengelighet og byliv.

Universell Utforming vs Tilgjengelig Utforming
USA var et av de første land som åpnet for å 
bedre tilgjengeligheten i offentlige byrom. Det 
var i etterkrigstiden da krigsveteraner og folk 
med poliovirusskader fant det vanskelig å bev-
ege seg i det fysiske miljøet. Målet var å gi disse 
menneskene mest mulig selvstendighet ved 
hjelp av forskjellige hjelpemidler som bl.a heis-
er eller ramper. Det ble utarbeidet flere stand-
arder og veiledere med eksempler på hvordan 
offentlige rom kunne tilrettelegges for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne. Fokusgrup-
pen var oftest personer som var dårlig til beins 
eller ikke kunne gå i det hele tatt. Konseptet ble 
kalt for tilgjengelig utforming (fra eng. accessi-
ble design).
Tilgjengelig utforming er ikke utgangspunktet 
for denne oppgaven, men universell utforming
(fra eng. universal design). Konseptene er like 
på noen områder, men universell utforming er et 
mer omfattende begrep, og omhandler i tillegg 
den etiske siden av tilgjengelighetsspørsmålet. 
Begrepet universell utforming ble for første 
gang presentert i 1997 av Center for Universal 
Design i North Carolina, i form av syv prinsipper 
for utforming:
1. Like muligheter for bruk - brukbar og 
tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
2. Fleksibilitet i bruk - skal tjene et vidt spekter 
av individuelle preferanser og ferdigheter
3. Enkel og intuitiv i bruk - skal være lett å forstå 
uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, 
språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå
4. Forståelig informasjon - skal kommunisere 
nødvendig informasjon til brukeren på en effek-
tiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgiv-
elsene eller brukerens sensoriske ferdigheter
5. Toleranse for feil - skal minimalisere fare og 
skade som kan gi ugunstige konsekvenser, eller 
minimalisere utilsiktede handlinger
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6. Lite fysisk anstrengelse-skal brukes effektivt 
og bekvemt med minimum av bry og krefter
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk - skal 
gjøre tilgang, rekkevidde, betjening/service og 
bruk mulig, uavhengig av brukerens kroppsstill-
ing eller mobilitet (Rogaland FK u.d.)

Meningen bak prinsippene var å vise til at sam-
funnet vårt består av forskjellige mennesker, 
og det bør tas hensyn til de forskjellene når det 
gjelder ting som skal være allmenntilgjengelige. 
Det kan være produkter, tjenester eller det fysis-
ke miljø. Universell utforming skulle inkludere 
alle mennesker og alle typer funksjonsnedset-
telser. Det skulle finnes nye, mer effektive løs-
ninger på å overkomme barrierer i det daglige 
liv. Byen brukes av mange forskjellige men-
nesker. I planleggingen, bør man derfor være i 
stand til å se på en by fra ulike perspektiver for 
å finne de beste løsninger som inkluderer ulike 
behov. Offentlige rom som navnet sier er rettet 
mot allmenheten, men i praksis er de ofte ikke 
det. Det finnes synlige og usynlige barrierer som 
er vanskelig å få øye på ved første omgang. Det 
hender at et sted oppfattes som lett tilgjengelig, 
men når det kommer til detaljer som mennesk-
er uten noen funksjonshemming eller behov for 
tilrettelegging ikke nødvendigvis legger merke 
til, kan det være problematisk. Altfor høye kant-
stein eller bratte stigninger er blant typiske hin-
dringene. Det er ikke bare funksjonshemmede 
som møter disse hindringene for det kan også 
gjelde kvinner med barnevogn eller eldre som 
må støtte seg i rullator. I resultatet slutter de å 
gå til steder som de finner vanskelig å bevege 
seg i. Dette etter universell utformings prinsip-
per er en form for diskriminering.
Universell utforming inkluderer alle mennesker 
i bylivet ved å gi lik mulighet til å være aktivt
i samfunnet. I artikkelen «Beyond access: A 
case study on the intersection between acces-
sibility» er universell utforming definert som 
en utvidelse av tilgjengelig utforming. Begge 
konseptene bygger på lignende prinsipper, men 
universell utforming har som formål å finne på 
løsninger som skal være gode for alle, og ned-

bygge barrierer i det fysiske miljø. Det eneste 
konseptene har til felles er et mål om å skape 
bedre tilgjengelighet. Tilgjengelig utforming er 
ikke basert på bærekraftige løsninger som kan 
brukes over lang tid, men heller på midlertidige. 
Den tydeliggjør at mennesker med funsksjon-
snedsettelser er en spesiell gruppe som må 
tilpasse seg til det øvrige samfunnet.
I Norge er universell utforming et viktig sam-
funnsmål, og det er blitt gjort ulike tiltak for å
oppnå dette målet. Gjeldende lovverk legger til 
rette for implementering av universell utform-
ing i ulike sektorer, f. eks den nye plan- og 
bygningsloven sammen med tilhørende byg-
gtekniske forskriften TEK10 angir detaljerte 
krav til hvordan en bygning eller et uterom skal 
utformes for å kunne bli ansett som universelt 
utformet. Diskriminerings- og tilgjengelighet-
sloven skal «bidra til nedbygging av samfunns-
skapte funksjonshemmendebarrierer og hindre 
at nye skapes» jf §1 andre ledd. Loven skal være 
til hjelp for å nedbygge eksisterende barrierer i 
samfunnet, og utarbeide nye løsninger som skal 
være både effektive og gode på lang sikt.

Estetikk og tilgjengelighet i offentlige byrom
Det dukker ofte opp spørsmål om universell ut-
forming lar seg kombinere med god estetikk. 
Estetikken er avgjørende for menneskers bruk 
og opplevelse av omgivelser. Den enten tiltrek-
ker eller avviser vår oppmerksomhet. Ting som 
vi ser på som attraktive, vil gi oss en umiddel-
bar positiv følelse. Det er derfor vi beundrer ting 
som er pene, som f.eks kunst. Det
samme er med by og byrom, som er enten åpne 
og inviterende eller lukkede og avvisende.
Det visuelle har veldig stor betydning for oss 
mennesker, bestemmer om vi vil oppholde oss 
på et sted eller ikke. Når folk føler seg velkomne, 
kommer de tilbake, de bruker stedet aktivt.
Universell utforming handler nettopp om å gjøre 
våre fysiske omgivelser til en positiv opplevelse, 
slik at flest mulig skal få et godt inntrykk av de. 
Et universelt utformet byrom kan være både 
inkluderende og visuelt attraktivt. Tilgjenge-
lighet og estetikk kombinert sammen gir noe 
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tilbake til samfunnet – et inkluderende og rikere 
byliv. I 2003 i Chicago en organisasjon «Access 
Living» i samarbeid med arkitektfirmaet LCM og 
studenter fra forskjellige universiteter utarbei-
det et prosjekt som gikk ut på å designe en byg-
ning med tilhørende omgivelser i henhold til syv 
prinsippene om universell utforming. De utførte 
en detaljert analyse av bygningselementene i 
forhold til tilgjengelighet og bærekraftighet. 
Metoden som ble benyttet var basert på kvali-
tative dybdeundersøkelser av mennesker med 
ulike funksjonsnedsettelser. Kombinasjonen 
av de mest bærekraftige løsninger og estetikk 
skulle sikre både en positiv opplevelse av stedet 
og en effektiv og langvarig bruk. Et fleksibelt de-
sign var tilpasset ulike menneskers behov, noe 
som resulterte i at hele ideen ble til en suksess. 
Et annet eksempel på et prosjekt som er både 
attraktivt og inkluderende er et sambruksom-
råde (fra eng. shared space) Mariahilfer Strasse 
i Wien. Det ble ferdig stilt i 2015. Formålet med 
et sambruksområde er «å skape estetisk flotte 
trafikkarealer og byrom, som egner seg til op-
phold, handel og rekreasjon for byens beboere 
og besøkende (myke trafikanter), samtidig med 
at trafikken kan avvikles på en effektiv måte» 
(Transportøkonomisk institutt, 2012). I planleg-
gingen av Mariahilfer Strasse ble  prinsipper 
om universell utforming tatt i bruk. Området 
har bl.a fått mindre støy og mer plass for fot-
gjengere i form av bredere fortauer. Riktig bruk 
av belysning som er tilpasset svaksynte, og lett 
forståelige ledelinjer sammen med barrierefritt 
belegg langs hele gaten, sikrer bedre orienter-
ing for blinde. Det ble også tydeliggjort grense 
mellom kaféer, restauranter og selve gaten. Ut-
formingen er fleksibel og tilpasset ulike behov, 
med lett adkomst til butikkene. Hele redesig-
net av gaten er, ifølge informasjonen som står 
på Wien kommunes nettside mer organisert. 
Gaten er også mye mer attraktiv, åpen og inklu-
derende. Mariahilfer Strasse betegnes som en 
levende gate på grunn av at det nye designet er 
knyttet til butikker, kaféer og restauranter på en 
naturlig måte (Vienna City Administration, 2015). 

Utilgjengelige byrom
Offentlig allmenntilgjengelighet er et funda-
ment for en inkluderende by. Positiv opplevelse 
av en by påvirkes av flere faktorer som bl.a le-
selighet, forutsigbarhet og estetikk, men den al-
ler viktigste er tilgjengelighet. Eksemplene som 
ble presentert ovenfor viser til at det er mulig å 
lage funksjonelle byrom som er både inkluder-
ende og attraktive. Det krever selvfølgelig mer 
arbeid, men til gjengjeld skaper man noe som 
gir ikke bare selvstendighet, men også likeverd 
hos mennesker med funksjonsnedsettelse. Jeg 
vil også presentere et eksempel på utilgjengelig 
byrom for å vise hvordan mangel på universell 
utforming skaper unødvendige begrensinger i 
offentlige rom.
Oslo Operahus kjennetegnes for å være 
tilgjengelig for «alle», med sitt skråtak der «alle» 
kan ferdes, og nyte utsikten over byen. Men Op-
erahuset er langt ifra allmenntilgjengelig; en 
bratt stigning hindrer rullestolbrukere eller 
kvinner med barnevogn å komme seg opp på 
taket. Dårlig materialvalg på dekket utgjør fare 
for å skli, og manglende kontrast skaper proble-
mer for svaksynte. I dette konseptet ble det ikke 
inkludert universell utforming på noen måte. 
Jeg oppfatter Operahuset som en turistattraks-
jon som besøkes stort sett fra mai til september 
av tilreisende. Om vinteren er taket stengt for 
ferdsel på grunn av sklifare, og det er ikke like 
stort antall besøkende i denne perioden. Ste-
det representerer ikke et åpent og inviterende 
offentlig rom der alle føler seg velkomne. Det 
skiller Operahuset fra f.eks Mariahilfer Strasse 
der ferdselen er tillatt hele året. Selv om Opera-
huset og Mariahilfer Strasse har to ulike funk-
sjoner, har de samme formål – tiltrekke folk til 
seg. Men Operahusets formål tiltrekker kun den 
visuelle oppmerksomheten, akkurat som kunst. 
I resultatet vil folk bare komme, ta bilder og 
gå i stedet for å bruke stedet aktivt. Eksempe-
let viser at altfor stort fokus på estetikk skaper 
begrensninger som kan faktisk overkommes al-
lerede i planleggingsprosessen.
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Ekskludering svekker selvrespekt
Tilgang til åpne og attraktive byrom som er også 
funksjonelle, får folk til å føle seg godt og trygt. 
Ekskludering skaper derimot mentale barrierer 
i form av f.eks usikkerhet. Dette vil ha innvirkn-
ing på personers samfunnsdeltakelse og svekke 
sosiale grunnlag for selvrespekt (Lid, 2014). Jeg 
er enig med Inger Marie Lid om at begrenset 
tilgang til sosiale møteplasser svekker selvre-
spekt. Ekskludering på grunn av funksjonsned-
settelse kan få menneskene til å føle seg som 
en belastning for samfunnet de lever i. Offen-
tlige myndigheter har et samfunnsansvar for å 
nedbygge fysiske barrierer som fører til sosiale 
utfordringer. Det er imidlertid viktig å være klar 
over at alles behov vil aldri kunne dekkes full-
stendig med én utforming. Men det er alltid ver-
dt å velge løsningen som er best for flest mulig.
Utforming av gater og byrom hjelper til å forstå 
hvor man er og hvor man skal. Måten de er desig-
net på, kan være enten lettleselig og forutsigbar 
eller uoversiktlig. Hvilken løsning velges, vil ha 
sin innflytelse på menneskers bevegelsesmøn-
ster og bybruk. Trange, smale og overbefolkete 
gater er ikke egnet til bruk av flest mulig. I den 
forstand at mennesker med funksjonsnedset-
telse vil automatisk være ekskludert. Mangel på 
plasser hvor man kan sette seg og hvile, vil være 
utfordrende for personer som er dårlig til beins. 
Manglende ledelinjesystem vil få personer med 
synshemming til å oppleve vanskeligheter ved 
å finne vei. De vil ofte være tvunget til å velge 
en sidegate eller en omvei i stedet for den vei 
de fleste bruker. Dette, synes jeg er ikke en lik-
everdig rett til offentlige byrom. I følge Lid (2014) 
tilgjengelighet handler om rett til å ha lik ret-
tighet, og å kunne benytte seg av den.

Konklusjon
Diskusjonen rundt temaet om likeverdig bruk 
av offentlige rom er nokså komplisert. På den 
ene side ønsker man å skape byrom hvor ingen 
vil føle seg ekskludert, men på den andre har 
man utallige utfordringer som begrenser ens 
handlingsrom på dette området. Realistisk sett 

kan ikke alle offentlige byrom tilpasses alles be-
hov, og det er heller ikke mulig å oppnå målet 
om universell utforming fullstendig. Til tross 
for at enkelte prosjekter har vært lykkelige, 
kan de ikke implementeres overalt. Konseptene 
fra Wien og Chicago viser at et faglig kunnskap 
kombinert med kreativitet, og innspill fra be-
folkningen, kan gi virkelig gode byrom. Men det 
vil uansett dukke alltid opp begrensinger i form 
av altfor høye kostander, utfordrende topografi 
eller lang planleggingsprosess. Et samarbeid på 
tvers av fagområder, og kontinuerlig kunnskap-
sutvikling, kan bidra til at universell utforming 
blir stadig mer ivaretatt i planleggingsproses-
sen. Norge har allerede tatt et stort skritt for å 
oppnå målet om bedre tilgjengelighet, med krav 
til universell utforming forankret i loven. Med-
virkning i planleggingsprosessen er også et ef-
fektivt virkemiddel der folk får mulighet til å ut-
tale seg, og få frem sine synspunkter. Men det 
er kanskje for tidlig å snakke om nedbygging av 
mentale barrierer som folk med funksjonsned-
settelse opplever i det fysiske miljø. Universell 
utforming er fortsatt ny i planleggingen, og det 
bør gjøres mer forskning på dette feltet for å øke 
forståelse hos befolkningen. Det at vi ikke har 
tilgang til alle offentlige byrom er resultatet av 
den tradisjonelle tankegangen om byutviklin-
gen, hvor arkitekter og landskapsarkitekter har 
fokusert mest på det estetiske. Balansen mel-
lom estetikk og funksjonalitet er nøkkelen til 
bedre tilgjengelighet, og det kan best oppnås ved 
hjelp av et samarbeid på tvers av fagområdene. 
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Parkeringsplasser blir omgjort til provisoriske 
parker, og lekeplasser improviseres i gammel 
industri. Servering oppstår i provisoriske skur, 
og mat dyrkes i mobile parsellhager. Midlertidig 
bruk av byrom gjør byer spennende og bo i, og 
den siste tiden har vi sett stadig flere eksempler 
på dette også i Oslo. Initiativene blir ofte både 
igangsatt og bejublet av innbyggerne, og hen-
sikten bak er å utvikle og teste ut ideer, bruk-
ermedvirkning, og å skape byliv i ellers stille 
områder. Det er åpenbart at dette gir en form for 
nytte til samfunnet, men hva med for utvikleren?
Midlertidig bruk av byrom krever tillatelser, og 
er ofte kostbart. Samtidig blir stadig mer ansvar 
for opparbeiding av byrom lagt over på det pri-
vate, gjennom bl.a. hyppigere bruk av utbygging-
savtaler mellom kommunen og private utviklere 
(Jørgensen, 2011). Med utviklere som primært 
er drevet av profitt – kan man finne argumenter 
for at det er lønnsomt å satse på kreativ byut-
vikling? Gjennom litteraturstudier og bruk av 
både byutvikling- og økonomisk teori, skal jeg 
gjennom denne oppgaven prøve på nettopp 
dette. Jeg tror nemlig at om vi kan finne fram 
til et felles språk, vil vi være mye nærmere å få 
omsatt visjoner og strategier om byliv, i faktisk 
handling og bykvalitet.

