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Forord
For å tilegne meg innsikt i mitt valgte tema har jeg benyttet meg av flere kunnskapskilder,
både skriftlige og muntlige. Mine skriftlige kilder består hovedsakelig av to fagbøker og ulike
artikler fra internett. Fagboken «Kompakt byutvikling – Muligheter og utfordringer», utgitt i
2015 og med norske forfattere, ga meg inspirasjon til å skrive om kompakt byutvikling i Oslo.
Det meste av boken er skrevet på grunnlag av forskningsprosjektet «Håndtering av
motstridende hensyn i kompakt byutvikling». Selv om jeg har vært innom mye annen
litteratur er det denne boken jeg hovedsakelig har brukt gjennom oppgaven. I tillegg har
fagboken «Prosjektbasert byutvikling», utgitt i 2016 og med norske forfattere, vært til hjelp.
Mine muntlige kilder består av to intervjuer med forsker Heidi Bergsli ved NIBR og
stedsaktivist Erling Okkenhaug. De har begge vært viktige inspirasjonskilder.
Jeg benytter anledningen til å takke alle som har bidratt og vært til stor hjelp i min oppgave.

Erling Okkenhaug som møtte meg med stor entusiasme og mye interessant kunnskap og
erfaringer som har vært en viktig inspirasjon for meg.

Heidi Bergsli som fra sin forskerrolle ga meg verdifulle vinklinger på et utfordrende tema og
møtte meg med stor velvilje.

Frode Andersson, min veileder på Steinerskolen, som alltid har vært en god støtte og stilt opp
ved behov for hjelp, samt ledet meg på riktig spor.

Helle Knudsen, min klasselærer på Steinerskolen, som alltid har vært tilgjengelig og hjulpet
meg med deler av oppsett og struktur.

Foreldre som har vært til god støtte, motivasjon og verdifull hjelp ved gjennomgang av
oppgaven i sluttfasen.
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Innledning
Å treffe et valg
Fra prosjektstart i mars 2016 hadde jeg som utgangspunkt temaet «arkitektur og estetikk».
Dette var et valg som lå naturlig for meg da jeg lenge har vært opptatt av hvordan arkitektur
påvirker oss som mennesker. Jeg er veldig interessert i arkitektur og ønsker å studere
arkitektfaget ved AHO (Arkitekthøgskolen i Oslo) eller arkitekthøgskolen i København. I
stedet for å begi meg inn på arkitektfaget i denne oppgaven, ønsket jeg å studere arkitektur
som et virkemiddel i byutvikling. Dette så ut til å kunne bli et interessant tema, og jeg begynte
en idédugnad med ulike vinklinger og angrepspunkter. Etter hvert opplevde jeg å vikle meg
inn i mange ulike problemstillinger som alle syntes interessante og som jeg ønsket å
inkludere. Temaet for oppgaven ble på denne måten stadig mer omfattende og komplekst.
Deretter har det vært en utfordring både å begrense oppgavens omfang og finne en «rød tråd»
for å binde de ulike elementene sammen. Veien frem til det endelige målet med å velge
struktur og innhold har vært lang og utfordrende, men spennende.

Mot et fokus
Temaet ble etter hvert spisset inn mot en problemstilling om hvordan byens omgivelser med
dens bygninger og byrommet påvirker oss som mennesker. En slik vinkling ledet meg videre
inn på ulike interessante spørsmålstillinger. Et studium om dagens byutvikling ville kunne
svare på disse spørsmålene. Jeg ønsket å studere hvilke drivkrefter som styrer byutviklingen,
hvem som blir påvirket, og hva byutvikling medfører for enkeltmennesket og samfunnet. I
denne sammenheng er beslutningsprosessen, med myndighetene som besluttende instans,
avgjørende for resultatet og de konsekvenser som dette medfører for befolkningen. Videre
ledet dette spørsmålet over på min problemstilling:
«Hvordan fungerer balansen mellom nyliberalisme og deltakerdemokrati i praksis i kompakt
byutvikling med Oslo som eksempel?»
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Presentasjon
Jeg har i denne oppgaven lagt hovedfokus på den teoretiske delen. Temaet jeg har valgt for
oppgaven er omfattende og komplekst. For å få en tilstrekkelig dekning av hele temaets
bredde samt nødvendig utdyping for en helhetlig forståelse, har det vært nødvendig å
produsere en relativt stor oppgavetekst. Alle fotografier i tekstoppgaven er mine egne.
Den praktiske delen av oppgaven består av intervjuer med toulike fagpersoner, samt et
kreativt arbeid bestående av egenproduserte tegninger og fotografier av Barcode i Bjørvika og
en egenprodusert kortfilm fra Bjørvika og Oslo sentrum.

Teoretisk del
Byen Oslo står ovenfor en enorm befolkningsvekst som medfører stort press på boligtilgang.
Oslo kommune ønsker å løse dette ved fortetting av sentrumsnæreområder gjennom en
kompakt byutviklingsmodell. I denne forbindelse ser store investorer muligheter for profitt
gjennom utvikling og transformasjon av attraktive områder både til boligformål, næring og
kulturelle innslag. På grunn av den akselererende befolkningsveksten samt press fra investorer
for å oppnå hurtig profitt, ser vi at planleggingsprosessen for byutvikling skjer i et stadig
høyere tempo. Dette går på bekostning av kvalitet og mangfold, og resulterer i manglende
ivaretakelse av samfunnsmessige behov og verdier samt ytterligere segregering av ulike
befolkningsgrupper.
I min oppgave har jeg sett på ulike sider ved planlegging og gjennomføring av kompakt
byutvikling med fokus på innbygger og utbygger og balansen mellom profittbasert og
samfunnsbasert investering. Oppgavens innhold er delt i tre temaer:
Del 1. Urbanisering: Omhandler urbaniseringenshistorie globalt, i Norge og Oslo spesielt, og
fokuserer på befolkningsvekst og de påvirkninger dette får for utvikling av by og bysamfunn.
Del 2. Drivkrefter og konsekvenser i kompakt byutvikling: Omhandler byplanlegging og
byutvikling i Oslo under en kompakt byutviklingsmodell, og fokuserer på drivkrefter og
konsekvenser det gir for befolkningen. I tillegg omhandler det balansen mellom
markedskrefter og demokrati og hvordan det håndteres av kommunale myndigheter. Som et
eksempel på kompakt byutvikling i Oslo omtales transformasjonsprosjektet Fjordbyen med
6

delområdet Bjørvika. Herunder har jeg gjennomført et intervju med forsker Heidi Bergsli
(NIBR) med fokus på sosialt mangfold.
Del 3. Romlig bærekraft og medvirkning: Omhandler romlig bærekraft som et fjerde
bærekraftbegrep i kompakt byutvikling med fokus på kvalitetsfaktorer for menneskelig trivsel
og samvær. Videre studeres forholdet mellom innbygger og utbygger med fokus på
medvirkning og deltakerdemokrati. I den forbindelse har jeg gjennomført et inngående
intervju med stedsaktivist Erling Okkenhaug.
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Del 1
Urbanisering
I denne delen går jeg kort inn på urbaniseringens historie globalt, i Norge og Oslo spesielt. I
den sammenheng fokuserer jeg på befolkningsvekst og de påvirkninger dette får for utvikling
av by og bysamfunn.
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1.1 Verden blir urban
I 2016 bor over halvparten av verdens befolkning i byer, og én av tre bor i slum, skriver FN
(Forente Nasjoner).Videre skriver de at innen 2030 vil ytterligere 3 milliarder mennesker
flytte til byer, noe som viser at urbaniseringen skjer stadig raskere. Urbanisering er helt
avgjørende for at et land skal utvikle seg, ettersom innovasjon, økonomisk vekst og sosial
utvikling stort sett skjer i byer (Forente Nasjoner, 2016).
Norge er et land som nå endres raskt, og med det menes en akselererende urbanisering.
Hvorfor velger stadig flere mennesker å bosette seg i byer? Siden den industrielle
revolusjonen på 1700-tallet har stadig større deler av verdens og Norges befolkning blitt
urbanisert. Først og fremst skyldes byveksten (fra den gang til nå) en større arbeidsmulighet, i
tillegg til at de fleste og beste høyskoler og universiteter i dag befinner seg i byer. I tillegg har
byene flere og bedre kultur- og fritidstilbud. I en by ligger mye relativt nærme, alt fra
offentlige institusjoner (skoler, sykehus, administrasjon) til butikker, restauranter og caféer.
Denne tilgjengeligheten og sentraliteten gjør byene til attraktive steder å være for mange
mennesker. Byveksten og fortettingen fører med seg en rekke utfordringer som jeg skal se på
senere.
Byer representerer alt fra arkitektur og miljø til kultur og livsstil. De er mangfoldige arenaer
der ulike identiteter og interesser oppstår og møtes. I et bysamfunn befinner det seg flere
forskjellige grupper mennesker som barn, ungdom, studenter, arbeidende, arbeidsløse,
innvandrere, asylsøkere, pensjonister og turister. Alle grupper har ulike behov og alle skal på
et vis finne seg til rette i sin by. Årsaker til at mennesker velger å bo der de bor kan være
trivsel, økonomi, avstand (sentral beliggenhet), kulturelle tilbud, skoler, jobb osv. For
småbarnsforeldre er kort avstand til barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barna viktig. For
studenter vil bosted og avstand til studiestedet ha betydning. For mange vil kulturelle og
kollektive tilbud være avgjørende for hvor de velger å bosette seg. Muligheten til å nyte en
kopp kaffe på nærcaféen eller å dra på byen med venner er også viktig for mange. Dagens
boligdrømmer er nok annerledes enn tidligere generasjoners, ettersom vi i dag forventer å ha
tilgang til flere tilbud. Alle har ulike behov og derfor er urbanitet og byutvikling komplekse
temaer å studere.
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1.2 Oslo er en by i vekst
Oslo er Norges hovedstad og største by, samt landets mest befolkede kommune og fylke.
Byen ligger innerst i Oslofjorden og har bysenteret innerst i vikene Pipervika og Bjørvika. I
2004 ble Oslo delt opp i femten bydeler med hver sin forvaltning og bydelsutvalg (Thorsnæs,
2017). Bydelene inngår videre i de fire områdene nord, sør, øst og vest, med variasjoner i
byutvikling, befolkning, befolkningsutvikling, og økonomiske og sosiale forutsetninger. I vest
finner vi typisk horisontale bygninger og generelt en mer velstående klasse, mens i øst finner
viet større innslag av vertikale bygninger og generelt en mindre velstående klasse. I sentrale
strøk som Grünerløkka finner vi den tradisjonelle byen. Rundt Oslos havneområde finner vi
Fjordbyen som representerer den alle nyeste byutviklingen, og hvor det bygges moderne, stort
og spektakulært for å oppnå attraktivitet for den høyere klasse.
Oslo var tidligere en industriby, men gjennom de senere årene har det kommet til nye
næringer, funksjoner og befolkningsgrupper. Politikk, økonomi, kultur og sosiale faktorer er
krefter som både driver og former utviklingen av byen. Siden byen ble hovedstad i 1814 har
Oslo vist en nesten kontinuerlig befolkningsvekst, og i det siste tiåret har veksten hatt en
akselererende kurve. Det er flere grunner til at Oslo i dag vokser i befolkningstall. Sett i
verdensmålestokk er Oslo en liten by, men i følge FN sine tall øker byen hurtigst i omfang i
Europa. Tidligere byråd for Bård F. Fredriksen sa i 2015 at det forventes en befolkningsvekst
på ca. 10.000 nye innbyggere hvert år med veksten slik den er i dag. Videre har han sagt at det
er behov for å avklare areal for 100.000 nye boliger i Oslo over de neste 20 årene (Fremtidens
by, 2016).Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland sa til avisen Groruddalen i 2015 (Skaug &
Tolg, 2016): «Det er hovedsakelig tre kilder til veksten: Det fødes flere enn det dør, noe som
gjør at vi har et fødselsoverskudd. Det andre er at flere mennesker flytter inn til Oslo enn ut
av Oslo. Den siste grunnen til veksten er innvandring fra utlandet.»Avisen Groruddalen sier
etter å ha studert SSB (Statistisk sentralbyrå) sin statistikkbank fra 2014, at innvandring utgjør
den største delen. Røsland mener at den generelle grunnen til at så mange velger å flytte til
Oslo er behov for arbeid og fordi byen er attraktiv å bo i.
Den økende befolkningsveksten medfører ulike utfordringer for byplanlegging og
byutvikling. Først og fremst er det en utfordring å finne ut fortettingskapasiteten og hvordan
fortettingen skal utføres. Oslo kommune ønsker befolkningsvekst og fortetting, men på
hvilken måte skal det håndteres?
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1.3 Urbanisering gjennom de siste århundrer
1.3.1 Bakgrunn
Gjennom årtusener har bystrukturer og bysamfunn blitt dannet av og utviklet med
utgangspunkt i stadig endrede politiske, økonomiske, funksjonelle og sosiale forutsetninger
og drivkrefter. Disse endringene har vært med på å karakterisere ulike perioder gjennom
historien. Byens fysiske miljø er en sosial arena for menneskelig samvær, samhandling og
utfoldelse. Byutvikling og bytransformasjon bidrar sterkt til endring av det sosiale og fysiske
miljøet for mennesker (Statens Vegvesen, 2016). De fleste av dagens byer består av mange
ulike historiske lag med bystruktur fra flere ulike epoker. Enten er de til dels overlappende
eller homogene (ensartede) strukturer. Når man ser på byplanleggingens historie er det viktig
å stille seg spørsmål som: Hvilke faktorer lå bak denne byveksten? Hvilke utfordringer
resulterte veksten i og hvordan ble utfordringene løst avenkeltpersoner, sosiale grupper, byen
og staten (Universitetet i Bergen, 2016)? De to siste historiske periodene «Den industrielle
revolusjon» og «Urbaniseringens tidsalder (modernismen)» har lagt grunnlaget for den
urbanismen som eksisterer i Norge og Oslo i dag.