Midlertidig bruk av byrom eller bruk av midler-
tidig byrom?
Midlertidig bruk av byrom sammenfaller ofte 
med midlertidige byrom, men ikke alltid. Midler-
tidige byrom oppstår ofte i transformasjonsom-
råder – områder som tidligere har vært brukt 
til andre formål. Transformasjonsprosesser tar 
ofte lang tid, og midlertidig bruk kan være en 
måte å fylle disse rommene «mens vi venter». 

Er midlertidig bruk av byrom lønnsomt?

Siri Holmboe Høibo

Jørgensen (2011, s.68) beskriver at det kan være 
enten som
«Stand-in mellom gammel og ny bruk, det kan 
være en impuls til ny utvikling, det kan være en 
parasitt som etablerer seg i nærheten av annen 
permanent bruk, det kan være den første aktiv-
iteten på et område (pioner) eller det kan være 
en midlertidig arealanvendelse som blir perma-
nent (konsolidering)»
Flere forskere peker på at det ofte er de forfalne 
industriarealer som appellerer til nytolking, og 
at det er fordi nettopp disse områdene rom-
mer en grad av sjel og liv som sjeldent sees i 
storbyers kjerner (Friis, 2010). Midlertidig bruk 
av byrom favner likevel mye bredere enn trans-
formasjonsområder, eller midlertidig tomme 
arealer.
I denne oppgaven er fokuset på den midlertidige 
bruken; altså aktiviteter som ikke er perma-
nente, men som av ulike grunner etableres for 
en periode.

Noen eksempler
Vikaliv
Vika terrassen i Oslo gjennomgår i dag store 
forandringer. Storebrand Eiendom som er eier, 
har som ambisjon å lage et nytt og bilfritt by-
rom som skal stå ferdig sommeren 2016. Før 
de startet rehabiliteringen gjennomførte de en 
spørreundersøkelse i området og spurte hva 
folk ønsket seg her. Resultatet var «En levende 
bygate med en avslappet og naturlig atmosfære. 
En intim og levende bygate med fokus på nisje-
butikker, design, kortreiste varer og bærekraft-
ige løsninger» (Vikaliv, 2015).
Storebrand engasjerte studenter fra Emergence 
School of Leadership, som sammen med Mav-
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erick Concepts, skulle tenke ut midlertidige 
aktiviteter de kunne gjøre frem til nye Vika stod 
ferdig. Konseptet ble kalt Vikaliv:
“…a series of scenes foreshadowing the desti-
nation to come. People will watch the new Vika 
unfold and experience it first hand. Small and 
big enactments capture the imagination, while 
simultaneously fulfilling daily needs. The street 
as a stage, community and neighbourhood” (Vi-
kaliv, 2015).
Blant aktivitetene de har gjennomført er:
o Gresskartorsdag, hvor barn fra nærliggende 
skoler lagde gresskarlykter
o Sommerscene, hvor de malte asfalten som 
skulle rives i sommerfarger, og lagde en gatef-
est med matvogner, planter og provisoriske 
utemøbler
o 17. mai med enkle barneleker og langbord i 
gaten
Dette er midlertidige aktiviteter som bygger opp 
om visjonen til den nye Vika terrassen, og som 
på en enkel måte både bidrar til å skape identitet 
og liv til området, også i byggeperioden.
 Bjørvika
Som Vika- terrassen er Bjørvika også et område 
som i lang tid vært i transformasjon, dog i mye 
større skala. Grunneiere i Bjørvika har sammen 
stiftet Bjørvika Utvikling AS med formål om å «… 
være et felles interesse- og koordineringsorgan 
for grunneierne overfor bl.a. offentlige myn-
digheter i utviklingen og utbyggingen av områ-
det» (Bjørvika utvikling, 2015). Et av satsingsom-
rådene er kunst som de mener kan bidra til å 
skape et levende og mangefasettert byliv, samt 
«…gi identitet til Bjørvika og skape et kulturelt 
innhold som gir medeierskap blant de ulike 
grupper av mennesker som kommer til å bruke 
stedet» (Bjørvika Infrastruktur, 2012, s.45).
De temporære kunstutrykkene skal utgjøre 25 
% av kunstbudsjettet fordi dette vil «… appellere 
til et publikum som ikke like lett engasjeres av 
mer tradisjonelle kunstuttrykk. I et miljø som 
vil preges av stor tetthet av tunge kulturinsti-
tusjoner vil dette bli særlig viktig» (Bjørvika 
Infrastruktur, 2012, s.74). Et eksempel på et 
midlertidig tiltak er Herligheten parsellkollek-

tiv. Herligheten ligger på et anleggsområde som 
etter hvert skal bygges ut, midt mellom veier, 
togspor og luftetårnene for senketunnelen. 
Parsellkollektivet består av 100 mobile parsell-
hager, laget av pallekarmer som kan flyttes når 
byggingen starter (Herligheten, 2015).

Grunner for midlertidig bruk av byrom
Hvorfor har midlertidig bruk av byrom blitt et 
fenomen? En av grunnene til dette er ifølge Jør-
gensen (2011) at vi er blitt mer kravstore i den 
nye byen. Mange av oss lever på toppen av Ma-
slows behovspyramide og vi er dermed blitt mer 
kresne til hvor vi oppholder oss og hva vi anser 
som former for urbanitet. Det er ikke lenger nok 
at byen er trygg og hyggelig – den skal også være 
spennende. Midlertidig bruk av byrom bidrar til 
dette ved at initiativene ofte oser av kreativitet, 
samt har et kunst- og kulturelement i seg.
Av samme grunn smelter kunst og kultur mer 
og mer sammen med byplanlegging. Indenrigs- 
og socialministeriet i Danmark (2009) skriver 
bylivet er møtested og ramme for vår sunnhet 
og trivsel, og at «kulturstrategier hægtes op 
på byens rum og bygninger og kulturen dyrkes 
på forskellige niveauer og flettes sammen med 
bylivet» (s. 78). I flere danske kommuner er til 
og med forvaltningsinstitusjonene for by- og 
kulturutviklings under samme tak. Ministeriet 
mener videre at «… vil vi vidensamfundet, skal 
vi også ville mangfoldigheten, netværk og de 
skæve tiltag»1 (Indenrigs- og socialministeriet, 
2009, s.78). Av det kan man tolke at vil vi til-
rettelegge for et samfunn preget av kunnskap, 
innovasjon og vekst, må vi tiltrekke den kreative 
klasse, og satse på en kreativ byplanlegging. 
Her kan midlertidig bruk av byrom spille en vik-
tig rolle.

Hvilken verdi gir midlertidig bruk av byrom?
I et marked finner man som regel verdien på et 
gode ved å observere betalingsviljen for det. For 
å verdsette midlertidig bruk av byrom må man 
først identifisere hvilke effekter det har, for så å 
prøve å finne et verdiestimat for dem. Tallfest-
ing av verdien kan være vanskelig, fordi effek-
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tene ikke vil ha noen direkte markedspris, og 
grunner for betalingsvilje kan være usynlige og 
ubevisste.
I samfunnsøkonomisk analyse er det et velkjent 
tema å verdsette effekter uten markedspris. I 
veileder for samfunnsøkonomisk analyse (Di-
rektoratet for økonomistyring, 2014), står det at 
for å verdsette virkninger uten markedspris kan 
man bruke sektorovergripende verdiestimater 
og generelle regler der disse er tilgjengelige, 
eller verdioverføring fra tidligere verdsettingss-
tudier. Videre sier man at nytte- og kostnads-
virkninger skal verdsettes i kroner så langt det 
er mulig og hensiktsmessig. I dette ligger at det 
ikke er et mål at alt skal verdsettes i penger, for-
di noe faktisk ikke kan det. Alternativet blir da å 
foreta en kvalitativ vurdering av verdien.

Effekter
Jørgensen (2011) har oppsummert effektene av 
midlertidig bruk av byrom i kategoriene sosiale, 
kulturelle, fysiske, miljømessige og økono-
miske. De økonomiske effektene er åpenbart 
viktige for å svare på problemstillingen i denne 
oppgaven, men jeg vil også argumentere hvorfor 
de sosiale, kulturelle, fysiske og miljømessige 
effektene er relevante for profittsøkende eien-
domsutviklere.

De økonomiske effektene er for det første 
verdien av markedsføring. Midlertidig bruk 
av byrom kan skape oppmerksomhet i sin 
kraft av å ofte være kreative påfunn, og det 
bidra til å sette lys på ubrukte arealer. Dette 
kan skape positive ringvirkninger både for 
eiendomsutvikleren selv, men også for et 
eventuelt byggeprosjekt. Kreativ midlertidig 
bruk kan også tiltrekke kreative virksom-
heter, som igjen gjør området mer attrak-
tivt. Etter hvert vil det føre til en økning av 
markedsverdien på både
eiendomssalg og leie. En eiendomsutvikler 
kan av samme grunn ha interesse av å bidra 
til å aktivere areal i nærområdet, for å heve 
verdien på sin egen tomt.

Også ved å bygge identitet skaper man mer at-

traktive områder. Indenrigs- og socialministeri-
et i Danmark (2009) peker på at de midlertidige 
aktivitetene er med på å danne fortellinger som 
nettopp er med på å skape identitet til et om-
råde. I transformasjonsområder med lite histo-
rie og identitet fra før, blir slike aktiviteter bare 
viktigere for kjøpere med stadig høyere krav til 
hva byen skal tilby. Det samme vil gjelde bedrift-
er som er ute etter nye lokaler, gjerne i områder 
som kan bidra til imagebygging.
Det kan videre være en smart strategi å leie ut 
areal til midlertidige aktiviteter hvis for eksem-
pel markedet er nede i en bølgedal, og man har 
tro på at salgsgevinsten kan bli bedre på et se-
nere tidspunkt (Indenrigs- og socialministeriet, 
2009). Er det et område som vil stå ubrukt el-
ler være en byggeplass i lengre tid, kan området 
også være mer utsatt for hærverk, og midlerti-
dig bruk kan begrense faren for at dette skjer. 
Midlertidige aktiviteter kan også gi innbringen-
de inntekt i perioder hvor området likevel ikke 
brukes til noe (Jørgensen, 2011).
Midlertidig bruk av byrom er også en måte å ska-
pe medvirkning på. De midlertidige prosjektene 
er ofte igangsatt av innbyggerne selv, og kan 
derfor være en god indikator på hva man faktisk 
ønsker seg. I kraft av å ikke være permanente, 
er det større rom for å komme med innspill 
til ønsket utvikling, og midlertidige aktiviteter 
er derfor en demokratisk form for byutvikling 
(Jørgensen, 2011). Dette er også er i den prof-
ittsøkende utviklerens interesse. Med en med-
virkende form for utvikling er det mer sannsynlig 
at utviklingen blir tilpasset det kjøperne faktisk 
vil ha, og at man slik kan oppnå en høyere salgs- 
og leiepris. Videre kan utvikleren teste ut ulike 
ideer, og få verdifulle innspill til forbedring, som 
i prototyping. Det kan spare utvikleren for mye 
penger i feilinvesteringer. At innbyggerne selv 
er med på utviklingen kan også føre til at det 
blir færre innsigelser på senere tidspunkt i ut-
viklingsprosessen, som kan føre til forsinkelser 
og økte kostnader.
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Kunst i offentlige rom
Det har i lang tid vært en ukontroversiell 
strategi for profittsøkene bedrifter å ha en kun-
stinnkjøpsstrategi. Store selskaper som Statoil 
opererer med samme type investeringsbud-
sjett som Staten (1,5 % av byggekostnadene på 
nybygg). Midlertidig bruk av byrom som har et 
sterkt kultur- og/eller kunstinnhold, bør derfor 
kunne bruke samme argumentasjonen. I følge 
Fineart AS2 (2015) kan kunst:
• synliggjøre bedriftens verdier og mål
• stimulere kreativitet og produktutvikling
• bidra til personlig utvikling og tverrfaglige sa-
marbeid
• bedre bedriftens arbeidsmiljø ved å skape ak-
tivitet og positivt engasjement
I økonomiske termer kan dette for det første 
bety en økt merkevareverdi. Ved å assosiere 
en bedrift til kunst og kultur kan man få posi-
tive følelser, bedriften blir lettere husket og 
gjenkjent, og det kan skape et inntrykk av bl.a. 
kredibilitet, troverdighet og evne til å tenke an-
nerledes. At kunsten skal stimulere kreativitet, 
produktutvikling kan bety økt produktivitet og 
innovasjon. Personlig utvikling kan bety mer 
personlig engasjement, og tverrfaglige samar-
beid kan bidra til at det oppstår nye løsninger. 
Det kan til slutt bety bedre arbeidsmiljø, en mer 
meningsfull kontekst og bevege seg, og færre 
sykemeldinger. I følge Aktuell kunst (2006) 
anslås miljøet på arbeidsplassen til å være år-
saken til hver femte sykemelding.
Er effektene mulig å tallfeste?
Det er i teorien mulig å gjøre en verdsetting-
sanalyse basert på samfunnsøkonomisk teori3. 
Å gjøre en fullstendig verdsettingsanalyse her 
ville imidlertid kreve langt mer ressurser enn 
denne oppgaven er tiltenkt. En studie som lik-
evel kan ha verdioverføring for oss er Miljømin-
isteriet i Danmarks publikasjon «Gevinster ved 
investeringer i byliv og bykvalitet» (Natursty-
relsen, 2014). Her har man brukt metoden he-
donisk prising for å kartlegge hvordan boligpris-
er og leienivåer i næringseiendom i København 

og Århus avspeiler utvalgte kvaliteter i byene. 
Dette er byer som ligner for eksempel Oslo og 
Bergen, og resultatene må kunne sies å ha god 
overføringsverdi.
En av kvalitetene man har sett på i analysen er 
nærhet til park og natur. Som vi så i eksempe-
let med Herligheten i Bjørvika, kan midlertidig 
bruk av byrom skape nye midlertidige grønne 
oaser som kan gi økte priser i nærområdet. For 
boligpriser så man at verdien av boliger stiger 
med opptil 10% i gjennomsnitt for hver ekstra 10 
hektar park eller bynært naturareal som finnes 
innfor 500 m gangavstand. For leiepriser til 
næringsformål er effektene enda større. En pen 
og god beliggenhet nær parker og kafeer har 
betydning for virksomhetens medarbeidere, og 
har en representativ funksjon for kundene. De-
taljvirksomheter betaler opptil 15 % ekstra for å 
ligge ved en park innenfor 600 meters avstand, 
mens kontorvirksomheter betaler 5-7% mer in-
nenfor 200 meter.
En annen kvalitet man så på i analysen var man-
gfoldighet i næringslivet og nærhet til barer og 
kafeer. Som Jørgensen (2009) pekte på, så kan 
midlertidig bruk av byrom heve attraktiviteten 
til et område, og tiltrekke flere bedrifter, sær-
lig de kreative. Analysen viser at mangfoldighet 
i næringslivet har en positiv effekt med en ver-
diøkning på boliger på 2-4 % for hver 10 nye 
næringslivsbransje som finnes innenfor 1000 
meters gangavstand. Mangfoldighet av kafeer, 
restauranter og barer har særlig effekt for min-
dre virksomheter. For disse stiger verdien med 
mellom 5-20% for hver tiende nye næringslivs-
bransje innenfor 200 meter.