1.3.2 Den industrielle revolusjon
Fra slutten av 1700-tallet startet den industrielle revolusjon i Storbritannia og spredte seg
deretter videre til resten av Europa og USA. Industrialiseringen betegner store omveltninger
som forandret både produksjonsmåter og levevilkår for alltid. Fabrikker og enorme byer
vokste frem som en konsekvens av en akselererende industriproduksjon og dermed et
akselererende antall mennesker som skulle jobbe og bo i byen. Industribyenes samfunn ble
utsatt for elendige levekår på grunn av trangboddhet, forurensning og lange, tunge og lavt
betalte arbeidsdager i gruver og fabrikker. Folk bodde tett i overfylte hus med dårlige sanitære
forhold.
Jernbanen og dampskipsfarten bidro til et bredere og raskere transportnett som ga mulighet
for å reise over lengre strekninger på kortere tid, og dermed ble det lettere å kommunisere og
samhandle i større omfang. Verden ble gradvis «mindre». Fremveksten av industribyene la
grunnlaget for urbaniseringen ettersom byveksten skjøt enormt fart og konsentrerte
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menneskene. Hvordan ble byene seende ut og hvordan opplevde menneskene bo- og
arbeidsforholdene i storbyene? Sosiale klasseforskjeller viste seg tydelig under den
industrielle revolusjonen, blant annet gjennom at noen boligstrøk hadde en helt annen
standard enn andre. På denne måten ble byens befolkning segregert. Utviklingen av
transportnettet (jernbane og senere bilveier) var helt avgjørende for urbaniseringsprosessen og
byutviklingen (Thorsnæs, 2016).