Konklusjon
Det er mange positive effekter av midlertidig 
bruk av byrom, både for byen, for innbyggeren, 
for bedriften, og ikke minst for utbyggeren. 
Midlertidig bruk av byrom kan inneholde så 
mangt, og aktivitetene vil sannsynligvis gi svært 
ulike effekter. Dermed vil også størrelsen på 
verdien som utbyggeren får tilbake variere.
Det finnes få forsøk på å tallfeste slike verdier, 
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selv om dette er teoretisk mulig. De studiene 
som er gjort, gir imidlertid klare indikasjoner 
på at det lønner seg å tenke på natur og park-
er, samt tiltak for å tiltrekke seg et mangfoldig 
næringsliv. Størrelsen på kunstinvesterings-
budsjettet til både eiendomsselskap som Bjør-
vika Utvikling, men også bedrifter som Statoil, 
tyder også på en klar overbevisning om at verdi-
ene er betydelige.
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Gjennom de siste hundre årene har gatene en-
dret rolle og karakter i bybildet. Mens gatene en 
gang var et sted der mennesker stoppet opp for 
å snakke med hverandre, et sted hvor barn lekte 
sammen og et sted hvor folk solgte grønnsak-
ene sine, har den nå blitt tatt over av bilene som 
bruker gata som transportkanal. Hvorfor har 
gatene endret seg så drastisk i løpet av de siste 
hundre årene, og hva har det gjort med livet i 
gatene? For å forstå dette må vi se på hele by-
bildet, hvordan utformingen og bruken av byen 
har endret seg, og hvilken rolle gata spiller 
i bybildet. En endring i gatens karakter er et 
uunngåelig resultat av økt biltrafikk og befolkn-
ingsvekst, men gatene skal ikke bare fungere 
som transportårer som skaper barrierer. Gater 
burde sees på som ressurs og steder der mange 
ulike mennesker og transportformer møtes. En 
offentlig arena for samvær, hvor folk kan se på 
17. mai togene, hvor det foregår demonstras-
joner og markeringer, og hvor folk kan vise sin 
medfølelse og markere fellesskap etter triste 
hendelser som 22. juli. Tilstedeværelsen av 
mennesker i gata er den viktigste faktoren for å 
skape livlige gater. Kjente byplanleggere og teo-
retikere som Jan Gehl og Jane Jacobs, kritiserer 
og beskriver dagens byer og gater. Teoretikerne 
kommer så med eksempler og prinsipper på 
hvordan man kan skape livlige gater. Gaten skal 
fungere som møteplass og oppholdsrom, samti-
dig som den skal få folk til å komme seg dit de 
vil på en trygg og effektiv måte. Hvordan kan økt 
biltrafikk føre til at gata blir en møteplass, fram-
før en barriere? Gata gjennom historien
Et tydelig eksempel på at gatene har endret seg, 
er Mulberry Street i New York City. På 1900-tal-
let (figur 1) var det et mangfold av mennesker 

Fra barriere til møteplass

Denise Ines Peters

og liv i gatene. Gata ble brukt for rekreasjon og 
sosiale interaksjoner, det var i gata folk møttes 
til hverdag og fest. Gata hundre år senere (figur 
2) fremstår ikke like sosial og hyggelig, her er 
det bilen som dominerer. I boka «Livet mel-
lem husene» forteller den danske arkitekten 
Jan Gehl at gater og plasser har vært viktige 
gjennom hele den menneskelige bosettingsh-
istorien (Gehl, 2007). I middelalderbyen var alle 
typer funksjoner og mennesker samlet og blan-
det sammen, gater og plasser var stedet alle 
møttes. Borgere og håndverkere, rike og fattige, 
gamle og unge, alle måtte leve og jobbe side om 
side, noe som skapte et enormt mangfold og liv 
i gatene. Disse livlige gatene endret seg dras-
tisk rundt første verdenskrig, da masseproduk-
sjonen av bilen gjorde at flere og flere fikk råd 
til å kjøpe seg egen bil. Bilen tok over etter hest 
og vogn, og bilister ville at transporten kunne 
foregå så effektivt som mulig, uten å bli forstyr-
ret av hestemøkk og lekende barn. Gata ble tom 
for mennesker, og det eneste gata skulle brukes 
til var å komme seg fra A til B fortest mulig. 
Synet på gata som offentlig rom eksisterte ikke 
lenger. Offentlige rom var parker og plasser, 
steder folk ville oppholde seg i på fritiden. Gata 
var ikke lenger et sted folk ville være. De livlige, 
tradisjonelle gatene, med sitt mangfold og sin 
blandete trafikk, ble erstattet av veier med sp-
esialiserte funksjoner, som motorveier, kolle-
ktivtraseer og gågater. Fotgjengeren tok bilen, 
butikkene ble samlet i store sentre ved motor-
veien og dermed forsvant det sosiale livet fra ga-
tene. Dette ble forverret rundt 1930, da den nye 
og omfattende medisinske vitenskap førte til at 
folk begynte å tenke mer på helsen. Funksjon-
alismen førte inn en rekke kriterier som skulle 
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sikre det enkelte menneske gode og sunne hel-
sevilkår. 

Alle boliger skulle ha tilgang til sollys og 
friskt luft, beboerne skulle sikres adgang 
til grøntområder, og bilen ble holdt uten-
for. Bolig- og arbeidsområder ble atskilt 
og frittliggende bygninger ble orientert mot 
sola, med stor avstand til neste bygg for å 
sikre direkte adgang til sollys. Mellom byg-
ningene ble det anlagt store grøntområder 
som skulle gi plass for rekreasjon og so-
siale aktiviteter. De spredte og atskilte boli-
gene sikret sollys og frisk luft, men skapte 
lite liv og øde gressplener, på grunn av for 
få mennesker på et for stort området.

Gata må lages for mennesker
Kunnskap til menneskets sanser, deres funks-
jonsmåter og funksjonsområder er viktige forut-
setninger for utformingen og dimensjoneringen 
av gater og plasser. Jan Gehl har sett nøye på 
hvordan mennesket fra naturen sin side fun-
gerer. Sanseorganene har stort sett tilpasset 
seg den gå- og løpefarten, som betyr at sansene 
kan oppleve og bearbeide de detaljene som mot-
tas ved fem til femten kilometer i timen (Gehl, 
2007). Hvis personer som beveger seg fortere 
skal ha mulighet til å oppleve noe, må objek-
tene som skal sees forstørres. Den se- og høre 
funksjonen står i relasjon med menneskets 
trygghetsfølelse, den direkte kommunikas-
jonen med omgivelsene rundt, og oppfattelsen 
av romlige forhold og dimensjoner. Se, høre og 
luktesansen er begrenset av avstand. Lukt kan 
kun registreres innenfor veldig begrenset avs-
tand. Høresansen har litt bedre funksjonsom-
råde, men er mest effektiv fram til cirka syv 
meter. Synssansen har et langt større funks-
jonsområde, men det sosiale synsfeltet ligger 
på hundre meter, hvor figurer på lang avstand 
blir til menneskelige vesener. Det horisontale 
synsfeltet er mye større enn det vertikale. Går 
man gjennom en gate, ses derfor stort sett kun 
etasjene på bakkenivå og hva som foregår i selve 
gaten. Aktiviteter og butikker burde derfor helst 
samles i et plan på bakkenivå, i stedet for å sta-

bles i høyden. Små avstander og lav hastighet 
gjør at det blir mer å se på og mer å oppleve. Er 
gatene smale og rommene små, oppleves både 
helheten og detaljene, noe som gjør dem intime, 
varme og personlige. Med en gang rommene 
blir for store, gatene for brede og bygningene 
for høye, oppleves de som kalde og upersonlige. 
Det er dette som skjedde med byrommene fra 
1930-tallet. Rommene opplevdes som tomme, 
fordi menneskene og aktivitetene som var der, 
var spredt i tid og rom. En mulighet er å lage 
flere små rom i det store rommet, da dette har 
flere fordeler. Gater som svinger og er oppdelt i 
flere små rom, virker mer spennende og korte, 
fordi man har mer å se på og kan samtidig ikke 
se hvor langt man har igjen. Å gjøre den opplev-
de veilengden kortere er bra med tanke på men-
neskets bevegelsesfunksjon som er begrenset 
til en gangfart på cirka fem kilometer i timen. 
Smale gater og små rom har også den fordelen 
at det er lett for mennesker å holde oversikten 
over hele plassen. Mennesker føler seg fra na-
turen sin side tryggere om de har noe i ryggen 
og godt overblikk over området. Gode opphold-
srom finnes derfor langs fasadene i et rom, el-
ler i overgangssonen mellom to rom, hvor det er 
mulig å ha oversikt på begge rommene samti-
dig. Å befinne seg ved kanten litt i halvskyggen, 
gjør at man føler seg beskyttet både mot andre 
mennesker og mot klimaet, samtidig som man 
har et fint overblikk. Man ser alt, men blir ikke 
sett av alle. Benker som er plassert ved kanten 
og med utsikt over området, benyttes mer enn 
en benk plassert midt på plassen med dårligere 
eller ingen utsikt til andre mennesker. Benker 
plassert med regelmessig mellomrom, for ek-
sempel hver hundre meter, er også viktig for 
personer som trenger å hvile seg eller har lyst 
til å sette seg ned. For å få livet tilbake til gatene, 
må gatene derfor utformes for de som beveger 
seg i lav hastighet. Det er fotgjengeren som ska-
per størst liv i gatene. Fotgjengere kan lett snu 
og gå inn i en kafé for å kjøpe seg en kaffe. Fot-
gjengeren har tid til å se seg rundt og oppleve 
gata som sted i stedet for transportåre. Bilen er 
velkommen på gåendes premisser og skal for-
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holde seg til lave hastigheter. Når all transport 
foregår i lavere hastighet, vil det automatisk 
være flere mennesker i gata, fordi menneskene 
er der over lengre tid. Langvarig opphold betyr 
mere liv i gatene.

Aktiviteter og mennesker må samles
Å samle aktiviteter og mennesker i gata er ett av 
de fire byplanleggingsprinsippene Gehl forklar-
er i boka «livet mellem husene». Hvis men-
nesker og aktiviteter i stedet for å spres, blir 
samlet i gatene, har de mulighet til å stimulere 
hverandre. Jane Jacobs forklarer i boka «The 
Death and Life of Great American Cities» at 
mange mennesker innenfor et avgrenset om-
råde skaper et sterkere næringsgrunnlag, slik 
at bedrifter med ulike varer og tjenester har 
mulighet til å etablere seg der. Flere bedrifter 
betyr flere mennesker og aktiviteter. Mennesker 
og menneskelig aktivitet tiltrekker andre men-
nesker. Nye aktiviteter oppstår i nærheten av de 
arrangementene som allerede er i gang, og på 
den måten vokser aktivitetene både i omfang og 
varighet. Det er viktig at folk har mulighet til å se 
og oppleve andre mennesker og ulike aktiviteter 
på kort avstand. For å få til dette er man avhen-
gig av mange mennesker i området, og man 
må derfor ha en høy konsentrasjon av boliger 
(Jacobs, 1989). Et kompakt fotgjengersystem er 
også viktig, slik at disse menneskene er villige 
til å ta i bruk gata aktivt. Som vi tidligere har sett 
er menneskets bevegelsesfunksjon begrenset 
til en gangfart på cirka fem kilometer i timen. 
De fleste er villige til å gå i cirka ti minutter, noe 
som tilsvarer en gjennomsnittlig avstand på 800 
meter (Gehl, 2007). De fleste aktivitetene burde 
derfor ligge i mindre enn en kilometer fra boli-
gen. En kompakt by setter store krav på hvordan 
gatenettet og bebyggelsen er ordnet. Hvis bol-
iger, innganger, lekeplasser og servicefunksjon-
er er samlet og orienteres mot gata, er det vel-
dig enkelt å ta seg en kort luftetur ut for å se hva 
som skjer i området. Samtidig burde husene og 
butikkene langs en gate ha smale fasader, slik 
at det blir plass til flest mulig funksjoner langs 