1.3.3 Urbaniseringens tidsalderog modernismen
1900-tallet blir kalt urbaniseringens århundre. Urbaniseringen endret samfunnet og bybildet
på mange måter gjennom en voldsom konsentrasjon av mennesker, samt omfattende
ressursmessige, industrielle, teknologiske og andre samfunnsmessige endringer.
Byplanlegging og byutvikling ble to stadig mer brukte begreper. Samtidig med urbaniseringen
utviklet det seg en ny kulturell bevegelse kalt «modernismen» i Europa. Modernismen preget
byggekunst, byplanlegging, byutvikling og boforhold gjennom hele 1900-tallet, spesielt etter
andre verdenskrig. Den modernistisk pregede arkitekturen bygger på funksjonalitet og
teknologi, og tankegangen var å legge vekt på å skape, forbedre og forandre byens omgivelser
gjennom disse. Som et resultat av dette ble mye boligbygging endret og preget av en
modernistisk modell gjennom billig boligbygging, sosiale boliger og større boligkomplekser
som drabanter (drabantbyer). Trangboddheten i byen skulle endres ved å bygge drabantbyer
utenfor sentrum. Det ble en slags soneinndeling av bosettingsmønstrene. Den nye arkitekturen
skulle løsrive mennesket fra dets geografiske og historiske røtter og innlemme det i et
overnasjonalt fellesskap. Biltrafikken fikk en fremtredende rolle og var en medvirkende årsak
til den urbane veksten (Thorsnæs, 2016).
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1.4 Urbanisering av Norge
Fra 1750 og fremover begynte folketallet i Norge å øke, og på midten av 1800-tallet økte det
svært raskt. Norge var ved inngangen til 1800-tallet et bondesamfunn, og de fleste levde av
primærnæringer som jordbruk og fiske. Kun en femdel bodde i byer og tettsteder, som
hovedsakelig vokste opp langs kysten. På midten av 1800-tallet kom det et vendepunkt, og en
urbanisering (bydannelse)skjøt stadig større fart fra tiårene etter 1850. I 1914 bodde nesten 40
prosent av Norges befolkning i byer. Grunnen til den store flyttingen til byene var mangel på
arbeid på grunn av en voldsom befolkningsvekst fra begynnelsen av 1800-tallet (SpinningJenny, 2016). Hovedstaden Kristiania (hovedstad fra 1814) ble en europeisk storby, med den
sterkest voksende befolkningen av norske byer (fra 69 000 innbyggere i 1865 til 330 000 i
1920). I tillegg til de store byene vokste også små byer og tettsteder. Mens byenes befolkning
økte raskt stoppet veksten på bygdene. Den norske befolkningen hadde vokst fra 1,33
millioner i 1845 til 2,65 millioner i 1920 (Myhre, 2016).
Transport var en viktig faktor i urbaniseringsprosessen også i Norge. På midten av 1800-tallet
ble det bygget ut kommunikasjonsårer på land som etterhvert skulle bli viktigere og raskere
enn skipsledene. Den første jernbanen i Norge kom i 1854. Jernbanen fikk stor betydning for
tettstedsutviklingen fordi det ikke var nødvendig for byfolk å bo like tett sammen som før.
Jernbanelinjer ga hovedstaden mulighet til å knytte seg til områder rundt gjennom et effektivt
transportnett, og byborgere kunne arbeide i byen uten å måtte bo i bysentrum (Le Parisien,
2016). Bilismen på begynnelsen av 1900-tallet førte til at små byer og tettsteder kunne
urbaniseres uten å være avhengige av jernbanelinjer, og dermed utviklet disse seg mot mer
selvstendige byer. Hus ble plassert med større avstander og arealer for trafikk, parkering og
grøntarealer ble viktige landskapeselementer.
Urbaniseringen fra begynnelsen av 1900-tallet førte til sterkere offentlig styring av
byutviklingen. Det ble viktigere med offentlig planlegging, blant annet planleggingen av
arealbruken i kommunene. Kommuneplaner og reguleringsplaner skulle nå styre utviklingen
av norske byer og tettsteder (Le Parisien, 2016).
I dag har Norge passert fem millioner innbyggere og omtrent 80 prosent av befolkningen bor i
byer eller tettsteder. Befolkningen i byene øker stadig, og veksten medfører behov for boliger
og sosial infrastruktur. I Norge satses det ikke på å styrke utkantene av byene eller utvide
disse men å styrke sentrumsnære områder. Storbymelding 8 (Ruud, 2005) sier at det nå skal
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satses på vekstkraftige regioner i Norge. Disse regionene inkluderer Oslo, Bergen, Stavanger,
Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Osloregionen har rundt 1,2 millioner innbyggere, mens
de andre ligger mellom 62 000 og 338 000. Målet er å gjøre byene «attraktive, funksjonelle og
miljøvennlige». Gamle byområder rustes opp, havneområder transformeres til moderne
bydeler og grupper fra andre samfunnslag strømmer inn i de gamle bysentrene. I løpet av de
siste tiårene har rundt 200.000 mennesker med innvandrerbakgrunn bosatt seg i Norge. De
fører med seg andre kulturer inn i det norske samfunnet og er med på å endre det.
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Del 2
Drivkrefter og konsekvenser i
kompakt byutvikling
I denne hoveddelen studerer jeg byplanlegging og byutvikling i Oslo som følger en kompakt
byutviklingsmodell, der jeg blant annet tar for meg hvilke drivkrefter som fører an og hvilke
konsekvenser det gir for befolkningen. Jeg går inn på hvordan balansen mellom
markedskrefter og demokrati blir håndtert av kommunale myndigheter. Som et eksempel på
kompakt byutvikling i Oslo, tar jeg for meg transformasjonsprosjektet Fjordbyen. Som en del
av Fjordbyutviklingen har jeg sett spesielt på området Bjørvika. I den sammenheng har jeg
gjennomført et intervju med forsker Heidi Bergsli (NIBR) med fokus på sosialt mangfold.
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2.1 Bysamfunn – kultur, verdier og interesser
Helt siden de første menneskene levde på jorden har mennesker oppholdt seg i fellesskap,
kommunisert og utviklet sine kulturer. Mennesker velger å sosialisere seg ved å leve i
fellesskap fremfor å leve alene. Sosialisering handler om å lære å leve sammen med andre
mennesker i et fellesskap. Gjennom sosialisering lærer vi hvordan vi skal forholde oss til
andre mennesker, hva vi kan forvente av dem og hva de forventer av oss (Mennesket.net,
2017). Det fellesskapet vi lever i her i Norge og som vi deler med alle andre i landet, kaller vi
det norske samfunn. Innenfor vårt norske samfunn deler vi felles kultur og språk, men vi lærer
også å kjenne andres kulturer. Dette fellesskapet er et organisert samfunn styrt av statlige og
kommunale myndigheter som styrer på vegne av befolkningen.
Samfunnet er noe vi alle deltar i, påvirker og selv er en del av. Hva gjør vi? Hva kan vi?
Hvordan utfører vi? Samfunnet er summen av alle våre meninger, verdier, interesser og
behov. Noen er individuelle og noen har vi felles med andre mennesker. Meninger vil variere
med verdier, holdninger og ideer om hvordan man mener samfunnet er, skal og bør være
(Mennesket.net, 2017). Et samfunn bygger på visse verdier som speiler hva samfunnets
medlemmer mener er viktig og verdifullt. Våre holdninger og handlinger bygger på våre
verdier som enkeltmennesker og samfunn. Samfunnsmessig handler det om å sikre
medlemmer størst mulig grad av velvære og velferd, og i Norge baseres samfunnet på vår
felles grunnverdi demokratiet. I det demokratiske Norge har vi ytringsfrihet. Men i tillegg til
retten til ytring gjennom et demokratisk samfunn må hvert enkelt menneske innrette seg etter
visse normer og regler. Vi lærer hva som er rett og galt både gjennom formelle og uformelle
lover og regler. Det formelle er nedskrevne lover og regler og det uformelle er normer, det vil
si uskrevne regler som er underforståtte eller forventede holdninger og atferd fra samfunnet.
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2.2 Byrommets og arkitekturens uttrykk
2.2.1 Byen
Hva er en by? For at et tettsted skal kunne kalles en by, må det ha både tett bebyggelse med
en forholdsvis stor befolkning, «bypreg» og et mangfold av ulike næringer innenfor et
avgrenset areal. Det må være et sentrum for handel og tjenesteytelser, industri og
administrasjon (Dorling Kindersley, 2003). Mennesker i byen trenger mange tjenester:
vannforsyning, elektrisitet, renhold, helsestell, transport, skoler og forretninger. Byer varierer
i størrelser og kompleksitet og derfor er det vanskelig å konkret definere en by. Definisjonene
kan bygge både på geografiske og juridiske kriterier. Større byer er som oftest egne
administrative enheter. Gjennom historien har byens funksjon endret karakter. Mange byer
har vokst opp helt planløst rundt en opprinnelig bykjerne, andre har vært omhyggelig planlagt
fra begynnelsen ved at man skisserer ideer og deretter utvikler ideene i et helhetlig omfang.
Byen har i stadig større grad blitt forstått og behandlet som et objekt, både teoretisk og som
ideal, som er verdifullt i seg selv (Børrud, 2016, s. 40).
En by består av det som gir volum og det som fyller rommene mellom volumene. Volumene
er byggene og mellom disse finnes byrommene. Det går et skille mellom den fysiske byen og
samfunnet med sine gjøremål og sosio-kulturelle aktiviteter. Liv eksisterer både i byggene og
mellom byggene. Urbanitet er samspillet mellom byens form og menneskenes bruk av denne
formen (de Vibe, 2016). Byen er et resultat av hvordan vi mennesker har valgt å innrette oss
og samhandle innenfor det som vi til sammen har bygd opp (Børrud, 2016, s. 25). Den er et
sted både for bruk og betraktning, individuelt og kollektivt. Hvordan mennesket individuelt
og i fellesskap opplever byens bygg og byrom er et viktig tema innenfor byplanlegging.
Hvordan kan planleggingen imøtekomme alle typer av behov fra det private til det allmenne
og offentlige? Å ta hensyn til menneskers individuelle og kollektive behov er en utfordrende
oppgave.
Bymorfologi forklarer byens form og hvordan den endrer seg over tid. Byen er i konstant
endring og utvikling ettersom vi til enhver tid går i møte med fremtiden. Endringene skjer
gjennom fortetting, transformasjon, gjenbruk og fornyelse av allerede eksisterende
bebyggelse og byrom. Ved endring og utvikling av byen møter planleggere hindringer i
byplanleggingsprosessen i form av fortidens strukturer og arkitektur. Slike hindre må
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tashensyn til.(Børrud, 2016, s. 134). Utfordringen i vår tid er at vi hele tiden skal planlegge
utbygging av en by som allerede er bygd. Hvordan skal vi både sikre verdifulle kulturmiljøer
og kulturarv samtidig som det nye skal bli vår tids arv til fremtiden (Børrud, 2016, s. 19)?