en kortest mulig strekning. Dette gjør at gåavs-
tanden blir mindre og gata mer levende. Banker, 
kontorer og matbutikker burde blandes inn og 
ikke samles sammen på et annet sted. Gater 
med lange, avvisende fasader og få innganger, 
slik som bank- og kontorbygg gjerne har, er kje-
delige å gå gjennom og reduserer livet i gaten.
Mennesker, funksjoner og transport må integr-
eres
Det andre prinsippet Gehl beskriver for å gjøre 
byer mer levende, er at integrasjon må foregå, i 
stedet for segregasjon. Ulike mennesker, funk-
sjoner og transportformer burde integreres og 
fungere sammen. Selv om rike, fattige, unge og 
gamle personer bor og jobber i forskjellige byg-
ninger, burde de bruke de samme gatene og ha 
muligheten til å møte hverandre i forbindelse 
med de daglige funksjonene, slik som i midde-
lalderbyen. For at de får muligheten til å møte 
hverandre, er diversitet veldig viktig. Jane Jacobs 
forklarer at en variasjon i bygninger, både i stør-
relse og alder, fører til at husholdninger med 
ulik inntekt og antall familiemedlemmer, har 
muligheten til å bosette seg innenfor det samme 
området. Det samme gjelder for bedrifter med 
ulik innkomst, at de har mulighet til å etablere 
seg i samme området. Forskjellige funksjoner, 
som for eksempel ulike bedrifter, restauranter, 
kontorer og skoler, blir brukt på forskjellige tid-
er av døgnet. En kontinuerlig bruk av gata ska-
per liv (Jacobs, 1989). Ulike mennesker og funk-
sjoner skaper et mangfold i byen, og fører til at 
grensen mellom de ulike personene blir visket 
ut. Byen vil bli mindre ensformet, og det vil bli 
mere liv i gatene (Gehl, 2007).
I norske gater er det veldig vanlig å skille ulike 
trafikanter. Trafikken er oppdelt i gående og 
kjørende, noe som betyr at de menneskene som 
er på vei et sted, blir skilt fra de andre byaktiv-
itetene. Gehl mener at atskilt trafikk betyr kje-
delige veier og kjedelige gater, og at man hel-
ler skal blande ulike transportformer slik at 
veien blir et knutepunkt framfør en barriere. 
Det samme forklarer også Ola Bettum i 1998 i 
sin bok: «Byens liv … gaten som sosial arena». 
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Han tar blant annet opp følgende problemstill-
ing: «Er bilfrie byer det beste?» (Bettum, 1998). 
Erfaringer fra mange by- og tettstedssentra 
har vist at trafikkomlegginger og etablering av 
store, bilfrie områder mange steder har gitt 
dårlig grunnlag for både varehandel og sosialt 
mangfold. Gjennomgangstrafikk, lokaltrafikk, 
kollektivtrafikk, fotgjengere, og syklister burde 
samles for å få tilbake liv i gatene, uten at trafik-
ksikkerheten svekkes! Allan Jacobs forklarer i 
boka «Great Streets» at trafikksikkerheten og 
reglene planleggere må forholde seg til, setter 
begrensninger for utformingen av gata. Pop-
ulære gater som «the Champs Élysées» i Paris 
og «Fifth Avenue» i New York er steder som, på 
grunn av regelverket, ikke kunne blitt bygd i dag 
(Public Places Urban Spaces, 2010, s. 107). Det 
er disse stedene med en sterk identitet folk vi ha. 
Nettopp fordi mye trafikk og mange fotgjengere 
klarer å eksistere sammen, uten en overdreven 
barriere som adskiller trafikantgruppene. Blan-
det trafikk skaper liv, og gata fungerer både 
som oppholdsrom og forbindelsesvei. Et annet 
godt eksempel er Venezia, der livet og transport 
foregår i samme rom, uten at trafikksikker-
heten svekkes. I Venezia er det derfor helt greit 
å komme for sent til avtaler, fordi man enten 
møter venner og bekjente, eller får lyst til å se 
på noe mens man er på vei (Gehl, 2007). Mange 
sosiale aktiviteter – lek, opphold og samtaler 
– kommer faktisk i gang når man egentlig er i 
gang med noe annet eller er på vei et annet sted. 
På denne måten blir gata en møteplass og ikke 
bare en transportkanal for biler.
En annen betegnelse som tar opp dette prinsip-
pet med å integrere transport og opphold, er 
«Shared Space». Shared Space er et trafikkare-
al hvor skillet mellom veibane og fortau er visket 
ut. Alle trafikk-kontrollerende elementer, som 
trafikklys, stoppskilt og fotgjengeroverganger, 
er fjernet. Trafikantene blir dermed tvunget til å 
ta hensyn til hverandre gjennom øyekontakt og 
samarbeid. Metoden setter menneskene i sen-
trum, og har som mål å skape gater som egner 
seg både til opphold, handel og transport. Et slikt 

samspill forutsetter at biltrafikkens hastighet er 
lav, og at enkeltpersoner tar ansvar for sin egen 
oppførsel. Shared Space fjerner de fysiske bar-
rierene og øker dermed tilgjengeligheten for de 
aller fleste.

Gata må være tilgjengelig og inviterende
Tilgjengelighet er det tredje viktige punktet Gehl 
snakker om i sin bok «Livet mellem husene». 
Byens fellesrom burde være godt tilgjengelige 
og dermed invitere mennesker og aktiviteter til 
å passere fra det private til det offentlige miljø. 
Flytende grenser i form av overgangssoner, som 
for eksempel en liten forhage, vil kunne fungere 
som forbindelsesledd mellom det private og det 
offentlige. Når man først har kommet seg ut 
i forhagen, er det lettere å bli invitert helt ut i 
gata, for da har man fått sett hva som foregår 
der. Muligheten for å kunne se hva som skjer i 
det offentlige rom spiller en veldig viktig rolle. 
Hvis barna kan se gata eller lekeplassen fra vin-
duet, og kan følge med hva som skjer og hvem 
som leker ute, blir de fortere motivert til å gå 
ut og leke selv. Slik er det også med voksne, 
sammenhengen mellom å kunne se og lysten 
til å delta er viktig. En bestemt attraksjon eller 
destinasjon, som for eksempel en god kafé, kan 
også være en invitasjon til å delta i det offen-
tlige rommet. Man går ut for å ta seg en kopp 
kaffe, men samtidig møter man på venner. Gode 
steder motiverer folk til å ta i bruk gata, og gode 
steder og gater er nøkkelen til en suksessfull 
by både i regional og global sammenheng. Å 
skape et positivt bilde krever at stedet er rent 
og vedlikeholdt, samtidig som den gir en følelse 
av identitet. Identitet kan man skape blant an-
net gjennom ulike attraksjoner. Det at noe unikt 
skjer i gata, gir folk en grunn til å komme tilbake 
igjen og igjen, og gir stedet en identitet. Det er 
viktig å ha ulike aktiviteter som skaper ulike op-
plevelser, for menn og kvinner, folk i ulike aldre, 
med ulik bakgrunn. For mennesker alene eller 
i grupper, på ulike tider av døgnet og året. Se-
songen er noe en kan utnytte gjennom ulike ak-
tiviteter, som sommerfest med øl og dans, eller 



136

høstmarked med honning og frukt. Disse aktiv-
itetene kan blant annet foregå på brede fortauer, 
på parkeringsplasser, eller på gatehjørner (figur 
3). Gatehjørner blir formet av bygningene rundt 
og gata som går gjennom. Hvis bygningen for 
eksempel er skjært av diagonalt eller er litt ko-
rtere på hjørnet, gir det et veldig fint og sentralt 
rom som kan brukes til ulike aktiviteter, til op-
phold og til uteservering. Jane Jacobs forklarer 
at korte kvartaler gjør gata mer tilgjengelig, og 
åpner opp for mer fleksibilitet i form av aktiv-
iteter og flere bevegelsesruter (Jacobs, 1989). I 
tillegg til korte kvartaler, burde fasadene være 
åpne og aktive på bakkenivå, for å skape sosiale, 
livlige og trygge gater (Gehl, 2007).

Gata må åpnes opp
I følge Gehl er det å åpne opp, i stedet for å lukke 
igjen, det fjerde og siste prinsippet for gode by-
rom. Bygningene bør gi mulighet for samhan-
dling mellom inne og ute, fasaden burde ha vin-
duer og innganger rettet mot gata. Fotgjengere 
liker å se hva som foregår inn i bygningene, de 
føler seg på den måten generelt tryggere enn 
hvis de går langs en tom og blind vegg. Ak-
tive fasader, som butikker og utesteder, burde 
i tillegg til innganger og store vinduer, også ha 
persienner slik at folk skjønner at bygningen er 
offentlig og at det skjer noe der. Aktive fasader 
skaper verdifulle opplevelser langs en gate både 
for fotgjengere og bilister, samtidig som et ak-
tivt fortau er med på å bremse biltrafikk. Åpne 
fasader gjør det også mere interessant å bruke 
gata på kvelden og på søndager for å kikke inn i 
butikkvinduene etter stengetid. Brede fortau gir 
butikken mulighet til å stille ut salget på fortauet 
og gir kafeer mulighet til å drive med uteserver-
ing. Åpne fasader og butikker som bruker deler 
av fortauet aktivt, vil trekke til seg flere men-
nesker, og vil dermed skape mer liv i gatene 
hele døgnet rundt.
Få livet tilbake til gatene Tilbake til problemstill-
ingen: Hvordan kan økt biltrafikk føre til at gata 
blir en møteplass, framfør en barriere? Barrier-
er oppstår når bilen får hovedprioritet i gatene, 

slik at gatene blir lite attraktive og tilgjengelige 
for de som beveger seg i lav hastighet. Gata skal 
ikke utformes kun ut i fra behovet for transport, 
gata er en sosial arena, en møteplass, et sted 
for opphold og opplevelser. Tilstedeværelsen av 
mennesker er den viktigste faktoren for å skape 
sosiale, livlige og trygge gater som kan fungere 
som møteplass. Størst gateaktivitet oppstår når 
et stort antall mennesker bruker gata på for-
skjellige måter. Gatens utforming er viktig, den 
bestemmer hvordan folk bruker plassen, og er 
med på å bestemme gatens karakter. For å få 
livet tilbake til gatene, må gatene utformes for 
mennesker, og dens oppfattelsen av romlige 
forhold og dimensjoner. Rommene skal være 
små, klimabeskyttende og opplevelsesrike, slik 
at folk har lyst til å gå og oppholde seg der. Små 
rom og oppholdssoner ved kanten, skaper at-
traktive og trygge steder for mennesker. De føler 
seg beskyttet og har godt oversikt over hele rom-
met. Ulike mennesker, aktiviteter og funksjoner 
burde samles i gatene, slik at de har muligheten 
til å stimulere hverandre. Smale, aktive fasader 
og flest mulig funksjoner langs en kortest mulig 
strekning, skaper opplevelsesrike, sosiale og 
trygge gater. Kompakte og mangfoldige byer, 
med korte gåavstander og lave hastigheter øker 
opplevelsen i byen og øker dermed livet i gatene. 
For at gater skal kunne fungere som møteplass, 
må de tiltrekke seg mennesker og aktivitet. 
Gater kan bli til steder verdt å besøke, parker-
ingsplasser kan omdannes til marked i helgene, 
og bussholdeplasser kan bli til møteplasser som 
gjør pendling med buss til en fornøyelse. Gata 
må invitere folk til å ta den i bruk aktivt, den skal 
være tilgjengelig og ha en identitet. Det at noe 
unikt skjer i gata, gir folk en grunn til å komme 
tilbake, først da blir det liv i gatene og fungerer 
de som møteplass. 
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Everything has borders, but again, everything in-
fluences outside its borders. This also goes for 
urban planning projects where borders are typi-
cally illustrated through a line on a map. In this 
essay, borders and an areas influence outside 
its borders is what I will reflect on, as a part of 
the course - Architecture and City Form in ur-
ban Development. The essay seeks to discuss 
how planning-theory and practice work with our 
surroundings as a model for process, and how 
time and projects affects it surroundings. Is it 
possible to draw a border, or is the area of in-
fluence impossible to grasp?  In urban develop-
ment, planners always work in different scales, 
and there is a constant fluctuation between 
the scales. Because the site, in which planners 
work, is never static, like the landscape - it is in 
constant flux. Time is also an important factor, 
and every project affects our surroundings, and 
it changes with time. In this essay, I will apply lit-
erature from amongst others Andrea Kahn, Site 
Matters and Stan Allen’s, text; The thick 2D. My 
aim is to use the literature to discuss the impor-
tance of looking outside the originally foreseen 
borders to achieve better results in urban plan-
ning projects. What are borders and what could 
borders be? 
A world without borders is a utopia(Haselberger 
2014). Yet, without them development and physi-
cal planning would be nearly impossible. Bor-
ders are usually illustrated as a line on a map, 
representing a border or a transition zone be-
tween two different spaces. In her article “De-
coding borders”, Beatrix Haselberger suggests 
that there are two types of borders, the thin and 
the thick borders. The thick borders are more 
difficult to cross, both physically and mentally. 

Do site really matter? –The importance of looking
outside the border in urban planning projects 

Ingrid Elizabeth Haraldseid

The thin borders however, coexist better with 
its surroundings, and functions better as a tran-
sition zone between the spaces it is meant to 
separate(Haselberger 2014). 
In our surroundings we are constantly exposed 
to borders, including such as physical, men-
tal and social. These can come in the shape of 
signs, edges, fences or vegetation such as a 
hedge, all of which have an impact on its sur-
rounding space and people.” …In the frame 
of their daily work, planners confirm, shift, di-
minish and create borders when they allocate 
functions to spaces or when they define the 
outer limits of a new development area or a 
cross-border region(Haselberger 2014). This 
can be interpreted as borders being a natural, 
if not necessary feature or tool in in the plan-
ning profession. As a matter of fact all projects 
has borders, but it’s how we choose to work with 
them, and relate them to its surroundings that 
determine how important or significant they are 
in the cityscape. “However, borders are not just 
visible lines in space or on a map; on the con-
trary they are complex social constructions, with 
many different meanings and functions imposed 
on them” (Haselberger 2014). How a city is di-
vided into neighbourhoods, enclaves and social 
structures affects the notion and social climate 
of a city. The ability to see how a border affect an 
area or entire city as an entity is important to un-
derstand how the city in constant flux works, and 
how it can be developed further. Where the bor-
der is drawn sets a limit, the border determines 
how the surroundings will grow and evolve 
around a new project, and over time determine 
how well integrated and successful it becomes.  
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Another, but quite similar approach to borders 
is Stan Allan’s article “the thick 2D” that … land-
scape is not only a formal model for urbanism 
today, but perhaps more important, a model for 
process. The time is a fundamental variable in 
landscape work: Landscape cannot be designed 
and controlled as a totality; they are instead 
scripted as scenarios projected into the future, 
allowed to grow and evolve over time(Allen 2006). 
To what extent can happenings outside the given 
borders control what happens on the inside? 
It could be argued that it would depend on the 
thickness of the border, and on how wide the 
transition zone is. Every profession that touches 
upon city planning should keep this in mind. The 
fact that everything we plan will change; people, 
history, and time will affect how it will unfold in 
the future. Thus, how can urban planners make 
sure that the outcome of a project will be satis-
fying over time? Moreover, what are the param-
eters that measure a successful project? Is it 
measured only within the borders of the project, 
or is its influence outside of its borders to the ex-
isting city also a measuring factor? Even though 
the borders of a project are set for a few years, 
for example during construction, borders like 
everything in the landscape changes, and does 
so with time. …Borders are very much in flux and 
their physical appearance changes both in space 
and time (Haselberger 2014).

Borders and site
In urban planning, planners are always limited 
to site. Whether the given site is a property, 
garden, house or a neighbourhood, it is always 
important to stay within the lines of the border. 
However, everything we do affect the outside of 
the limited site, as mentioned previously. Pro-
fessor Andrea Kahn reflects on this in her arti-
cle “Site matters”. She defines an urban design 
site as a limited space within an already estab-
lished urban area in its entirety(Kahn 2005). Yet, 
as Kahn writes, the area of influence cannot be 
forgotten in this process. The area of influence is 
the area urban planners are primarily focusing 
on, as a contradiction as to for example build-

ing architects who to a larger degree focus on 
building structure and the plot itself. Kahn uses 
an example with the building of a high-density 
residential project in Manhattan initiated by 
Donald Trump. The project obviously has a fixed 
boundary, but influences far beyond the edge 
of its parcel. Kahn also applies the example of 
building a new waste handling facility and an ex-
tended subway station as a relevant case to con-
textualize the far-reaching boundaries a project 
have(Kahn 2005). The area of influence is prob-
ably likely to be predicted beforehand. However 
the influence over time is difficult, and is prob-
ably what makes urban planning and planning in 
general a complex.
 
How site-borders affect urban planning
In 1974, the term “mat building” was introduced 
by the architect Alison Smithson in her arti-
cle “How to Recognize and Read Mat-Building. 
Mainstream Architecture as it has Developed 
Towards the Mat-Building” (Calabuig et al. 
2013).Mat building means to build something in 
“mats”, to completely design an area, with its 
entire infrastructure, and just simply it over a 
larger area –compare it with making a quilt. Over 
time patches disappear, some grow, and some 
are replaced, some are more attractive than oth-
ers, but at the end of the day, when a project of 
changing a patch is over the piece have to fit the 
existing quilt. Otherwise, the end result will be a 
hole, or a vacuum. In urban planning and in the 
development of our physical and social environ-
ment, planners have a responsibility, a respon-
sibility to foresee that the social aspects of city 
planning are taken into consideration. Still, this 
is not easy given urban planning is fragmented, 
and under constant development. Therefore, in 
the process of making this quilt it is crucial that 
the planners, who amongst other actors carry 
this responsibility make sure that when a patch 
is replaced it will fit the quilt. That it communi-
cates with the already exiting city.
Stan Allen wrote the article “the thick 2D” about 
how we tend to draw lines between objects in 
planning, and how we differ between spaces on 



140

each side of the border. However, these spaces 
need to coexist. Because a border is not just a 
line - it also represents an outside, and an in-
side within a whole range of topics and qualities. 
Considering that landscape is in constant flux 
and changes with time, there will be a territorial 
expansion. By transforming the borders from 
“thick borders” into “thin borders” it could be 
easier to avoid fragmentation and negative bor-
der effect(Haselberger 2014).
A border or a borderline could be seen as an 
abstraction of the real border between a project 
and the existing city. Thus, as mentioned pre-
viously it can also be seen as a transition zone 
(Børrud 2015), a place where new projects and 
the existing urban life meet, and development 
happens. It is in this borderline, or transition 
zone planners and architects need to work their 
magic to make a the difference of whether a pro-
ject work well with its surroundings or end up 
as just another dividing object in the cityscape. 
Thus, are fixed borders in the master plan that 
important? Kevin Lynch claims that Human be-
ings will probably always understand the land-
scape, whether it is urban or natural, as con-
sisting of spatial parts separated by some kind 
of edges and limitations(Lynch 1960). … No 
territory could be administrated unless it was 
clearly demarcated. In short, we live in a world 
full of compartments that enable us to man-
age our lived collectively. … How could we draw 
up a plan or “develop” a given territory unless 
the appropriate region was defined beforehand 
(Haselberger 2014).

Reflection – how do borders affect us? 
Borders should not only be considered as a 
negative feature. By dividing and separating it 
could also provide security and safety. A border 
between the street and a kindergarten probably 
save lives, even though it separated the inside 
from the outside. Being able to enter a gate and 
close the door behind you after a night out will 
bring security. The feeling of safety and security 
in a city is crucial to whether a developing pro-

ject is ought to be called successful or not. Ur-
ban planning is for people, and in every profes-
sion considering people, people’s needs must 
be considered. Some people might find fencing 
between the street and garden redundant and 
unnecessary, another one might find it calming 
knowing the children won’t run out in the street. 
The social aspect to who lives in and uses the 
already existing area and city is important never 
to forget.   
Andrea Kahn mentions Trump tower as an ex-
ample of how a project affects the surrounding 
city, another yet interesting project is a develop-
ing area in Oslo, Ensjøutviklingen. A large area 
along one of Oslo’s most important roads is 
being developed. The project involves housing, 
cafes, offices and shops. A great idea probably, 
however, the new buildings are turning their 
backside to the streets, only opening up towards 
the inside of the projected area. Somehow they 
manage to exclude the existing environment. I 
would say that all development is not necessarily 
good development, by developing in a way where 
the surrounding environment is forgotten or left 
out, the vacuum as mentioned above comes to 
the surface. What happened to looking outside 
the border of your site to accomplish better and 
more including urban development?  
It is a given that being able limit the project 
within some lines is crucial to be able to define, 
and complete it. Still, the question comes up - 
whether the borders are fixed, if it`s possible 
to draw a line on a map and determine what to 
include and what to leave out? Is it possible to 
exclude the outside of a border in a project and 
still be confident in success? A border repre-
sents more than just 2D line on a map, borders 
represents culture, economy, social life and al-
most every layer in our society. Hence, if the aim 
is a well-functioning society, and every patch is 
segregated with thick borders, rather than thin, 
relevant borders beyond these will not leave us 
with the entire scope of the a project, which is 
the very aim of what an urban planner is trying to 
achieve- to look beyond the borders and create 
environments for everyone.
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Bakgrunnen for dette essayet er min skepsis til 
knutepunktbyene vi i dag planlegger ved inter-
city-traséen. Jeg mener disse i en alt for stor 
grad baserer seg på konsum og for lite egen au-
tonomi.
Jeg vil ved hjelp av Live Mellem Husene (Gehl 
1987) og Den Kreative Klasse (Florida 2005) 
forklare hvorfor vi må tenke annerledes i ut-
viklingen av morgendagens knutepunktbyer. 
Symptomene for den moderne byen i vekst, er 
økende forskjeller, skriver Ottar Brox (2016). 
Hvordan påvirker dette knutepunktbyene, som 
baserer sin eksistens på grunnlag av veksten i 
hovedstaden – samtidig som veksten kun møtes 
ved å tilrettelegg for konsum i knutepunktene?
Landskapet i dagens postindustrielle Norge, på 
Østlandet, ser omtrent slik ut: store sub-urbane 
boligfelt er lokalisert på utsiden av byene. Disse 
har hånd i hånd med veksten i privatbilismen, 
økt i sitt omfang. I etterkrigstiden fikk boligfel-
tene en større distanse til bykjernen, som på 
sin side sakte, men sikkert mistet sin posisjon 
som sentrum for varehandel og andre typer ar-
beidplasser.Tidligere måtte innkjøp gjøres i gå-
gatene, men utover 70-tallet flyttet handelen til 
nye rom, især kjøpesentrene. I dag har mye av 
handelen flyttet til internett, og følger prinsippet 
om «just-in-time«-levering (Børrud, Røssnes 
2016). Dette har på nytt endret handelens rolle 
og plass i byens rom. 
Det foreligger likevel et ønske om å bruke byen 
og dens gamle strukturer. I Nasjonale Forvent-
ninger (2015) skriver Regjeringen «[...] at re-
gional og kommunal planlegging støtter opp om 
satsingene gjennom høy arealutnyttelse rundt 
stasjonsområdene. [...] For å møte overgangen 
til lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt 

Konsumet mellom husene – tid for produksjonsbyens 
renessanse?

Bengt Magnus Carlson

på effektiv arealbruk, og på å samordne areal-
bruken og transportsystemet.»
Også i plandokumentet Samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen, legges det 
vekt på at den videre planleggingen skal skape 
«En flerkjernet (polysentrisk, min presiser-
ing) utvikling [...] i byer og tettsteder utenfor 
Oslo»(ATP 2016). Dette er blitt et viktig doku-
ment og førende premiss for planleggingen i 
Osloregionen. «Likevel er det påfallende å se at 
det legges til rette for en monosentrisk struktur, 
der alle veier fører til Oslo»(Grønning 2016). 
Jeg støtter meg til Marius Grønning (Ibid.) sitt 
utsagn om at knutepunktutviklingen i Oslore-
gionen er monosentrisk i form. Det er bare å 
se på pendlingsmønsteret en vanlig arbeidsdag 
i rushtiden. Enten det gjelder Mosseveien eller 
E6 sør for Oslo, står bilene og stamper. Fravær 
av kø er det på vei ut av Oslo, mot de såkalte 
knutepunktbyene. Mønsteret på hovedveiene, 
følger prinsippet til Jernbaneverkets intercity-
satsning: Arbeidstakere pendler inn til hoved-
staden – fra de billige boligene til de mange ar-
beidsplassene. Svært få pendler ut fra de dyre 
boligene til de få arbeidsplassene (SSB 2016). 
Økonomien knutepunktbyene gjør seg avhen-
gig av, er det monosentriske midtpunktet Oslo. 
Fra å være kommuner med et rikt næringsliv, 
utvikles tomteareal til å huse mennesker som 
pendler til Oslo for å tjene pengene sine. 
Kongsberg er i så tilfelle eksempel på det mot-
satte. Tross for sin relativt korte avstand til Oslo 
(1 time og 8 minutter med tog – omtrent lik av-
stand i tid med bil, uten kø), pendler kun 3% 
av byens arbeidstakere til hovedstaden. Kom-
munen har en større form for autonomi, fordi 
den ikke baserer all sin boligvekst på hoved-
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stadens arbeidsmarked. Andre knutepunktbyer 
som planlegges tettere knyttet til Osloregionen, 
er ikke autonome på samme måte som Kongs-
berg. Disse følger istedenfor den monosentriske 
formen, hvor kun transportkostnadene påvirk-
er leieprisene og landverdiene (Geltner 2007). 
Transportkostnadene regnes ut fra reisetid. Det 
vil si at det eneste som teoretisk påvirker eien-
domsprisene, er avstanden til Oslo. Knutepunk-
tbyene baserer mye av sin økonomi og vekst på 
grunnlag av utviklingen i hovedstaden – og sty-
rker den monosentriske strukturen ytterligere. 
Mønsteret kommuniserer implisitt: Flytt til Ski 
/ Eidsvoll / Vestby / Ås / Oppegård / Nittedal – 
her har vi ingen ting, men det tar bare X antall 
minutter med toget, så kommer du til Oslo – der 
har de alt. 

Årsaken til det monosentriske mønsteret, som 
følger av intercity-triangelet, vokser ut fra en lite 
bevisst holdning til knutepunktbyenes rolle. Jeg 
mener kombinasjonen mellom bolig og næring 
i disse transportknutepunktene i en alt for liten 
grad har blitt utfordret. Boligprosjektene som 
bygges i knutepunktene har en ensartet bygn-
ingstypologi. Leilighetskomplekser settes sam-
men i variasjon av fire til tolv etasjer. Det er 
gjerne lokalisert en matbutikk i første etasje, 
noen steder også en café eller tilsvarende sen-
tralfunksjon, som baserer seg på et konsum for 
å betjene nabolaget. 

I kjelleretasjene i disse boligkompleksene er 
det tilrettelagt for parkering av biler. Disse byg-
geriene representerer et vertikalt suburbia. 
Privatlivet er lukket inn bak porter og dører. 
Balkongene er ofte trukket inn i bygningsmas-
sen, og på rekkverkene monteres det glassruter 
for ytterligere skjerming. Bygningstypologien 
legger til rette for å skape mest mulig liv inne i 
husene, mens flere av områdene mellom huse-
ne, blir overlatt til konsumet. 

En hver utvikler av slike leilighetskomplekser, 
vil ha en høyest mulig avkastning per kvadrat-
meter. I første etasje – som planleggerne har 

regulert til næring – flytter ofte aktører med 
sterke kapitale krefter inn. En butikkjede kan 
boltre seg på flest mulig kvadratmeter – og sam-
tidig være en stabil leietaker for huseieren. Slike 
byer er ikke selvgående, men totalt avhengig av 
innbyggere som pendler ut, for å tjene penger 
de kan benytte i nabolagets sentralfunksjoner. 
Dette er skaper ikke levende knutepunktbyer.

Deler av Jan Gehls teori er basert på deskriptive 
observasjoner av gatebildet fra forskjellige byer. 
Livet Mellem Husene (1987) har imidlertid – et-
ter min mening – bidratt til å tåkelegge viktige 
diskusjoner om hva fremtidens byer skal være. 
 Er det én ting de nye knutepunktbyene 
ønsker seg, er det et yrende byliv, bykvaliteter, 
bygater – og andre begreper man kan skape ved 
å nytte by som prefiks. Mange av disse by-be-
grepene finner støtte i Gehls argumentasjon for 
å få til liv mellom husene (Ibid.). De forskjellige 
formene for liv, deler Gehl inn disse tre katego-
riene: 
– De sosiale aktivitetene – dårlig kvalitet
– De nødvendige aktivitetene – middels kvalitet 
– De valgfrie aktivitetene – god kvalitet 

De valgfrie aktivitetene, som Gehl har gitt karak-
teren «god kvalitet» er i dag degenerert til kon-
sumaktiviteter. De valgfrie aktivitetene som 
springer ut av fritid i byen blir i arkitektene og 
planleggernes renderings satt i en café- og res-
taurantkontekst. Menneskene plasseres inn i il-
lustrasjonene for å fylle bygningene, istedenfor 
at bygningene fyller menneskenes behov. 
 Gehl skriver at de nevnte aktivitetene 
omfatter alle som «[...] har tilstedeværelsen 
af andre mennesker i fællesrummene som 
forudsætning»(Ibid.). Disse fellesrommene er i 
dag planlagt – eller ikke planlagt – etter prin-
sippet om konsumet. De er ikke planlagt, fordi 
det ikke foreligger noe plan for hva menneskene 
skal tjene penger på for å kunne konsumere i 
disse områdene.
Konsumnæringene i 1.etasjene er i stor grad 
semioffentligheter, som tar betalt for at men-
neskene skal kunne bruke deres rom. Når 
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knutepunktbyene planlegges, får semioffent-
lighetene i 1.etasjene alt for mye plass, fordi 
prosjektene skal være økonomisk lønnsomme 
for utbyggeren. Når konsumet vies et stort areal 
i bygningstypologiene, får også rommene mel-
lom husene en sterk dreining mot konsum, som 
endrer fellesrommets betydning. 

Ottar Brox (2016) skriver at symptomene for den 
moderne byen i vekst, er økende forskjeller. Vi 
«[...] importerer en tjenesteyterklasse som ikke 
har de krav til bolig og andre samfunnsgoder 
som vi innfødte hittil ha tatt for gitt»(Ibid.). Og 
denne tjenesteyterklassen kan ikke «unngå å bli 
fattige i Oslo, når de skal leve opp til oslofolks 
standard og oslofolks utgifter, noe som for ek-
sempel innebærer at barna vil kreve leker og 
fornøyelser på samme kostnadsnivå som na-
boungene.» (Ibid). Brox har her et viktig poeng, 
og er helt i tråd med SSBs statistikk. 28. februar 
2017 publiserte Statistisk sentralbyrå tallene 
som tilsier at «Ett av ti barn tilhører en hush-
oldning med vedvarende lavinntekt» (SSB 2017). 

Parallellt med veksten i antall innbyggere, 
følger et press i de ufaglærte jobbene. Når det 
legges til rette for en sterk økning i konsum-
økonomien, samtidig som det er stor tilgang på 
arbeidskraft, vil lønningene presses ned og for-
skjellene i samfunnet øke. Det kan være dette 
er en valgt strategi fra planleggere, utbyggere, 
arkitekter og politikeres side, men jeg mener 
dette er en elendig måte å planlegge fremtidens 
knutepunktbyer på. 
 Samfunnet er ikke tjent med store 
klasseforskjeller (Brox 2016), og det er påfall-
ende å se at det vokser frem en sterk tjenest-
eyterklasse (Ibid.) «Vår hovedstad – og andre 
raskt voksende byer med storbyambisjoner – 
ville ikke ha vokst så rask uten muligheten til å 
rekruttere arbeidskraft som godtar en standard 
som avvises av innfødte nordmenn. [...] Kompar-
ativ forskning viser klart at alle samfunnsprob-
lemer er lettere å løse gjennom tiltak som re-
duserer ulikhet enn gjennom økonomisk vekst 
[...]»(Ibid.). 