2.2.2 Arkitekturens uttrykk i byen
Ordet «arkitekt» er opprinnelig gresk og betyr overbyggmester. Ordet «arkitektur» betyr
bygningsstil, men faget omhandler kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk.
Arkitekturen er like gammel som samfunnet, og arkitektyrket er kanskje historiens eldste
yrke. Arkitektur har en viktig rolle i menneskets liv fordi vi aldri kommer fri fra den. Hus,
sted og byer følger oss hele livet ettersom vi er avhengig av det for å overleve. Mennesket har
alltid prøvd å tilrettelegge omgivelsene og arkitekturen etter sine behov. Den svenske
arkitekturhistorikeren Elias Cornell har definert begrepet arkitektur som «estetisk
organisering av praktisk virkelighet». Dette kommer jeg senere inn på.
Arkitektur omfatter alt som bygges, både nyttebygg og monumenter (Valmot, 2016). I en
bredere forstand omfavner det både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Arkitekturen
kan studeres fra ulike perspektiver, både som enkeltbygg, bygninger i samspill med hverandre
og som bygninger i en større helhet i byer, tettsteder og landskap. Hva bestemmer bygningens
formål? Bygningsstrukturer kan varieres i det uendelige i form og innhold alt etter hva det
skal brukes til, både funksjonelt og estetisk sett. Arkitekturen etablerer noen forutsetninger
både for menneskets flere gjøremål og aktiviteter og behovet for opplevelser og inntrykk. Den
er viktig i dagens bypolitikk og påvirker de sosiale forholdene i byen. Selv om bygninger
alltid er bygd for å kunne brukes til noe, er de også visuelle objekter som gir estetiske
(sanselige) opplevelser. Omgivelsenes betydning for vårt velvære er vesentlig (Børrud, 2016,
s.144). Hva mennesker visuelt opplever som trivelig, funksjonelt, trygt, identitetsskapende,
estetisk eller spektakulært er helt individuelt.
Flere forhold påvirker og spiller sammen i oppføringen av bygninger som tekniske,
materielle, kulturelle, stilmessige og politiske. Historien viser oss hvilke forhold som spiller
inn i arkitekturen og hvordan den reflekterer sin særegne tid og sitt sted (Valmot,
2016).Gjennom arkitektur kan man studere menneskene og deres kultur, identitet og livssyn.
Bygningsstilen har forandret seg gjennom århundrene og varierer fra kultur til kultur.
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Dagens arkitektur preges av stort mangfold og interesse for viktige signalbygg, som for
eksempel Operaen i Oslo. Den er et eksempel på arkitektonisk og kunstnerisk utfoldelse, og
skal symbolisere noe viktig. Boliger er et annet type bygg. Hvordan en fortettende
boligbygging i dag i Oslo sentrum påvirker sosial og romlig bærekraft er et viktig tema jeg
skal diskutere. Å planlegge byggingen av et operahus, et bibliotek eller et kjøpesenter er ikke
det samme som å planlegge bygging av boliger i en by i vekst og fortetting.
Arkitektur har ulike uttrykk som gir ulikt inntrykk på mennesket. Hensikten er at den skal gi
gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til dets funksjon og omgivelser. Mennesker
knytter seg emosjonelt til ulike steder. Når et menneske føler tilhørighet til et sted, vil dets
tilværelse bli meningsfull. Føler mennesket en mangel på tilhørighet (trivsel) påvirker dette
hvordan mennesket opptrer og bidrar i samfunnet. Det er mange forhold som medvirker til
hvordan vi opplever byen, både byggene og det urbane rom. Denne påvirkningen skjer både
innenfor og utenfor en bygning. Hva mennesker visuelt opplever som trivelig, trygt eller
vakkert er på mange måter individuelt. Bymessig og arkitektonisk trivsel, trygghet og
tilhørighet er et psykologisk tema fordi det handler om hvordan vi blir påvirket av
omgivelsene rundt oss. Opplevelse henger mye sammen med folkehelse, noe jeg kommer
tilbake til senere.
Identitetsskaping er viktig for at mennesker skal føle tilhørighet til omgivelsene. På hvilken
måte kan man dra en linje mellom opplevelsen av arkitektur og begrepet identitet? Når
mennesket opplever noe som er særegent, originalt eller noe som skiller seg litt ut, kan det
skape både en fasinasjon, tiltrekking og identitet samtidig som det kan virke
fremmedgjørende. Stedstilhørighet er også viktig for å kunne føle mening i tilværelsen og
synlighet i mengden. Drabantbyene i etterkrigstiden hadde som hensikt å skape kvalitative
bomiljøer og boenheter og kollektivitet for å bygge opp samfunnet og enkeltmennesket. Men
slike områder er i dag eksempler som kan oppfattes å mangle identitet, tilhørighet og
variasjon, og hvor innbygger kan føle liten grad av stedstilhørighet.
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2.3 Byplanlegging og byutvikling
2.3.1 Planlegging
Byplanlegging er å utarbeide planer for utbygging eller ombygging av en by eller et
byområde. Den skjer med tanke på både aktuelle situasjoner i dag og utvikling i framtiden.
Byplanlegging bygger på et lovverk som legger rammer for en prosess. Mens reglene er
styringsmiddelet (noe en må rette seg etter), er modellen styringsmålet. De viktigste
styringsredskapene for byplanlegging i norske byer er kommuneplaner (kommunedelplaner i
større byer). Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å utarbeide slike planer ved
utvikling av en by. I tillegg finnes regulerings- og bebyggelsesplaner. I
byplanleggingsprosessen har administrasjon, politikere og innbyggere anledning til å mene
noe om nye grep som gjøres for utvikling av byen, og dette filtreres gjennom overordnede
føringer på regionalt og nasjonalt nivå(Kiran, 2017).Hensikten med byplanlegging er å skape
gode fysiske rammer for befolkningen slik at man kan leve et sivilisert liv hvor demokratiske
prosesser ivaretas (Børrud, 2016, s.143).
Først i andre halvdel av 1800-tallet ble byplanlegging en egen fagpraksis hvor utøvernes
ferdigheter ble basert på akademisk kunnskap. Fremveksten av den moderne byplanleggingen
er direkte knyttet til industrialismens byvekst og de sosiale og helsemessige problemene som
kom av overbefolkning, fattigdom og usunt bymiljø. Man skjønte at det var nødvendig å både
redusere befolkningstettheten og den fysiske tettheten og bedre boforholdene. Det er en
økende interesse i samfunnet for hvilken betydning bymiljøet har for vår opplevelse av trivsel.
Hvordan skal byens mange og ulike brukergrupper finne seg til rette i byen. Handler
byplanlegging bare om å planlegge for å bygge, eller skal den være et verktøy for forbedring
av levevilkår for byens innbyggere? (Børrud, 2016, s.36).
Oslo ble, som mange andre byer, en stor by som følge av industrietablering i siste halvdel av
1800-tallet. Etter modernismens gjennombrudd på begynnelsen av 1900-tallet begynte
byplanlegging å bli et viktigere tema. Planleggingen av både transport-infrastruktur og
boligdrabanter preget hele den vestlige byutviklingen i Oslo frem til midten av 1900-tallet.
Den moderne byplanleggingens mål var å redusere byens tetthet og det ble benyttet ulike
måter for dette. Man åpnet opp bebyggelsen, reduserte trangboddheten, bygde større og bedre
boliger og utvidet byen i omlandet ved for eksempel å bygge drabantbyer og eksterne
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boligfelt (Børrud, 2016, s.48). Hensikten med denne moderne byplanleggingen var å forbedre
levevilkårene til byens innbyggere. I etterkrigstiden (gjennom 1960- og 1970-tallet) var
byutviklingen i Norge preget av en sammenfattende offentlig samfunnsplanlegging for å
bygge opp velferden i landet.
Da industrien flyttet eller ble lagt ned i siste halvdel av 1900-tallet, fikk disse arealene stor
betydning for byutvikling ved at store områder ble ledige for gjenbruk til ny utbygging. På
denne måten ble byplanleggingen mer markedstilpasset. Mange av dagens store
eiendomsaktører har sprunget ut av tidligere industrivirksomhet (Børrud, 2016, s.48).
Kritikken mot modernismens utvikling fremhevet på 1970-tallet det historiske perspektivet,
hensynet til kulturminnevern og byform (Børrud, 2016, s. 50).
Fra ca. 1980-tallet har byplanlegging handlet mye om byfortetting gjennom utvikling av en by
som allerede er bygd og i bruk. I de aller siste årene har en «kompakt byutvikling» vært i
fokus både internasjonalt og i norske storbyer. Kompakt byutvikling bygger på en plan om
fortetting og bærekraftig utvikling. Dette kommer jeg nærmere inn på i neste kapittel
«Kompakt byutvikling».
Byplanlegging handler mye om å veie viktigheten av å væretilbakeskuende mot det å være
fremtidsrettet. Skal man videreutvikle byen med helt nye løsninger, eller skal man
videreforedle eksisterende løsninger som man har hatt gode erfaringer med og som er godt
forankret i samfunnet? Det er viktig å ikke tro blindt på at alt enten bare skal være
nyskapende eller bare følge tradisjon, men å kombinere eksisterende erfaringer med det å
være nytenkende. Byplanlegging og byutvikling må rette seg etter det som er nedfelt i lover
og regler (Børrud, 2016, s. 51). Blant annet må det nye som planlegges og bygges til enhver
tid forholde seg til eksisterende bebyggelse og byrom.
Drivkrefter innenfor byplanlegging er også under endring. Nye aktører trer frem og
eksisterende faller fra. I tillegg skjer det en kontinuerlig omstrukturering av arenaer for
påvirkning, innflytelse og styring (Børrud, 2016, s. 53). Dette kommer jeg tilbake til i
kapittelet «Drivkreftene bak byutvikling».
Byplanlegging skjer i en tidlig fase i byutviklingen hvor det sås tanker og idealer som utvikles
til komplette teorier, og deretter blir dette gjort til planer i praksis. De valg og beslutninger
som bli tatt i planlegging av en by gir en ringvirkende effekt. Problemer en ikke visste om kan
plutselig oppstå og gi konsekvenser i flere retninger. Derfor er byplanlegging og byutvikling
mer eller mindre uforutsigbare med hensyn til endelig resultat. Det er viktig at selve
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planleggingsprosessen av prosjekter foregår både som en individuell prosess og i et helhetlig
perspektiv av byen eller byområdet. Som planlegger har man ansvar for å ha oversikt over
betydningen og konsekvensen av valgene som tas i den grad det er mulig.
Byplanlegging handler om å se på byen som en helhetlig fungerende løsning. I følge forfatter
av boken «Byens uttrykksformer» (1992) av Thomas T. Evensen kan det regnes med tre
planmetoder for byutvikling: regularistisk, tilpassende og liberalistisk. Den regularistiske
modellen legger vekt på system, symmetri, hierarki og betoning, og fremstår som en helhetlig
planmodell. Den liberalistiske modellen er, i motsetning til den regularistiske modellen,
betegnelsen på anti-helhet. Det blir lagt vekt på enkeltbyggets suverenitet hvor det tenkes
innenfra og ut, noe som gir et uttrykk preget av kontrast og brudd med omgivelsene og byens
helhet. Denne modellen er særlig typisk for det 19.- og 20. århundre og kan knyttes til
modernismens og funksjonalismens tanke om at funksjon var viktigere enn form. Den
tilpassende modellen søker det stedstypiske og bygger på videreføring og inkludering, noe
som gjør modellen åpen. Slik som den regularistiske modellen bygger den tilpassende
modellen på helhet og sammenheng. Men forskjellen er at den tilpassende blir helhetlig ved å
få et harmonisk uttrykk gjennom rytme og tilpasning i stedet for konformitet (innordning) og
symmetri (Thiis-Evensen, 1992, s.22).
For å kunne forstå dagens by kan man se tilbake på historien. Noe av det vi kan lære av
bybyggingen før etablering av moderne byplanlegging, er at byer først og fremst fortettes
innenfor eksisterende strukturer framfor å erstatte strukturene. Nye bygninger vil oppstå
innenfor den strukturen som eksisterer så lenge det er en mulighet, og deretter vil en se på
mulig utvidelse (Børrud, 2016, s. 125).