Richard Floridas teori om Den Kreative klasse 
(2005) støtter også opp under dette bildet, men 
kommenterer ikke at «den kreative klasses 
infrastruktur»(Ibid.) vil ende opp som en fattig 
klasse underlagt den kreative klassens økono-
miske vekst. For å unngå denne forskjellen, er 
det viktig at knutepunktbyene ikke utelukkende 
basere seg på en konsumøkonomi, men skaper 
vekst i fagutdannede yrkesgrupper og legger til 
rette for en produksjon i byen. 

Det å planlegge er en transdisiplinær profesjon 
(Børrud 2016); å kun tenke form – uavhengig av 
innhold og politisk styring, hemmer byens mu-
ligheter for dynamikk, vekst og økonomisk tryg-
ghet – og ikke minst nytenkning innen planleg-
gingen. I dag legges det kun til rette for næring 
i 1. etasjene, men i hvor stor grad kan vi påvirke 
hva denne næringen skal være? Det er sjeldent 
at den får være premiss for utformingen av byg-
get. Det er viktig å se sammenhengen mellom 
byene vi planlegger for, og hva den bærende 
økonomien i samfunnet videre skal være. 

I dag finnes det fragmenter av produksjon ig-
jen i Oslo. Mills, som blant annet produserer 
majones og peanøttsmør, flyttet nylig fra Sof-
ienberg i Oslo. Produksjonen av Mills-majones 
foregår i dag på utsiden av Fredrikstad, og på 
Sofienberg er det bygget leiligheter. Fra å være 
en fabrikk med over 100 ansatte, var det kun 35 
arbeidere igjen på majonesfabrikken da det ble 
bestemt at den skulle flytte (Løken 2015). Fab-
rikkene trenger ikke lenger å ligge i sentrum. På 
grunn av automatisering trengs færre ansatte 
enn tidligere, og en industrirenessanse i byen er 
en utenkelig tanke. Jeg mener likevel ideen om 
produksjon i byen må tas på alvor. Dette er ikke 
bare et planmessig spørsmål, men et spørsmål 
om klimaendringer transporten av varer står 
for, som sammen med de økte klasseskillene av 
hva folk i byer skal tjene penger på.
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Dette går på tvers av mange fagfelt, byplanmes-
sig, så vel som politisk og juridisk. Om det er 
et mål at Oslo-regionen skal være polysentrisk 
(ATP 2016), med autonome byer ved hver stas-
jon – kan ikke konsumbyutviklingen fortsette 
slik den har gjort til nå. Hvis knutepunktbyene 
skal være relevante for flere enn menneskene 
på toppen av den kreative klasse, må Jan Gehls 
sosiale aktiviteter i byrommet distansere seg fra 
konsumet. Hvis knutepunktbyene skal fortsette 
å ha en betydning etter overgangen fra oljeal-
deren, er det nødt til å lage et nytt språk for hva 
slag type næring det kan legges til rette for i en 
bykjerne. For å sette av 1. etasje til konsum, er 
ikke et fremtidsrettet grep i møte med utfordrin-
gene i fremtidens knutepunktbyer. 
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I denne teksten skal jeg ta for meg hvilke fysiske 
og sosiale aspekt som bidrar til en følelse av 
trygghet i urbane miljø, herunder gaterommet 
som et urbant element. Jeg skal utforske hva 
byggenes utforming har å si for det som skjer 
på gateplan. Jeg kommer til å se på kriminal-
itetsforebyggende tiltak og ta for meg sentrale 
teoretikere på området, herunder Jane Jacobs, 
Oscar Newman og Jan Gehl. Jeg vil gå nærme 
inn på Space Syntax som et redskap i å forstå 
hvorfor kriminalitet skjer noen steder, men ikke 
andre. 

Trygghet som et premiss for deltakelse
Miljøverndepartementet har utarbeidet en bok 
med råd og eksempler innen sentrumsutvikling. 
De påpeker at dersom folk føler at deres tryg-
ghet oppleves som truet, reagerer de raskt med 
tilbaketrekning;  ”Trygghet er en betingelse for 
deltakelse i byens liv og en av forutsetningene for 
en levende by” (Miljøverndepartementet, 2000, 
s. 115). Videre påpeker de at det spennende og 
trivelige kontra det trygge kan være to sider av 
samme sak. Faktorene som gjør en by trivelig, 
spennende og attraktiv kan være de samme 
faktorene som gjør at en by føles utrygg. Som 
eksempel viser de til at det å ferdes i et uover-
siktlig område kan for noen være spennende og 
by på hyggelige overraskelser, mens denne uo-
versiktligheten kan for andre bidra til en følelse 
av utrygghet. Oversiktlige områder planlagt for 
trygghet kan få et sterilt og kaldt preg, da særlig 
om det er en utstrakt bruk av sikkerhetssyste-
mer, alarmer og overvåkningskameraer. Slike 
trygghetsskapende tiltak kan signalisere at her 
er det farlig å ferdes (Miljøverndepartementet, 
2000). 

Trygghet i urbane miljø – det sosiale og fysiske aspekt 
sett i sammenheng

Vilde Moltu Haaby

Eyes on the street
Jane Jacobs mener at det er gatene med til-
hørende gangveier som utgjør byens offentlige 
rom. Dersom noen føler seg utrygge i en by, er 
det som regel fordi de ikke føler seg trygge gate-
langs (Jacobs, 1961, s. 37). Hun argumenterer 
for at byens mangfold og vitalitet ødelegges av 
byplanleggere og deres byfornyelsesstrategier, 
ved å utfordre datidens prinsipper innen byplan-
legging. For eksempel at en tom gate anses som 
tryggere enn en overfylt en, samt bilens domi-
nerende betydning. I følge henne svekker disse 
prinsippene allmennheten sin mulighet til å ut-
vikle et sosialt rammeverk for å opprettholde 
kontroll uten et behov for en ekstern autoritet, 
noe hun betegner som ”self-policing” (Jacobs, 
1961). 
Det svekker beboernes mulighet til å holde et 
øye med gata og dermed kontrollere kriminell 
atferd, en såkalt naturlig overvåkning betegnet 
som ”eyes upon the street” (Jacobs, 1961, s. 45). 
I følge Jacobs fører mangel på en slik naturlig 
overvåkning og samhandling mellom naboer til 
en oppblomstring av kriminalitet. Hun fastslår 
at en velbrukt gate vil være tilbøyelig å være en 
trygg gate, mens en gate uten tilstedeværelsen 
av mennesker er tilbøyelig å være utrygg. Hun 
anser ”den fremmede” som en kilde til tryg-
ghet, men hun påpeker at dersom en gate skal 
være trygg og utrustet for å takle fremmede, 
forutsetter det at tre kvaliteter er oppfylt. For 
det første må det være en klar avgrensing mel-
lom det private og det offentlige rom. For det 
andre må det foreligge en naturlig overvåkning 
hvor fasadene henvender seg ut mot gateplan. 
Den tredje kvaliteten er at gaten må ha et høyt 
kontinuerlig nivå av fotgjengere, noe som gjør at 
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noens øyne stadig er på gaten (Jacobs, 1961, ss. 
44-45). Jacobs sine kriterier henviser til at det er 
en klar sammenheng mellom det sosiale aspekt 
med menneskers tilstedeværelse i en gate, og 
hvordan gaten fysisk er utformet med dens byg-
ninger og struktur. Mennesker trekker mot rom 
som føles trygge å oppholde seg i. 

Space Syntax 
Manuel J. J. López og Akkelies van Nes på-
peker at ved kriminalitetsforebyggende tiltak 
er fokuset i for stor grad på det enkelte objekt 
i stedet for på den strukturelle oppbyggingen av 
gatenettverket med dens romlige sammenheng. 
De viser til Space Syntax som et verktøy for å 
påvise en klar sammenheng mellom spredning 
av kriminalitet og gatenes grad av romlig inte-
grasjon (López & van Nes, 2007). Space Syntax 
er et matematisk verktøy for å beskrive byenes 
romlige struktur og dets kompleksitet ved å 
kalkulere hvor integrert en gate er med det 
resterende gatenettverket (Gregory, Johnston, 
Pratt, Watts, & Whatmore, 2009, s. 710). Inter-
visibility er en gren innen Space Syntax, og han-
dler om hvordan inngangsdører og vinduer er 
posisjonert og kommuniserer med hverandre og 
gata (López & van Nes, 2007). Intervisibility kan 
ses i sammenheng med Jane Jacobs sin ”eyes 
upon the street”-teori, da begge understreker 
viktigheten av menneskers tilstedeværelse i det 
offentlige rom, og betydningen av at bygninger 
henvender seg ut mot gateplan. 
Defensible Space Theory
Oscar Newman videreutviklet Jane Jacobs sine 
ideer. I motsetning til Jane Jacobs som oppfatter 
den fremmede som en kilde til trygghet, oppfat-
ter Newman den fremmede som en kilde til fare. 
Newman mener at det kun er innbyggerne som 
fungerer som et naturlig politi, mens Jacobs 
menter at det naturlige politiet består av både 
innbyggeren og den fremmede. Newman anser 
den fremmede kun som en farlig inntrenger, 
mens Jacobs sonerer mellom type fremmede 
–farlige inntrengere og fredfulle, velmenende 
fremmede. Newman identifiserte tre faktorer 
som øker det kriminelle nivå: anonymitet, man-

gel på overvåking og hvor tilgjengelig fluktruter 
et område har. Fra disse tre faktorene utviklet 
han teorien ”Defensible Space”. Denne teorien 
hevder at et område er tryggere dersom man 
har en eierskaps- og fellesskapsfølelse til stedet 
(Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010, s. 150). 
Newman påstår at dersom et område er okku-
pert av mange fremmede, svekkes innbyggerens 
personlige ansvar for stedet (Newman, 1996, s. 
17). Defensible Space lener seg mot en tilnærm-
ing hvor man sonerer, segregerer og definerer 
et hierarki med en stadig økende grad av private 
soner. Den støtter en gatestruktur bestående 
av usammenhengende gater og blindgater, og 
hevder at et slikt gatemønster forhindrer krimi-
nalitet da kriminelle unngår gater de lett kan bli 
fanget i, slik som blindgater (Carmona, Tiesdell, 
Heath, & Oc, 2010, s. 151). Denne tilnærmingen 
er blant annet kritisert av pioneren innen Space 
Syntax, Professor Bill Hillier. I følge han eksklu-
derer Defensible Space den naturlige strømmen 
av mennesker ved å ikke skille mellom type 
fremmede slik Jane Jacobs gjør. Hillier mener 
på lik linje med Jacobs at  trygghetsfølelsen i det 
offentlige rom øker i takt med tilstedeværels-
en av mennesker. Han fastslår at en romlig 
karakteristikk med et integrert gatenett øker 
sannsynligheten for mennesker, som igjen øker 
rommets trygghetsfølelse (Carmona, Tiesdell, 
Heath, & Oc, 2010, s. 151). 

The Human Scale 
Arkitekten Jan Gehl fastslår at når det kommer 
til planlegging, så bør prioriteringen være byliv 
med mennesket i sentrum, deretter rommet, så 
byggene. Den fysiske strukturen bestemmes av 
hvilken type aktivitet som var forutsett for rom-
met da det ble designet (Carmona, Tiesdell, 
Heath, & Oc, 2010, s. 110). Han påpeker at de-
sign utgjør en forskjell. God design og utform-
ing kan realisere uløst potensial (Carmona, 
Tiesdell, Heath, & Oc, 2010, s. 207). Både Jacobs 
og Gehl sin analytiske metode er basert på ob-
servasjonell forskning. Begge understreker 
viktigheten av mennesket i gaterommet, og at 
byen skal være til for mennesket. Dette kom-
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mer tydelig frem i Gehl sin teori om ”the human 
scale”. Gehl påstår at det i dag planlegges i for 
stor grad ovenfra og ned, og at man glemmer 
perspektivet til mennesket som beveger seg i 
gaterommet. ”The human scale” henvender seg 
til det gående mennesket og fokuserer på for-
holdet mellom det bygde miljø og menneskers 
livskvalitet. Det omhandler mennesket, hvordan 
og hvor fort vi beveger oss, hvor våre sanser er 
rettet, og vårt perspektiv på øyenivå; det at vi i 
liten grad beveger hodet opp eller ned. En by 
designet for et gående menneske er ifølge Gehl 
mer attraktiv fordi både skalaen, tempoet og 
støynivået vil bli senket, og dette vil føre til en 
by dominert av mennesker. Han understreker at 
en by dominert av mennesker er en tryggere by 
(Green, 2016). 

Erfart og oppfattet trygghet
Både erfart og oppfattet trygghet er avgjørende 
for bylivet i følge Gehl. Å føle seg trygg er ves-
entlig hvis man ønsker at menneskene som 
omfavne byrommet og bruke det side om side. 
Dersom flere mennesker tilbringer sin tid i det 
offentlig rom i stedet for i sin private sfære, vil 
både den erfarte og den oppfattede tryggheten 
øke. Tilstedeværelsen av andre indikerer at 
et sted er trygt. Da har man øyne både i gata 
og på gata. Når det befinner seg mennesker i 
gaterommet, blir det mer interessant for folk 
inne i byggene å følge med på hva som skjer på 
gateplan. I følge Gehl er en livlig by en verdsatt 
by, som igjen er en tryggere by (Gehl, 2010, ss. 
97-99). 
Betydningen av aktive fasader
Gehl understreker at det ikke bare er livet i gata 
som er av betydning, men også livet langs med 
gata – herunder byggene, hvordan de er utformet 
og hva som er i dem. En øde gate må ikke nødv-
endigvis oppleves som utrygg så lenge byggene 
langs med gata henvender seg ut mot den. Lys 
fra vinduer i boligområder gir et betryggende 
signal om at det er mennesker i nærheten. Ak-
tive fasader i første etasje har en stor innvirkn-
ing på byrommet, da det følger vårt horisontale 

blikk. Gehl slår fast at dersom første etasje er 
vennlig, myk og befolket, vil fotgjengerne være 
omgitt av menneskelig aktivitet og dermed føle 
seg tryggere (Gehl, 2010, s. 99). 

Refleksjon
Av de teoretikere og teorier jeg har tatt opp, er 
det kun Oscar Newman som skiller seg nevn-
everdig ut, på tross av at han har videreutviklet 
ideene til Jane Jacobs. Jane Jacobs, Jan Gehl og 
Bill Hillier med Space Syntax fremhever alle vik-
tigheten av menneskers tilstedeværelse i byrom-
met og betydningen av at bygningsstrukturene 
henvender seg ut mot gateplan. Oscar Newman 
trekker frem at byrom med mange mennesker 
ikke nødvendigvis er en positiv ting, da dette kan 
bidra til en følelse av anonymitet, som igjen kan 
svekke ens følelse av eierskap til stedet. New-
man hevder at eierskaps- og fellesskapsfølels-
en er essensielt for å skape et trygt rom. Denne 
eierskapsfølelsen kan videreføres til byggenes 
utforming, da tiltak som for eksempel å sette 
opp gjerder bidrar til en privatisering og mark-
erer et eierskap. Det faktum at Oscar Newman 
har kommet frem til en annen tilnærming for 
kriminalitetsforebyggende tiltak, underbygger 
Miljøverndepartementet sitt utsagn om at om-
råder oppfattes ulikt av ulike personer. Lite in-
tegrerte og uoversiktlige områder kan anses å 
være både spennende og skremmende avhengig 
av din virkelighetsoppfatning (Miljøverndeparte-
mentet, 2000). 

Så hva er det egentlig som bidrar til en følelse 
av trygghet i gaterommet, og hvilken betydn-
ing har byggenes utforming? Trygghetsfølelsen 
er kontekstavhengig. Dersom man privatiserer, 
setter opp gjerder og overvåkningskameraer 
– tiltak ment for å skape trygghet – kan man 
sette et spørsmålstegn ved hvem som da føler 
seg trygge. For de som står utenfor gjerdet med 
et kamera mitt i fleisen, signaliseres det at de 
ikke er velkomne eller at dette stedet er utrygt 
og at det derfor er nødvendig med slike ”tryg-
ghetsskapende” tiltak. De som står bak kamera 
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og på ”den riktige” siden av gjerdet har derimot 
kanskje en følelse av trygghet. Slike tiltak so-
nerer ikke mellom type fremmede slik Jacobs 
var opptatt av, og dermed gjør det alle frem-
mede farlige jamfør Oscar Newman. Slike priva-
tiserende tiltak kan i verste fall bidra til å skape 
fragmentering, polarisering og divisjon i sam-
funnet (Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010).  

De viktigste rommene er de rommene som 
befinner seg utenfor de fire veggene vi kaller 
våre hjem. Det er i det offentlige rom, herunder 
gaterommet folk flest forhåpentligvis befinner 
seg. Dette fordrer dog en bygningsstruktur som 
inviterer mennesker til å bruke gaterommet. 
Mennesker som aktivt bruker gaterommet, øker 
gaterommets trygghetsfølelse – dette uavhen-
gig av om du er en fremmed eller en innbygger. 
Vi er alle til tider fremmede i vår vandring gjen-
nom ulike gaterom, derfor er det viktig å huske 
at vi ikke alle er farlige inntrengere. 
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Effekten byggets fysiske forutsetning har på byens 
karakter

Didrik Sagbakken Berg 

Hvordan et bygg er formet kan ha stor innvirkn-
ing på byrommene rundt og byen som ett. De fy-
siske forutsetningene av et bygg kan være med 
på å skape mer liv, gi bedre inntekter til de nær-
liggende butikkene eller være mer som en bar-
riere og isolere på den måten deler av byen.
 Hvordan er de fysiske forutsetningene av et 
bygg og dens omgivelser med på å endre byen/
stedets karakter og helhetlig bilde?
De fysiske forutsetningene menes i denne artik-
kelen som formen, strukturen og karakterene 
til bygget, noe som flere kaller byggeskikk.  Jeg 
vil begynne med å ta for meg noen teorier fra 
forskjellige personer som har studert temaene 
rundt by morfologi og byutvikling. Senere kom-
mer det eksempler hvor vi skal se hvordan fak-
tiske bygg skaper enten et dårlig eller godt hel-
hetlig bilde og område rundt seg. 
Utforming av bygg er en viktig del av eiendom-
sutvikling og det burde være/er utviklerens op-
pgave å sørge for at det nye bygget passer inn i 
byen og være med på å “fremme god byggeskikk 
og bærekraftig utvikling” (Øyen, 2010). Det er 
mange utviklere som har et fokus som er mer 
rettet mot det finansielle aspektet av prosjek-
tet og velger dermed prosjekter hvor de tjener 
mest mulig. Resultatet er da at de ender opp 
med et bygg og prosjekt som kanskje ikke pas-
ser inn i byen. De som flytter inn i bygget er sik-
kert fornøyd med sitt nye hjem, men bygget har 
også en stor påvirkning på byrommet rundt. Vi 
kan dra en parallell til det Webster kaller ex-
ternalities: “ the costs or benefits of a trans-
action conferred on parties other than those 
transacting-like the costs to society from car 
engine emissions” (Webster, 2010). Ut fra dette 
kan vi lese at bygget har stor påvirkning på men-

neskene og byrommene rundt, og ikke bare de 
som bor i bygget. 
Samarbeid mellom utviklere og arkitekter kan 
være en svært viktig faktor og kan til syvende 
og sist være med på å få et bedre prosjekt både 
sett fra utviklers finansielle synspunkt og et 
bedre byliv. Camilla Molden fra Dyrvik Arkitek-
ter fortalte på sin forelesning «Boligmarkedet 
og Salgbarhet», og om samarbeidet de hadde 
med en utvikler da de fikk et oppdrag om å tegne 
et utviklingsprosjekt på Bislet. Arkitektene var 
interessert i en town-house løsning i første og 
andre etasje på den østlige siden av tomten ut 
mot en liten park, og mente en slik løsning ville 
passe godt inn blant eksisterende bygnings-
masse. Dette var ikke utvikler interessert i da 
deres fokus var mer mot kjøperne og salgbarhet 
for det ferdige produktet. Dermed oppstod det et 
problem i forhold til det å utvikle områder som 
skulle passe bedre inn i byen, sett i lys av et-
terspørsel og preferanser til kjøperne. Molden 
hevdet at salg av enkeltleiligheter trumfer alle 
argumenter i en utviklingsprosess. Boligkjøpere 
tenker svært lite på hvordan bygget passer inn 
i byen, fokuset er på leiligheten de ønsker seg 
og dermed har arkitektenes argumenter rundt 
byrom veldig lite å si. 
Men hvilke virkemidler kan settes i verk for å 
endre denne tankegangen slik at det nye som 
utvikles kan passe bedre inn og få en bedre 
sammenheng med byggene og byrommene 
rundt? I og med det finansielle står høyt hos en 
utvikler kan det være en ide å “… attach a price 
to the benefit of urban design” (Webster, 2010). 
Han skriver at for å maksimere kvantiteten av 
en godt designet byform burde det settes en 
pris på, eller belønne de som bygger noe som 
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er designet på en slik måte at “… bygninger i et 
bymiljø snakker sammen og danner en helhet” 
(Øyen, 2010). 
Men hvordan påvirker egentlig et slikt bygg, som 
har boligkjøpere som hovedfokus, byrommet 
kontra et bygg som tar hensyn til byrommene 
og sørger for at det er et samspill mellom det 
nye bygget og eksisterende bygningsmasse? For 
bedre å kunne komme til en konklusjon må vi se 
nærmere på det Jens Bjørnebo sier: “God byg-
geskikk skal representere det gode alminnelige. 
Den avgrenser seg mot forflatet massekultur 
og mot individuelle arkitektoniske markering-
er. Nye bygninger kan først bli god byggeskikk 
når de passer til stedet der de står. Dette vil si 
tilpasning til klima, natur og eksisterende byg-
ningsmiljø. God byggeskikk betyr at det er god 
utnyttelse av energi, materialer, transport og 
økonomiske ressurser. Den kan være et forbilde 
for løsning av bestemte situasjoner, og dermed 
bli et mønster for framtidig utvikling. I forhold til 
de ovenfor nevnte kriterier er god byggeskikk et 
riktig svar på de utfordringene som ulike situ-
asjoner stiller til byggesektoren” (Bjørneboe et 
al. 1991 s, 48). Fokuset her er god byggeskikk og 
at nye bygg skal passe inn i omgivelsene. Det er 
mange teorier om nettopp dette som oftest peker 
på de samme faktorene: samspill, godt miljø og 
god bykvalitet. Ut ifra et teoretisk synspunkt vil 
et prosjekt som utvikles med grunnlag i disse 
faktorene kunne passe bedre inn blant eksister-
ende bygg og vil ikke være med på å redusere 
by- og bokvaliteten rundt. 
Når vi nå har slått fast hva som skal til for å 
kalle et prosjekt en suksess sett bort fra det 
finansielle, kan vi studere hvilken effekt slike 
bygg har på byens helhetlige bilde og hvordan de 
eventuelt kan være med på å endre samspillet, 
bymiljøet og byens kvalitet. En stor faktor som 
er med på å skape dette samspillet og gi byen og 
byrommene en bedre kvalitet er byggets første 
etasje. Men hva er det som gjør at første etas-
jen er så viktig for samspillet og byggets helhet? 
Først og fremst er det lokalene i første etasje 
som skaper liv på bakkeplan. Dersom det finnes 
en restaurant med uteservering vil det skape 

aktivitet og et sosialt preg på området. Tar vi et 
bygg som har en lukket første etasje, vil det i de 
fleste tilfeller skape en lukket atmosfære. Geir 
Ola Eggen fra senter for eiendomsfag skriver at 
«Tomme lokaler i nye og eldre sentrumsnære 
bygg uthuler stedets karakter og potensial, og 
skaper en nedadgående spiral for omgivelsene. 
Vi må ha lys i første etasje for å kunne skape at-
traktive byer, og dette er et felles ansvar for by-
utviklingsaktørene” (Fredriksstad Blad, 2015). Vi 
mennesker har en tendens til å bli trukket mot 
områder og steder der ting skjer, og hvor vi ser 
det er aktivitet og liv. 
Et godt eksempel på det å fremme god byggeskikk 
og bærekraftig utvikling, men som likevel bidrar 
til dårlig bykvalitet, er hovedkontoret til NSB og 
Gjensidige i Schweigaardsgate 23. Bygget mot-
tok Statens Byggeskikkpris for 2014 og har opp-
nådd en Excellent BREEAM NOR sertifisering på 
grunn av sine miljø- og energikvaliteter. Selv om 
bygget, etter min mening er arkitektonisk fint, 
synes jeg det er kritikkverdig at bygget fikk den 
utmerkelsen. På Husbanken sin hjemmeside 
forklares prisen på denne måten: “Statens Byg-
geskikkpris er en hederspris som deles ut årlig 
til byggverk og bygde omgivelser som gjennom 
utførelse, materialbruk utforming og samspill 
med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og 
utvikle den allmenne byggeskikk” (Husbanken, 
2016). Jeg er ikke enig at bygget har samspill 
med sted og miljø, for fasaden på bygget veldig 
lite imøtekommende, lukket, kald og vinduene 
er små. Dette resulterer i at fasaden virker mer 
som en slags barriere mot resten av omgiv-
elsene enn at den skaper et samspillet i byen, 
området og på gateplan. Bygget har mange av 
de kvalitetene teoretikerne mener må være på 
plass for å få et godt helhetlig bilde i en by, men 
det er et bygg man går forbi, det mangler sam-
spill med andre bygg og omgivelser på gateplan 
og skjermer seg mer fra rommene rundt. Hadde 
første etasje vært mer åpen og innbydende med 
for eksempel noen butikker og serveringssteder 
kunne forbipasserende stoppet og tatt en kaffe, 
noe som kunne være med på å skape litt mer liv 
i området. Et spennende eksempel på hvordan 
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byggets fysiske karakterer og omgivelser kan 
være med på å endre og skape et bedre hel-
hetlig bilde i en by/sted, er utviklingen av et bygg 
i Bree Street, Cape Town, Sør Afrika (Robinson, 
2015.) Bygget ble transformert fra først å være 
en bensinstasjon i 2009, til parkeringsplass i 
2010 for så å bli gjort om til en restaurant i 2013. 
Bygget fikk ikke bare en restaurant på gateplan, 
men vinduene ble større, fasaden fikk en ny 
farge i tillegg til at bygget ble videre åpnet ved 
etablering av en felles takterrasse. Bygget er 
blitt mer inviterende og gir ut en følelse at du er 
velkommen. Ved å bytte ut vinduene på fasaden 
har de transformert bygget fra “bare” å være en 
bensinstasjon og parkeringsplass, til noe som 
skiller seg ut på en positiv måte og fanger øyet 
til forbipasserende. 
Det er tydelig at det er mye mer liv på eien-
dommen i 2013. Bygget er med på å koble by-
rommene sammen i stedet for å være en barri-
ere. Det er nå blitt et møtepunkt, og ikke et sted 
hvor man drar for å sette fra seg bilen sin. Det 
viktigste i dette eksemplet er hvor stor forskjell 
byggets fysiske forutsetninger kan ha på sam-
spillet i byen. Restauranten på gateplan er med 
på å skape mer naturlig liv og endrer omgiv-
elsene fra den mørke, kjedelige og grå følelsen 
man får fra bensinstasjonen og parkeringsplas-
sen til lyse og gode omgivelser. Selv om det står 
biler utenfor viser det bare at det er et sted hvor 
folk ønsker å være. Hvis vi også går tilbake til 
C. Webster sin teori om externalities, hvor hvert 
bygg påvirker ikke bare de som holder til i byg-
get, men også byrommet og menneskene rundt, 
ser vi at endringen fra bensinstasjon til restau-
rant har hatt en positiv effekt på omgivelsene og 
det er grunn til tro at menneskene rundt er glad 
for den endringen.
 
Konklusjon
Gjennom tidene er det mange som har tatt opp 
temaene rundt bystruktur, bybilde, samspill 
mellom byrommene og liknende. Byrom og byer 
skal henge sammen og passe inn med hveran-
dre, og gjør de det, vil det bli et mer helhetlig 

og godt samspill mellom byrommene og omgiv-
elsene rundt byggene. Dersom det ikke blir ut-
fallet, kan det ha en motsatt effekt som vi så i 
eksempelet av Schweigaards gate 23. Her var 
et topp moderne, BREEAM NOR sertifisert og 
prisvinnende bygg nesten helt lukket fra omgiv-
elsene rundt. På et sted med stort potensiale 
får man presentert en kald og lukket fasade og 
følelsen av at man er lite velkommen. På bildene 
fra Sør Afrika kan vi tydelig se endringer av fasa-
den over tid. Disse to eksemplene er viser godt 
hvordan byggets fysiske forutsetninger kan 
enten være med å ødelegge byrommene rundt 
eller være med på å skape et samspill som et 
møtepunkt som skaper liv og energi. 
Det er ikke mye som er med på å sørge for at 
nye bygg som utvikles passer bedre inn blant 
eksisterende bygningsmasse. Vi som kjøpere av 
leiligheter og hus, har en såpass stor påvirkn-
ing på resultatet av det som skal utvikles at 
det i mange tilfeller blir hemmende på byggets 
omgivelser. En annen stor faktor er det kom-
mersielle rundt utviklingsprosjekter. Utvikler 
ønsker et finansielt godt prosjekt slik at samspill 
mellom byrom, miljø og omgivelsene kommer 
litt i skyggen. C. Websters forslag om å knytte en 
pris til fordelene med urban design er et veldig 
godt forslag til hvordan vi kan finne en god løsn-
ing på dette.  En slik løsning kan sammenlignes 
med Statens Byggeskikkpris og BREEAM NOR, 
å belønne bygg ut ifra visse kriterier. Basert på 
hvilken karakter byggene får vil de, eller eier av 
bygget bli belønnet. Hvordan belønningen burde 
være, hvem som skal vurdere bygget og hva 
slags kriterier som burde legges til grunn, er et 
tema jeg ikke skal ta for meg her, men noe jeg 
mener kan være interessant å ta for seg. Det kan 
være med å få oss nærmere en løsning. 
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Bærekraftig utvikling er et begrep som ofte blir 
benyttet i planlegging og om fremtidig utvikling. 
Det er et begrep som ofte benyttes i forbindelse 
med å sette mål for framtiden til norske byer og 
tettsteder, hvor mange har et felles ønske om 
å oppnå en bærekraftig utvikling. Miljømessig, 
økonomisk og sosial bærekraft er forhold som 
til sammen er med på å skape en bærekraftig 
utvikling. I denne sammenheng er det viktig at 
alle disse forholdene blir ivaretatt på samme tid, 
og at de hver for seg anses å være bærekraftige. 
Problemene knyttet til bærekraftig utvikling blir 
imidlertid sett på som sosiale problemer. Det vil 
si problemer som skapes av- og som til syvende 
og sist har påvirkning på folk selv. Dette betyr at 
sosial bærekraft er viktig. Formålet med denne 
oppgaven har derfor vært å bli bedre kjent med 
begrepet sosial bærekraft, og å finne ut om dette 
er et konsept som blir ivaretatt i norske kom-
muneplaner. Sosial bærekraft er et positivt ladet 
begrep, som de fleste ønsker å oppnå. Samtidig 
er det et komplekst og omfattende begrep som 
det er vanskelig å få et godt grep om. Mange har 
forsøkt å definere begrepet, noe som har resul-
tert i en rekke ulike definisjoner og utredninger. 
Nettopp på grunn av en mengde forskjellige 
definisjonene og utredningene, blir det vanskelig 
å få en god forståelse av hva sosial bærekraft 
egentlig er og hva begrepet inneholder. En 
økende bruk av begrepet bærekraftig utvikling, 
herunder sosial bærekraft, gjør det nødvendig å 
finne ut om sosial bærekraft faktisk er et godt 
begrep å benytte. Gjennom en teoretisk studie 
er sosial bærekraft blitt redegjort for. Den teor-
etiske studien gir en oversikt over hvordan ulike 
teoretikere har jobbet med sosial bærekraft, 
hvilke likheter som finnes mellom disse, og 
hva som skiller de fra hverandre. Resultatene 
fra denne teoretiske gjennomgangen viser at 
sosial bærekraft handler om å vite hva folk 