2.3.2 Sentrale byutviklingstyper
De tre utviklingstypene, gentrifisering, myndighetsdrevet byfornyelse og nyliberal urbanisme,
er sentrale i dagens byutvikling. Disse bygger på oppgradering, revitalisering og/eller
fortetting av byområder, og er enten drevet av offentlige eller private aktører eller en
kombinasjon (Hanssen, 2015, s. 27).
Gentrifisering innebærer at nedslitte byområder som arbeiderklassestrøk blir forvandlet til
bydeler for mer velstående befolkningsgrupper ved at middelklasse flytter inn og oppgraderer
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boliger. På denne måten forsvinner den opprinnelige befolkningen ved at de presses ut
gjennom blant annet økende boligpriser i området (Hanssen, 2015, s. 27).
Myndighetsdrevet byfornyelse har vært sosialt begrunnet for å sikre gode bomiljøer i
nedslitte områder. Oslo indre øst er et eksempel på dette. Områdene ble oppgradert med det
mål at folk ikke skulle flytte fra områdene. Visse steder i Oslo, for eksempel Groruddalen, er
det en sterk satsing på oppgradering i offentlig regi på grunn av sosiale hensyn og romlig
omfordeling. Her er det mulig å ta slike hensyn i offentlig regi alene fordi markedet ikke er
like drivende (Hanssen, 2015, s. 27).
Nyliberal urbanisme betyr etablering av partnerskap mellom privat kapital og offentlige
myndigheter. Her er de dominerende prinsippene privat eiendomsrett og markedsmekanismer.
Denne utviklingen kan ta lite sosiale hensyn og kan føre til at de med mindre betalingsevne
flytter ut fra sentrale områder på grunn av høye eiendomspriser. Private aktører har kapital og
er derfor drivkreftene bak denne utviklingen, men offentlige myndigheter legger rammer for
private investeringer gjennom sin myndighetsrolle i plan- og byggesaker. Denne
byomdanningen fører til høyere tetthet ut ifra hensyn til økonomisk avkastning (Hanssen,
2015, s. 27).
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2.4 Kompakt byutvikling i Oslo
2.4.1 Kompakt byutvikling
Hvilken type byutvikling gjennomgår Oslo og hvem styrer byutviklingen? Oslo er en storby
som gjennom det siste tiåret har gjennomgått en voldsom befolkningsvekst. For åmøte denne
veksten, jobber politikerne i Oslo mot en stadig mer «kompakt» løsning på byutviklingen i
likhet med flere norske storbyer som for eksempel Trondheim. «Den kompakte byen» er et
begrep som tidlig ble tatt i bruk internasjonalt, og byutviklingsmodellen har fått stort politisk
gjennomslag i mange europeiske land som en strategi for byutvikling. I Norge har denne
strategien vært brukt i de største byene siden 90-tallet (Hanssen, 2015, s. 15). Oslo regnes
som den byen i Norge som er mest konsekvent i sin fortettingspolitikk, og i Stor-Oslo har
byspredningen mer eller mindre stoppet opp. I perioden 2009-2010 foregikk så mye som 99
prosent av all ny utbygging innenfor eksisterende tettstedsgrenser (ifølge SSB 2014).
Trondheim ligger også godt an blant de norske storbyene. Med den kompakte utviklingen av
Oslo følger det med en del spørsmål som jeg skal studere.
Kompakt byutvikling innebærer fortetting av bebyggelse i sentrumsnære områder med en klar
grense mot omkringliggende byområder. I disse kompakte områdene er det fokus på gode
funksjonelle løsninger, kollektive transportløsninger og korte avstander mellom bosted,
arbeidsplasser og servicetilbud. Kompakt byutvikling og fortetting krever både
transformasjon og nybygging. Fortetting, konsentrasjon og transformasjon av flere
funksjoner, som boliger, arbeidsplasser, service og kulturtilbud kan bidra til vitalisering av
byrommet og gi arealøkonomisering (Hanssen, 2015, s. 13). Det skal fortettes mest der
infrastrukturen er best. Fortettingen og transformasjon i kompakt byutvikling må til en viss
grad tilpasse seg etter eksisterende omgivelser. Den kompakte byens mål er (Hanssen, 2016):



Tett bebyggelse innenfor tettstedsgrensen



Bevaring av skog og mark gjennom klar grense mot omland



Redusert energibruk og utslippsreduksjon fra transport, gjennom satsing på
kollektivtransport, sykkel og gange



Redusert energiforbruk i bygg og bystruktur



En mangfoldig, funksjonsblandet og levende by
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2.4.2 Bærekraftig byutvikling
En kompakt by bygger på tanken om fortetting gjennom bærekraftig byutvikling. Bærekraftig
byutvikling handler om å utvikle en by som imøtekommer dagens behov uten å forringe
mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig byutvikling kan
være både positivt og negativt, alt etter i hvilken grad den kompakte byutviklingen klarer å
ivareta alle de tre bærekraftbegrepene økonomisk, miljømessig og sosial bærekraftig. Den
kompakte byen har gradvis blitt symbolet for bærekraftig byutvikling, fordi den søker å
balansere de tre bærekraftbegrepene for å sikre at både dagens og fremtidens generasjoner kan
få dekket sine behov. En komplett bærekraftig byutvikling sørger for økonomisk vekst, en
rettferdig fordeling av ressurser og goder, ivaretakelse av kvalitet på bomiljø, bymiljø og
offentlige områder, sosial likhet samt å ivareta det økologiske miljøet. Dette er et mål i seg
selv som tar lang tid å fullføre. Samtidig skal det tas hensyn til at alle har et grunnleggende
behov for trygge og trivelige omgivelser som kan skape tilhørighet og forbedre livskvalitet.
Innenfor dette ligger også formmessig og estetisk kvalitet på arkitektur og byrom. Det
befinner seg en stor spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser, og det
er derfor en utfordring å gjennomføre en komplett bærekraftig byutvikling. Bærekraftbegrepet
er et omfattende tema i seg selv og i denne oppgaven kommer jeg inn på kun deler av det.
Sosial bærekraft er et komplekst begrep som er vanskelig å definere, og det finnes relativt
lite forskning på urban sosial bærekraft. Grovt sett handler det om å skape rettferdig fordeling
av materielle ressurser og goder i bysamfunnet og kvalitativt gode bomiljøer og bymiljøer. I
tillegg handler det om en sosial inkludering og ekskludering (Hanssen, 2015). Hvilke behov
har hver enkelt innbygger, og på hvilken måte kan man sikre at de ulike behovene håndteres
rettferdig og lønnsomt? Mennesker bor, arbeider og lever livene sine og dette foregår på ulike
arenaer. I følge NMBU (Norwegian University og Life Sciences) skal mennesker i
bysamfunnet ha lik tilgang til sysselsetting (å få seg arbeid), kultur, et anstendig hjem og
egnet bomiljø, utdannelse, sikkerhet, og deltakelse i samfunnet. I Plan- og bygningsloven står
det skrevet at kommunal planlegging blant annet skal fremme befolkningens helse, motvirke
sosiale helseforskjeller og bidra til å forebygge kriminalitet. Sosial bærekraft innebærer også i
stor grad at befolkningen får medvirke i planleggingsprosesser som omhandler sosial
bærekraft.
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2.4.3 Kompleks og konfliktfylt byutvikling
Kompakt byutvikling forårsaker kompleksitet og konfliktfylte problemstillinger, fordi den
innebærer store endringer og nye måter å løse utfordringer på. Problemstillingene er knyttet til
prosesser, maktforhold, rettigheter, formmessige resultater og sosiale og miljømessige
konsekvenser (Hanssen, 2015, s. 26).Det kan bli mindre komplisert å håndtere en kompakt
byutvikling dersom byens kompleksitet anerkjennes som et faktum og en forutsetning
(Børrud, 2016, s.130). En kompakt byutvikling følger ingen bestemt modell, men den bygger
på visse forutsetninger om fortetting og bærekraft. Hvilke kriterier skal legges til grunne for
fortetting? Hvilke beslutninger skal tas omkring boliger, transportbehov, grøntarealer, det
offentlige byrom og arkitekturen? Uansett hvilke beslutninger som tas, vil det oppstå
konflikter fordi det ikke er mulig å tilfredsstille alle grupper i samfunnet i like stor grad. Det
er alltid noen som vil reagere negativt på endringer som sikter mot en kompakt byutvikling
selv om endringene er akseptert gjennom politiske bestemmelser. Byutvikling er et felt preget
av mange aktører og kryssende interesser. Diskusjonen om hvordan en by skal endres og
utvikles går blant arkitekter, utbyggere, politikere, byplanleggere og befolkningen.
Planleggingen skal forholde seg til ulike type interessegrupper og maktforhold, der noen
kjemper for økonomisk avkastning, noen for arkitektonisk utfoldelse, noen for bolig- og
bykvaliteten, og noen skal avgjøre det hele gjennom kommunale og nasjonale lover og regler
(Røymo, 2017). Hvordan omgivelsene for bygg og byrom skal utformes fysisk og estetisk og
hva eller hvem det skal tilrettelegges for er ofte grunnlag for heftige debatter. Hvor skal
bygget, parken eller butikken plasseres? To av de kanskje viktigste spørsmålene er: I hvor stor
grad skal det fortettes med tanke på arealkapasitet? I hvor stor grad kan man fortette før det
går utover kvalitet på eksisterende omgivelser? Videre er det viktig å avklare hvordan
kommende prosjekter bør innpasses i eksisterende fysiske strukturer, formmessig og
funksjonelt. Jo større og tettere en by er, desto mer kompleks og konfliktfylt blir den. Jo flere
aktører som ønsker å være delaktige i byplanlegging og byutvikling, desto vanskeligere er det
å lage løsninger som gagner flere. Det betyr at det er vanskelig å kvalitetssikre byutvikling.
Selv om beslutninger tas i en prosess mellom aktører i offentlig og privat regi, engasjerer
byutvikling også de som bor i byen. Dette engasjementet kommer til uttrykk blant annet i
debattinnlegg og folkemøter. Et viktig spørsmål er da hvor stort engasjementet til
innbyggerne egentlig er, og i hvor stor grad de får muligheten til å engasjere seg og påvirke
beslutningene som tas. Dette kommer jeg tilbake til i kapittelet «Demokratisk byutvikling».
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2.4.4 Områder i Oslo under utvikling
Flere områder i Oslo er under store endringsprosesser for å møte den kompakte modellen.
Noen områder er i en planleggingsfase mens andre er godt i gang med bygging. Områdene
som enten er eller skal gjennomgå en endringsprosess, består av enten bebygd eller ubebygd
areal. Det kan være tomter som tidligere har vært brukt til havnevirksomhet, industri og andre
virksomheter, det kan være at eksisterende bebyggelse rives ned til fordel for det nye, og det
kan være at man fortetter enda mer utover den tettheten som allerede er der. Forvandling
handler i aller størst grad omå skape fortettende, moderne og bærekraftige byområder med
boligbygging, næringsutvikling og infrastruktur. Mye av det som bygges er arealeffektive
leilighetskomplekser (Hanssen, 2015).
Kommuneplanen mot 2030 i Oslo skal møte befolkningsveksten byen står ovenfor de neste
tiårene ved å gi plass til 140 000 nye boliger og 9,2 millioner kvadratmeter til næring.
Slagordet for kommuneplanen er «Smart, trygg og grønn» (Wik, 2017). Det største og mest
omfattende transformasjonsprosjektet er området som skal hete Hovinbyen, deretter kommer
Fjordbyen. Hovinbyen befinner seg i et stor og gammelt industriområde (strekker seg fra
Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst) som er i planleggingsfasen av
byutviklingsprosessen. Planleggingen antas å være ferdig i løpet av en periode på 20-30
år.Kommunen ønsker å utvide indre by, og Hovinbyen er den fremste eksponenten for
utvidelse, med mulighet for 30- 40 000 nye boliger og 50-100 000 nye arbeidsplasser.
Forlengelsen av den tette byen gjør at Hovinbyen er nært knyttet til sentrum, og på denne
måten kan sentrum også knyttes til Groruddalen. Fjordbyen er et stort område hvor
havnevirksomhet i forbindelse med byfornyelsen legges ned. Prosjektet har holdt på i flere år
allerede og skal utvikles frem mot 2030.

2.4.5 Muligheter og utfordringer
Kompakt byutvikling forårsaker store endringsprosesser i en by som byr på ulike muligheter,
utfordringer og vil medføre en del konsekvenser. Tidligere industri- og havneområder utvikles
til nye bydeler og eksisterende boligområder transformeres. Som en følge av dette kreves det
større endringer i infrastruktur. Den største utfordringen med kompakt byutvikling er å
samordne arealbruk til bolig og næring med infrastruktur-investeringer samtidig som man
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sikrer kvaliteten i byområdet. Dette setter også offentlige myndigheter under press i en
omfattende planleggings- og beslutningsprosess.
Nedenfor er en oppstilling over de viktigste muligheter og utfordringer ved kompakt
byutvikling samt konsekvenser av dette (Hanssen, 2015, 16-19).

Muligheter ved kompakt byutvikling
1. Åpner for mer effektiv infrastruktur
2. Kortere avstander – reduserer transportbehov – klimavennligere, sikrere og mindre
forurensende
3. Bevarer mest mulig av naturkvaliteter og biologisk mangfold til friluftsliv og
matproduksjon
4. Gir en levende og mangfoldig by gjennom funksjonsblanding av boliger, service og
næring
5. Mindre økonomiske kostnader for samfunnet med kompakt byutvikling enn ved en
byspredning
6. Tette bebyggelsesformer (blokker og rekkehus) trenger mindre energi til oppvarming
per kvadratmeter enn eneboliger.

Utfordringer og konsekvenser ved kompakt byutvikling
1. Press på grønnstruktur innenfor bygrensene
2. Press på kulturminner innenfor bygrensene
3. Press på felles utearealer (offentlige rom)
4. Press på bokvalitet (boligkvalitet)
5. Press på bykvalitet
6. Sosial segregering og sosiale ulikheter
7. Områder som trenger fornyelse/oppgradering blir stående på stedet hvil
8. De lavere yrkesgruppene må pendle til jobb

For å videre kunne diskutere disse mulighetene, utfordringene og konsekvensene som følger
med kompakt byutvikling, er det viktig å vite hvilke drivkrefter som skal styre denne
byutviklingen. Deretter går jeg inn på de ulike utfordringene.
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2.5 Drivkrefter bak byutvikling
Hvem befinner seg i førersetet i planlegging og utvikling av den kompakte byen i Oslo? For å
kunne diskutere både kompakt byutvikling og bærekraftig byutvikling er det viktig å vite
hvilke drivkrefter og styringsgrupper som står bak. Utviklingen av norske kompakte byer kan
bli styrt på tre ulike måter som også delvis går inn i hverandre: en hierarkisk, en
markedsdrevet og en nettverksdrevet styring. All arkitektur og byplanlegging er politisk
ettersom det handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn. Ingen som skal bygge noe
kommer utenom myndighetenes beslutningsprosess, verken grunneiere, utbyggere, investorer,
byplanleggere eller arkitekter. Utbygging og bruk av arealer blir bestemt av kommunen
gjennom lover og offentlig regulering. De tre styringsmodellene er gruppert etter i hvilke grad
myndighetene styrer byutviklingen. Hierarkisk styringer myndighetsstyrt med styring
ovenfra og ned etter en hierarkisk modell. Her anses byplanleggingen for å være en regelstyrt
aktivitet. Markedsdrevet styring vil si at private aktører driver byutviklingen gjennom
markedskrefter med konkurranse og økonomisk profitt. Den avhenger av tilbud og
etterspørsel og bygger på egeninteresser fra aktørenes side (Hanssen, 2015, s. 28-29).
Ettersom byutvikling er et felt offentlige myndigheter ikke kan drive alene, har byutvikling
alltid skjedd i et større eller mindre samspill mellom private aktører og myndigheter. Dette
kalles nettverksdrevet styring og vil si et samarbeid mellom flere og ulike aktører som
ønsker å realisere sine mål. Nettverk bygger verken på konkurranse eller hierarki alene, men
på prinsipper om gjensidig avhengighet, samarbeid og felles forståelse. Gjennom tidene har
samspillet mellom offentlige og private aktører stadig blitt større ved at private aktører har fått
en større rolle i byutviklingsprosessen. Grunnen til at markedet har blitt trukket stadig mer inn
i byutviklingsrollen var den bypolitiske omstillingen i Oslo som tok til på 1970- og 1980tallet. Mange større byer (industribyer) i vestlige land, inkludert Oslo, opplevde på denne
tiden økonomiske nedgangstider og nedleggelse av industrivirksomheter, og derfor prøvde
myndighetene å finne nye vekstmuligheter i byen som ikke bygget på tradisjonell
industriproduksjon. Ettersom myndighetene satset på entreprenørskap i arbeidet med
utviklingsstrategier for markedsføring av byer, har private kapitalinteresser blitt trukket stadig
mer inn i byplanlegging og -utvikling. Den eksisterende bypolitikken ble dermed endret.
Overordnede planer må være tilpasset markedslogikken gjennom å være fleksibel, ta hensyn
til markedssvingninger og ta stilling til at områder har ulike utfordringer. Derfor har
premissene for byutvikling blitt dramatisk endret siden etterkrigstiden. Mens byutviklingen i
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moderne tid på 1970- og 1980-tallet var preget av velferdstanken med vekt på sosial og
geografisk utjevning, har byer i senmoderne tid i stadig større grad blitt enheter i en
kapitalistisk økonomi (Hanssen, 2015, 49). I årene etter at Plan- og bygningsloven i 1985
åpnet for at private aktører selv kunne lage forslag til reguleringsplaner og få dem behandlet
av kommunestyret, har private aktører i stadig større grad overtatt oppgaven med utarbeidelse
av reguleringsplaner for byutvikling fra myndighetene.
I dag er private aktører drivere i både de små og de helt store byutviklingsprosjektene både i
Oslo og flere andre byer i landet. Myndighetenes rolle endres fra å være de som lager
konkrete reguleringsplaner til å tilrettelegge og sette rammer for arealbruk og utforming av
byggeprosjekter utviklet fra markedsaktørens planinitiativ. Disse private planinitiativene
realiseres som regel gjennom prosjekter der investeringer og profitt er drivkraft. Dermed får
vi eiendoms- og næringsutvikling i stedet for allmenn byutvikling. Årsaken til at offentlige
myndigheter (kommunen) har blitt tilretteleggere i stedet for å være drivere er at grunneiere
og private aktører, i motsetning til kommunen, har økonomisk mulighet til å investere i
byggeprosjekter. Kommunen er helt avhengig av privat kapital og private investeringer for å
få sine ønsker realisert. Dermed må detaljene i planforslagene tilpasses private aktørers ønsker
(Hanssen, 2015 s. 63) og de formelle systemene for byplanlegging utfordres. I tillegg er det
slik at kommunen er nødt til å samhandle i større grad med grunneiere og utbyggingsaktører
og til en viss grad tilpasse seg markedskreftene fordi arealene ikke eies av kommunen.
Da markedsdrevet styring er den som er gjeldende for byutvikling i dag, vil jeg kun gå
nærmere inn på denne modellen i det videre arbeidet. Først beskriver jeg to motstridende
ideologier nedenfor som inngår i min problemstilling: «Hvordan fungerer balansen mellom
nyliberalisme og deltakerdemokratisk ideologi i praksis i kompakt byutvikling med Oslo som
eksempel?»
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2.6 Ideologier i byutvikling
Ideologi i bypolitisk forstand brukes om et system av sammenhengende forestillinger og ideer
om byen og samfunnet som bygger på spesifikke oppfatninger. I planer for kompakt
byutvikling kommer ulike ideologier til syne. Vi snakker i kompakt byutviklingspolitikk om
tre ideologier: nyliberalisme, deltakerdemokrati og miljømessig bærekraft, og vi kan
diskuterer i hvilke grad de dominerer. Bestemmelser i reguleringsplaner for
transformasjonsområder i norske byer bygger på en eller flere av disse tre ideologiene.
Hvordan viser ideologiene seg i bypolitikken? Ideologiene gjenspeiler til dels motstridende
ønsker: nyliberalisme handler om et vekstbasert samfunn, miljømessig bærekraft handler om
et grønt samfunn og deltakerdemokrati handler om et åpent og inkluderende samfunn
(Hanssen, 2015, s. 70). Kan disse ideologiene stå side ved side?
Nyliberalisme stammer fra liberalisme som er en politisk ideologi fra opplysningstiden, og
som opprinnelig la vekt på å begrense den politiske makten hos konge- og statsmakt og
fremheve individets rettigheter i samfunnet. Nyliberalisme bygger på en tanke om økonomisk
frihet, det vil si markedsliberalisme og kapitalisme. Den innebærer mindre tro på
velferdsstaten og har tanker om at myndighetene kun skal ta seg av politikk, rettsvesen og
forsvar. Markedet skal med dette disiplinere politikken. Dette er en motsetning til det
sosialdemokratiske synet hvor politikken skal disiplinere markedet. Bygeografer og
planleggere har siden årtusenskiftet diskutert i hvilken grad nyliberalismen bestemmer den
fysiske og økonomiske utviklingen av byer omkring i verden. Nyliberalister innen byutvikling
ønsker færre restriksjoner på drift av private virksomheter, utvidet privat eiendomsrett,
privatisering og offentlig-privat samarbeid, og den bygger på verdier om individualisme,
valgfrihet, entreprenørånd og økonomisk skapertrang. New Public Management (NPM), eller
på norsk Ny Offentlig Styring, har som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av
styringsprinsipper fra privat sektor som markedsbasert bypolitikk. Styringsformen regnes som
motsats til byråkratisk eller fagstyrt ledelse, hvor det tas byråkratiske statlige beslutninger. Vi
ser her forskjellen mellom hierarkisk og markedsdrevet byutviklingsstrategi. Nyliberal
ideologi blir overført til den offentlige styringen, og bygger dermed på effektivisering og
konkurranse slik som private bedrifter. En hierarkisk offentlig byplanlegging blir ofte
oppfattet som forstyrrelser mot markedsmekanismen og dermed en trussel mot private aktører
(nyliberalister). Deltakerdemokratisk ideologi er den rake motsetning til nyliberalideologi.
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Deltakerdemokratisk ideologi handler om å inkludere flest mulig grupper til deltakelse i
samfunnets ulike prosesser og aktiviteter. Videre handler det om deres mulighet til
medvirkning og påvirkning i byplanleggingen og byutviklingen. For at flest mulig mennesker
skal få dekket sine behov og føle seg hørt i samfunnet, må offentlige og private aktører legge
til rette for offentlig debatt gjennom for eksempel folkemøter. Dette er med på å sikre en
demokratisk prosess i byplanleggingen underveis og i de endelige beslutninger som tas.Gode
kommunikasjonsordninger er viktig i alle pågående prosesser. Deltakelse og medvirkning er
grunnleggende for å sikre en rettferdig behandling og fordeling av goder og ressurser og sikre
kvalitet på bomiljø og bymiljø for innbyggerne. Samfunnsmessige verdier som menneskerett,
likeverd, individualitet, åpenhet og respekt er viktige verdier som skal ivaretas i den
deltakerdemokratiske ideologien (Hanssen, 2015, s. 73).
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2.7 Fra idé til ferdig plan
Hvordan styrer en kommune med tanke på et markedsbasert samfunn? Kommunens mulighet
til å styre der markedskrefter dominerer kan analyseres ut fra hvordan kommunene håndterer
visjoner, økonomi og juss. De har en sterk juridisk posisjon og makt, kontroll over
økonomiske innsatser i byutviklingen og er den dominerende aktør i å utforme visjoner og
målsettinger for hvordan byen skal utvikles og prosjektene utformes. Kommunens mulighet til
å styre der markedet dominerer avhenger av hvilke rolle de tar på de tre områdene visjoner,
økonomi og juss. Politikerne setter rammer for markedet, først og fremst gjennom hierarkiske
styringsmidler, hvor forutsigbarhet og likebehandling er de viktigste prinsipper. De har et
stort ansvar som myndighet fordi de er folkevalgte politikere og skal representere
befolkningen. Det er ikke slik at nyliberal bypolitikk styrer byutviklingen i Oslo alene, både
fordi de må rette seg etter visse lover og politiske bestemmelser og fordi politikere også har
krav om økonomisk lønnsomhet i gjennomføring av aktuelle prosjekter. Transformasjon av
bynære havne- og industriområder kan ikke bare karakteriseres som nyliberale ønsker fordi
det eksisterer et sterkt politisk engasjement for å utvikle dette området. Det ligger her en
enighet om fortettingspolitikk og et gjensidig ønske om profitt. Fordi myndighetene tenker
profitt er det lettere for de private aktørene å få sine ønsker godkjent (Hanssen, 2015, s. 63)
Hvordan er den politiske prosessen fra idé til ferdig plan? Politikerne, som er valgt av folket,
har ikke alltid tilstrekkelig kompetanse selv til å utføre nødvendige vurderinger for å
utarbeide helhetlige løsningsforslag når det gjelder byplanlegging og byutvikling. Derfor må
de ofte bestille ulike utredninger som oppdrag fra ulike fagmiljøer, som oftest representert ved
konsulentfirmaer. Et konsulentfirma er et firma som ervervsmessig driver rådgivende
virksomhet, ofte kombinert med utførende arbeid på beslektede områder (Konsulentfirma,
2017). Konsulenter er eksperter innenfor ulike fagfelt og tilbyr sine tjenester og ekspertise til
bedrifter eller offentlige organer. De leverer helhetlige vurderinger av bestilte oppdrag,
eksempelvis planutredninger, som videre vurderes av Plan- og bygningsetaten. Det er viktig at
konsulentfirmaet kommer med nøytrale forslag. Plan- og bygningsetaten vurderer og tar
stilling tilinnkommende utredninger med bakgrunn i Plan- og bygningsloven. Om de ikke
godkjenner planen, må den tilbake til konsulentfirmaet, som endrer den i henhold til innspill
og retningslinjer fra etaten. Kommunens øverste organ, byrådet, ser på planen etter Plan- og
bygningsetatens godkjennelse. Dersom byrådet beslutter at planforslaget ikke kan godkjennes
fordi det ikke tilfredsstiller de rammer og betingelser som er lagt, må den gjennom en ny
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endringsrunde. Alternativt kan byrådet justere på gitte rammer og betingelser slik at
planforslaget kan godkjennes i første runde. Det skjer ofte også at investorer med sin makt,
innflytelse og overbevisning klarer å trenge gjennom og endre byrådets mening om
planforslaget. Om byrådet går med på slike endringer, innebærer det som regel at de må gå
utenom lovverket. Dette kan skje fordi politikerne kan være under press av ulikt slag,
eksempelvis økonomisk. Når byrådet godkjenner eller foreløpig godkjenner et planforslag
med visse endringer, skal dette planforslaget legges tilgjengelig for offentligheten for
informasjon, innsyn og mulighet for uttalelser og kommentarer. De som er interessert i å sette
seg inn i planløsningen har rett til å få informasjon om den, men da må de selv oppsøke den.
Medvirkningsprosesser er lovfestet i Plan- og bygningsloven på ulike måter. Denne prosessen
kommer jeg tilbake til i detalj senere under «Demokrati og medvirkning».
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2.8Markedsdrevet styring
Markedsdrevet byutvikling bygger på private aktørers tanker om nyliberalisme og kapitalisme
og er sentral i den kompakte byutviklingen. Viktige drivkrefter i en markedsdrevet modell er
fri konkurranse og investeringsvilje gjennom markedsføring av attraktivitet og bærekraftig
økonomi, og ønske om og gjensidig nytte av et offentlig-privat samarbeid.
Gjennomføringsmodellen for kompakt byutvikling bygger på disse drivkreftene der private
aktører introduserer ideer og planer og er pådrivere i realiseringsprosessen. Betydelig kapital
fra private investorer vil ofte medføre privatisering av det offentlige rom, offentlige bygninger
og institusjoner samt boligområder. På denne måten styrer kapital hvem som har økonomisk
mulighet for å bo i privateide boligområder med høye boutgifter samt oppholder seg i
offentlige rom med høye priser.
Kompakte byutviklingsprosjekter finner sted i havneområder, nedslitte industriområder,
sentrumsnære områder og i områder med eksisterende bebyggelse. I disse områdene skjer
endringsprosesser gjennom etablering av boliger, næringsvirksomhet, kultur og handel. I
kompakt byutvikling og byutvikling generelt satses det på transformasjon og fornyelse
spesielt av havneområder og nedslitte industriområder. Her finnes større spillerom med flere
frihetsgrader og mulighet for en mer omfattende utbygging. Jo flere attraktivitetsmidler som
planlegges inn i et område, desto større sjanse er det for å få utbyggingen realisert, både med
tanke på økonomien i selve gjennomføringen og enda viktigere en lønnsom avkastning på
sikt. Havneområdet ses på som kanskje det viktigste investeringsområdet med tanke på
tilgjengelighet til vannet. Forsøk på storstilt forvandling av områder som enten har vært
havneområder eller nedslitte industriområder vil alltid væreen risikofylt og uforutsigbar
investering(Hanssen, 2015). Jeg fordyper meg senere i transformasjonsprosjektet «Fjordbyen»
i Oslo.