Sosial bærekraft - et godt begrep i norsk planlegging? 
En undersøkelse av kommuneplanens samfunnsdel i 
Asker, Skedsmo og Ski
Bakkan, Stine Liaklev – 2015
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/293236

trenger fra de stedene de bor, jobber og lever. 
Alle i samfunnet skal ha lik tilgang til sysselset-
ting, kultur, et anstendig hjem og egnet bomiljø, 
utdannelse, sikkerhet og deltakelse i samfun-
net. Dette betyr at den fysiske byen/tettstedet 
er med på å sette rammer for det sosiale livet i 
byen/tettstedet, og at det bygde miljøet er viktig 
for å kunne skape et godt bysamfunn for folket. 
Dette er hva sosial bærekraft handler om. Ut ifra 
en slik forståelse av sosial bærekraft er det blitt 
definert seks strategiske områder: Governance 
og deltakelse, sosiale og kulturelle strategier, 
offentlige tjenester, boligpolitikk, transport 
og tilgjengelighet og næringsutvikling. Strate-
giområdene danner analyseverktøyet som er 
benyttet i oppgaven, og representerer min for-
ståelse av sosial bærekraft. Analyseverktøyet 
er et verktøy som benyttes i analysen for å måle 
ivaretakelsen av sosial bærekraft i oppgavens 
studieobjekter (kommuneplanenes samfunns-
del i Asker, Skedsmo og Ski). Resultatene fra 
analysen viser at det er mulig å få en god for-
ståelse av sosial bærekraft, og at det er et be-
grep som kan- og bør benyttes i planlegging. 
Forutsetningene for å ivareta sosial bærekraft 
i kommuneplanen er absolutt til stede, selv om 
det er lite bevisst fokus på det sosiale forholdet 
som en bærekraftig utvikling består av. Kun én 
av de tre kommunene benytter selve begrepet 
sosial bærekraft i kommuneplanen, men resul-
tatene viser at det likevel er mulig å ivareta so-
sial bærekraft selv om begrepet ikke benyttes. 
Begrunnelsen for dette er at de kommunene 
som ikke benytter selve begrepet langt på vei 
har ivaretatt sosial bærekraft i sine kommune-
planer. Hvor godt sosial bærekraft er ivaretatt 
vil imidlertid variere fra kommune til kommune, 
da kommuneplanene har ulike fokusområder og 
er relativt forskjellige. 

Mastersammendrag
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Oppgaven tar for seg to sammenvevde prob-
lemstillinger. Den ene er hvordan kommunene 
legger til rette for næringsutvikling, mens den 
andre er hva næringslivet selv er opptatt av når 
det gjelder næringsutvikling i kommunene. For 
å svare på problemstillingen er det brukt et 
casestudie av tre kommuner rundt Oslo; Asker, 
Skedsmo og Ski. Det er lagt særlig vekt på å 
studere kommunenes kommuneplaner de siste 
20 år (1995 – 2015). I tillegg er det gjennomført 
intervjuer av offentlige ansatte og private ak-
tører. Deltagelse på konferanser, befaringer 
i de aktuelle kommunene, datainnsamling og 
studier av generelle planer og strategier i Oslo-
området, har vært viktige elementer i arbeidet. 
Funnene i analysen viser at kommunenes til-
rettelegging for næringsutvikling hovedsake-
lig er basert på nasjonale trender, regional in-
frastruktur, kommunenes egne mål, strategier 
og kommuneøkonomien. Næringslivet fokuser-
er på demografi, kompetanse, tilgjengelighet, 
kommunikasjon, forutsigbarhet og langsiktighet 
i kommuneplanleggingen.

Hvordan har kommunenes tilrettelegging for næring-
sutvikling manifestert seg gjennom de siste 20 år? 
Case: Asker, Skedsmo og Ski.
Sandberg, Philip Dixon – 2016
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/2383241

Mastersammendrag
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Dette studiet har til hensikt å belyse betyd-
ningen av eiendomsforhold i utarbeidelsen av 
kommunenes planer. Hvor viktig er egentlig 
eiendomsforhold, og hvor aktivt benyttes disse 
forholdene i planprosesser? Studiet bygger på 
problemstillingen:
I hvilken grad er eiendomsforhold styrende for 
kommunenes utarbeidelse av planer?
Oslo er en av Europas raskest voksende byer og 
denne veksten skal fordeles utover i regionen. 
Byer og tettsteder i nærhet til Oslo må derfor 
imøtekomme veksten gjennom strategisk og 
god utvikling. Sentrale områder som Ski, Asker 
og Lillestrøm vil være viktige knutepunkt i re-
gionen og de har alle planer om å oppfylle nas-
jonale og regionale målsettinger. Samtidig som 
kommunene skal legge til rette for utvikling, har 
de et ansvar for å ivareta innbyggernes interess-
er. Deler av disse interessene er mulig å spore 
i eksisterende eiendomsforhold, men om kom-
munene foretar arbeidet med å klarlegge disse 
forholdene er heller usikkert. For å finne ut av 
dette er det blitt utført dokumentstudie av tre 
ulike kommuneplaner; Ski, Asker og Skedsmo. 
I tillegg er det gjennomført intervjuer med ar-
ealplanleggere fra oppgavens respektive kom-
muner for å se om hvorvidt det er sammenheng 
mellom det som står skrevet i planen om eien-
domsforhold, og hvordan de snakker om eien-
domsforhold. 
Funnene i analysen viser tydelig at eiendoms-
forhold ikke er av høyeste prioritet i arealplan-
leggernes utarbeidelse av planer, men at for-
holdene likevel ligger der som retningslinjer for 
hva slags handlinger kommunene kan foreta 
seg. 

Eiendomsforhold som premissgiver for byutvikling : 
en sammenligning av Ski, Asker og Lillestrøm
Aschim, Joachim – 2016
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2401492

Mastersammendrag
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Byintegrert kjøpesenter eller kjøpesenter i sen-
trum er et veldig dagsaktuelt tema i norske 
småbyer som påvirker sentrumslivet i veldig ulik 
grad. Etablering av mange eksterne kjøpesen-
tre utenfor byene på 1980-tallet og utover det, 
førte til mindre attraktive og døde sentrum 
med mange tomme lokaler. Som en respons på 
disse og for å gjøre sentrum og byene konkur-
ransedyktige og levende, ble det på 1990-tal-
let etablert byintegrerte kjøpesentre i byene. 
Etablering av kjøpesentre i sentrum samsvarer 
med dagens forskrift om rikspolitiske bestem-
melse for kjøpesentre, med mål om å styrke 
sentrum, gjøre sentrum tilgjengelig for folk flest 
og unngå byspredning.
Veldig mange av norske småbyer med 
kjøpesenter i sentrum opplever en stor nedgang 
i sentrumshandel og opplever at byintegrerte 
kjøpesentre tapper sentrum for liv. Det finnes 
både gode og dårlige eksempler på kjøpesentre 
som har styrket sentrum og bidratt til mer byliv, 
og som har tappet sentrum for liv og ført til et 
dødt sentrum. Målet med oppgaven er å finne ut 
i hvilken grad kan kjøpesenter i sentrum skape 
et attraktivt og levende sentrum.
To viktige nøkkelbegreper som går gjennom hele 
oppgaven er kjøpesenter og byliv. For å kaste
lys på disse to begrepene og redegjøre for dem, 
er det blitt brukt ulike teorier fra ulike teore-
tikere i oppgaven. Teoretikere som definerer hva 
et kjøpesenter er og teoretikere som har jobbet
mye med by og byliv, og som greier ut hvordan 
skape en trygg og levende by. Byliv skapes ikke
over natten og heller ikke av noen få personer, 
men at det tar tid og skapes i felleskap.
Gjennom en sammenlignende casestudie av 
Asker, Lillestrøm og Ski og deres kjøpesentre, 

viser oppgaven at det er fult mulig å skape et 
levende sentrum selv om man har kjøpesenter 
midt i sentrum. Studie av sentrene i Asker, Lill-
estrøm og Ski viser at mens Trekanten og Lill-
estrøm Torv bidrar til å skape et levende sen-
trum, er Ski Storsenter bare opptatt av seg og 
sitt, og bidrar lite til å gjøre sentrum attraktiv 
og levende. Årsaken til at kjøpesentrene skaper 
byliv i veldig ulik grad er mange og vil bli dis-
kutert nærmere i selve oppgaven. Siden to av 
kjøpesentrene kommer best ut og skaper byliv 
i sine byer, er det avslutningsvis i oppgaven blitt 
utarbeidet en “anbefaling” for den kommunen 
som kommer dårligst ut. Denne anbefalingen 
er utarbeidet ut i fra analysene av de to kom-
munene som har klart å skape et levende sen-
trum.
Oppgaven kan sees på som et eksempel på 
hvordan byer med kjøpesenter i sentrum kan 
skape et attraktivt og levende sentrum. Den 
er først og fremst ment for de småbyene hvor 
kjøpesenter utkonkurrerer sentrumshande-
len, dreper det tradisjonelle bylivet og fører 
til tomme og kjedelige lokaler i sentrum. Op-
pgaven er skrevet i håp om at den kan hjelpe 
norske småbyer til å lære av vellykkede byer og 
kjøpesentre og bruke metoden deres til å styrke 
sin egen by, og fylle den med liv.

Med kjøpesenter i sentrum : en sammenlignende stud-
ie av kjøpesenterets evne til å skape et levende sen-
trum i Asker, Lillestrøm og Ski
Shirinzadeh, Abdullah – 2016
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2401663
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Kompakte byer har gradvis blitt sett på som sym-
bolet for bærekraftig byutvikling. En mer tett be-
byggelse, gode infrastrukturer som forbindelser 
mellom byene og konsentrasjon av flere funks-
joner er med på å understreke den bærekraftige 
byutviklingen. Nasjonale forventninger for re-
gional og kommunal planlegging legger nettopp 
vekt på knutepunktutvikling og kompakte byer. 
Den kommunale forvaltningen har ansvar for å 
gjennomføre disse forventningene og har sam-
tidig i oppgave å sørge for at utviklingen ska-
per byer med gode kvaliteter. Kommunene må 
derfor finne kreative løsninger på problemene 
og utfordringene vi står ovenfor i dagens kom-
plekse og sammensatte samfunn. 
Oppgaven har sett på tre case, der endringer er i 
ferd med eller har skjedd. Dette i lys av hvordan 
en mer kreativ og alternativ planprosess kan 
være med på å løse problemstillingene som vi 
står ovenfor i planlegging i Norge. Byene blir 
nevnt i den regionale planen for Oslo og Aker-
shus som regionbyer og skal være med på ut-
viklingen som blir fremskrevet. Sentralt ligger 
utvikling av sentrum og kollektivknutepunkt i 
forbindelse med de Nasjonale forventningene 
til regional og kommunal planlegging. Formålet 
med oppgaven var å bidra til økt innsikt i 
hvordan de tre stasjonsbyene Asker, Lillestrøm 
og Ski evner å imøtekomme forventingene om 
en kompakt regionby ved å undersøke måten 
de tre byene angriper behovet for å utvikle og 
utvide sitt sentrumsområde. Oppgaven har tatt 
opp hvordan det planlegges på et lokalt nivå 
for en sentrumsutvikling og sentrumsutvidel-
ser innenfor de nasjonale forventningene. Dette 
på bakgrunn av en forventet vekst i regionen 
som påvirker utviklingen i kommunene Asker, 
Skedsmo og Ski og forskningsprosjektet Explor-
ing CompactAbility. 
I det teoretiske perspektivet trekker oppgaven 

Kreativ planlegging? : en sammenlignende studie av 
sentrumsutvikling i Asker, Lillestrøm og Ski
Bangsund, Kine Marie – 2016
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2401406

inn en kreativ tilnærming til planlegging. Jean 
Hillier (2008), Patsy Healey (2004) og Louis Al-
brechts (2005) er alle kritisk til en ren rasjonell 
og regulativ planlegging og argumenterer for at 
planlegging må være strategisk, fleksibel, krea-
tiv og inkluderende. Derfor tok oppgaven for 
seg om planleggingen i caseobjektene ble gjen-
nomført på en kreativ måte, eller om den lokale 
oppfølgingen var tradisjonell regulativ. Samtidig 
ble de nasjonale forventninger trukket inn og 
analysert i forhold til om de ikke skapte rom for 
kreativitet og alternative handlinger. 
Oppgaven er basert på casestudier og doku-
mentstudier av caseobjektene (Asker, Skedsmo 
og Ski kommune) som ble analysert opp mot 
det teoretiske perspektivet. I analysene kom det 
frem at den lokale forvaltningen av sentrum er 
både kreativ og regulativ. Det planlegges ut i 
fra nasjonale forventninger til regional og kom-
munal planlegging og det legges vekt på mål 
og strategier fra regional plan for Oslo og Ak-
ershus. Samtidig har kommunene et handling-
srom som tilsier at en kreativ planlegging kan 
gjøres gjeldende i kommunene. Kommunene får 
dette kreative handlingsrommet gjennom både 
de nasjonale forventningene og PBL generelt. 
Det legges også vekt på at lokalt selvstyre skal 
styrkes, og dette innebærer at en kreativ plan-
legging faktisk kan få plass i kommunal forvalt-
ning. 
Arealplanlegging i Norge har etter min mening 
de nødvendige virkemidlene til å kunne ta gode 
avgjørelser innenfor sentrumsutvikling og sen-
trumsutvidelser. Disse virkemidlene kan også 
være med på å forsterke en ”kreativ planleg-
ging”.
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