2.8.1 Attraktivitetsmidler og arealeffektivisering
Attraktivitetsmidler er hoveddrivkraften og har hovedprioritet hos private utbyggere,
investorer og også hos kommune. Typiske attraktivitetsmidler som er viktig for valg av bosted
er blant annet selve boligen og dens utforming og funksjon, og det offentlige rommet med
dets funksjoner og tilbud som kultur, severdigheter, kollektivtransport, møteplasser og
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symbolske virkemidler som arkitektur og spesielle signalbygg. Formålet med slike midler er å
tiltrekke seg mennesker med solid økonomisk kjøpekraft. Byutvikling i Bjørvika, som del av
Fjordbyen, er i stor grad kulturdrevet fordi kultur er planlagt som et vesentlig bidrar til
verdihøying og attraktivitet i område blant annet gjennom operaen og Munchmuseet.
Boligpriser, kultur og byrom setter dermed rammene for hvem byområdet er til for. Har man
ikke råd til å bosette seg i et område og er kulturen rettet mot mennesker med kjøpekraft, er
det vanskelig å føle tilhørighet til området og ha noen grunn til å oppholde seg der ofte. Fordi
private aktører i økende grad dominerer og privatiserer det offentlige rom, blir det stadig
viktigere å diskutere hvordan man skal sikre tilgjengelige, inkluderende og trivelige bygg,
boliger og byrom for alle (Hanssen, 2015).
På grunn av tanken om størst mulig profitt av investeringen er arealeffektivisering viktig for
både politiker og investor. De ønsket å utnytte tomtene i den grad det er mulig fordi økt tetthet
gir høyere profitt per kvadratmeter. Det handler i aller størst grad om å presse flest mulig
mennesker inn på minst mulig arealet til høyest mulig pris. Arealeffektivisering kan lett
redusere kvaliteten på et byområde som i utgangspunktet var planlagt med betydelig bruk av
attraktivitetsmidler. Arealeffektivisering gjelder i størst grad boliger, men også
næringsvirksomhet. Befolkningsvekst og dermed økt boligetterspørsel gjør det attraktivt å
investere i utbyggingsprosjekter rettet mot et slikt markedet.
At private aktører har tatt over byutviklingen under kompakt byutvikling gjennom økonomisk
makt, har mange fordeler for befolkningen, men også ulemper som jeg skal se nærmere på
under «Konsekvenser av markedsdrevet styring» nedenfor.
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2.9Konsekvenser av kompakt byutvikling
Vekstpresset i Oslo, som resulterer i en kompakt byutvikling, kan bidra til at viktige
prinsipper og forutsetninger for byutvikling, blant annet å ivareta beboerinteresser, blir
tilsidesatt til fordel for nye føringer og drivkrefter. En verdihøyning av et område for å øke
attraktivitet kan styrke befolkningens stolthet over byen og dermed legitimere politikken uten
at den nødvendigvis bedrer forholdene for den jevne innbygger. Tiltak som ikke like lett lar
seg markedsføre som attraktivitet, blir ofte nedprioritert. Her ser vi altså at økonomisk
bærekraft går på bekostning av sosial bærekraft på grunn av markedskreftene. Miljømessig
bærekraft vil også gjøre det gjennom et mål om fortetting. Eksempler på ting som
nedprioriteres og som gir konsekvenser for befolkningen, studeres nedenfor. De sosiale
implikasjonene har i stor grad blitt oversett eller underkommunisert, ikke bare i
markedsføring av byer, men også i diskusjon rundt bypolitikk, planlegging og arkitektonisk
utforming. Et eksempel på dette finner vi i Fjordbyplanen og Bjørvika-prosjektet i Oslo
(Hanssen, 2015, s. 52). Det er markedskreftene sammen med myndighetene som skaper
utfordringer og konsekvenser for byen etter en kompakt byutviklingsmodell. Mange parter
blir berørt i kompakt byutvikling og derfor er den kompleks og konfliktfylt. Det er ikke lett å
tilfredsstille alle brukere og deres behov.

2.9.1 Press på grønnstruktur innenfor bygrensene
Grønnstruktur er summen av store og små vegetasjonskledde og naturpregede områder i byer
og tettsteder, og i den kompakte byen gjelder det grønnstruktur i sentrumsnære områder.
Grønnstrukturen i den kompakte byen er utsatt når areal skal fortettes, både det eksisterende
og eventuelt deler av det nye. Det er store konflikter mellom fortettingspolitikken og det
sterke ønsket om å bevare byens grønne områder eller det å få til mer grønnstruktur i
byfornyelser. Grønnstruktur er en veldig viktig verdi for innbyggerne fordi det finnes i
begrenset utstrekning og derfor blir de få eksisterende og eventuelt nye områdene avgjørende.
Private utbyggere i den kompakte byutviklingen tar erfaringsmessigs ofte mindre hensyn til
grøntarealer i transformasjonsprosjekter og byfornyelse (Hanssen, 2015, s. 118).
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2.9.2 Press på kulturminner innenfor bygrensene
I følge kulturminneloven er kulturminner alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø og inkluderer alle lokaliteter som knytter seg til historiske hendelser, tro eller tradisjon
(Wikipedia, 2017). Kulturminner er en del av våre daglige omgivelser og speiler byens
historie og menneskelig aktivitet. Det er knyttet store kulturminneinteresser til Oslo som
hovedstad og byen består av et mangfold av kulturminner der noen er viktigere enn andre.
Konflikter mellom byutvikling og bevaring vil alltid finne sted, og under den kompakte
byutviklingen er konflikter og presset veldig stort og utfordrende. Noen områder og
kulturminner er under større press enn andre. I 2014/2015 ble riksantikvaren og Oslo
kommune enige om nye kommuneplaner som skal sikre viktige kulturminner og kulturmiljøer
i Oslo og samtidig gi god forutsigbarhet for byutvikling. De mener at de under den kompakte
bymodellen skal få til en balanse mellom å fortette og ta hensyn til kulturminner og
kulturhistoriske omgivelser (Byggfakta, 2016). Men i hvilken grad er det mulig å ta hensyn til
kulturminner i kompakt byutvikling og hva legger riksantikvaren og kommunen i det å skape
balanse med disse motsetningene?

2.9.3 Press på felles utearealer
Det foregår en gradvis nedbygging av åpne arealer i byer og tettsteder som er potensielle
rekreasjonsområder. Utbyggers ønske om maksimal arealutnyttelse for byggeprosjekter går
ofte på bekostning av eller prioriteres ofte foran gode utearealer. Det store presset på
utearealer har igjen konsekvenser for bomiljø viser forskning (Hanssen, 2015, s.
22).Aftenposten.no (Eggesvik, 2016), skriver at boligvekstutvalget (utbyggere, akademia og
representanter fra kommunen) leverte en rapport til byrådet, hvor utbyggerne blant annet
foreslo å lempe på kravene til uteareal i henhold til utearealsnormen. Denne normen setter
svært detaljerte føringer for uteareal rundt boligprosjektene i Oslo. I motsetning til utbyggerne
ønsker SV (Sosialistisk Venstreparti) ikke å endre kravene for uteareal. SV sa at for en
utbygger med profittmotiv er det klart at reduksjon av utearealer vil øke deres profitt.
Kommunen, med Hanne E. Marcussen som MDG-politiker og byrådsleder for byutvikling i
Oslo, er svært opptatt av å sikre gode utearealer. Høyre som har sittet i byrådet i mange år før
skiftet, mener at utbyggere skal få bestemme selv både når det gjelder uteareal og størrelse på
boenheter og leiligheter. De kommer med et eksempel om at man heller kan bygge uteareal på
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tak. Det gjenstår å se hvordan ting blir utført av det nåværende byrådstyret i byutvikling. Den
kompakte byutviklingen med reduksjon av uteareal får store konsekvenser for innbyggere
som skal leve og bo i området.

2.9.4 Press på bokvalitet (boligkvalitet)
Å bygge med ensidig fokus på økonomi kombinert med tempo for å tilfredsstille behovet for
et høyt antall boliger for en sterkt økende befolkning, vil dette kunne gå ut over
bokvaliteten.Tomter skal utnyttes så effektivt som mulig inntil bokvaliteten blir så lav at
attraktiviteten svekkes. Spørsmål er om man klarer å balansere arealeffektiviseringen med å
tilby en by med stort mangfold og høy bokvalitet.I tillegg til en økonomisk grunnet
arealeffektivisering vil miljømessig bærekraft også kunne gå på bekostning av ulike
bokvaliteter fordi det skal bygges tett og høyt blant annet for å redusere transportbehov.
Boligkvalitetsbegrepet har i den senere tid blitt erstattet med bokvalitet fordi bokvalitet forstås
som et bredere begrep som omfatter både boligens kvaliteter i seg selv og kvaliteter i boligens
omgivelser (Hanssen, 2015, s. 264). Ifølge boken «Kompakt byutvikling» (s. 265) indikerer
flere studier at bokvalitet som dimensjon av sosial bærekraft i mindre grad er regulert av og
ivaretatt i kompakt byutvikling i praksis.
I tillegg til sosial bærekraft inngår også romlig bærekraft i temaet bokvalitet. Dette kommer
jeg senere tilbake til i kapittelet «Romlig bærekraft og medvirkning».

2.9.5 Press på bykvalitet
Bykvalitethandler om kvaliteten i byrommet som inkluderer alle åpne rom, offentlige og
private, mellom bygningene innenfor aktuelt område. Denne kvaliteten går på tilgjengelige
tilbud, funksjoner og opplevelser som kultur, konsum, severdigheter, innendørs og utendørs
møteplasser, grøntområder og arkitektur. Et godt tilbud av kollektivtransport med korte
avstander er også en vesentlig kvalitetsfaktor. Alle disse kvalitetsfaktorene er med på å skape
trivsel, trygghet og tilhørighet for enkeltmennesket i omgivelsene. Kvalitetene som har med
tilbud og funksjoner å gjøre skal i prinsippet være tilgjengelige og passende for alle. Den
kompakte bymodellen fremhever prinsipper som tetthet og korte avstander, men diskuterer i
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liten grad det arkitektoniske uttrykket for og utformingen av den tette byen (Hanssen, 2015, s.
264). I denne sammenheng kan man spørre seg: Hvordan blir den eksisterende arkitekturen
påvirket av fortetting, transformasjon og nybygging av byen, og hvordan blir den nye
arkitekturen seende ut som et resultat av fortetting? Nedbygging av åpne rom med kompakt
bebyggelse av høye bygg og tette fasader skaper mørke og trange gater uten siktelinjer.
Ekstreme eksempler på dette er Manhattan i New York, USA, og Shanghai i Kina. Det er
viktig med opphold og siktelinjer mellom bygningsmassene slik at byrommet og byggene
ikke oppleves som menneskefiendtlige men varierte, trivelige og viktigst av alt trygge. Målet
må være å invitere mennesker ut på bakkenivå fordi det er der man opplever byen.

2.9.6 Sosial segregering og sosiale ulikheter
Segregering (av atskille) betyr å skille grupper av mennesker med ulik kulturell, sosial,
økonomisk eller etnisk bakgrunn fra hverandre (Reithaug, 2016). Det motsatte kalles
integrering og betyr å inkludere eller innlemme enkelte menneskegrupper i
majoritetssamfunnet. Segregering skjer både gjennom materielle og symbolske strategier.
Noen ganger brukes segregeringsom en bevisst strategi fra myndighetenes side, andre ganger
ser de ikke konsekvensene på sikt av de beslutninger som tas. Materielt kan segregering skje
gjennom boligpriser, priser på varer og tilbud i området og hindringer for uønskede grupper
(f.eks. benker som bygges om for å hindre at de blir soveplass for narkomane og tiggere).
Boligpriser og priser på kulturtilbud er de viktigste segregeringsfaktorene. Symbolsk kan
segregering skje gjennom å skape et inntrykk av å ikke være velkommen, som for eksempel
menneskefiendtlig arkitektur og lukkede og skyggefulle byrom. Dagens samfunn består av
mange ulike grupper mennesker som unge og gamle, arbeidende og arbeidsløse, rike og
fattige og mennesker med ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Disse forskjellene resulterer fort i
en soneinndeling av befolkningen og en urettferdig fordeling av bymessige ressurser og
goder. Begrepene vestkanten, østkanten, ghettoer, sosietet og den kreative klassen er
eksempler på markører for ulike områder i Oslo. Derfor kan i mange sammenhenger
bostedsadressen fortelle mye om hvem vi er og hvilke økonomiske forutsetninger vi har
(Reithaug, 2016).Oslo har historisk sett alltid vært inndelt i områder med like klasser, og vi
snakker spesielt om de to områdene østkanten og vestkanten. Disse områdene symboliserer
både økonomiske og sosiale ulikheter. Beboerne på vestkanten av Oslo har normalt høyere
inntekt og oppfattes å ha høyere sosial status enn de som bor på vestkanten. Oslo blir en
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stadig mer segregert hovedstad, og dette er en utvikling som skjer flere steder. Den ene
årsaken er innvandring. Den andre årsaken er gentrifisering i spesielt gamle bydeler som hittil
ikke har vært særlig attraktive, men som oppgraderes og stiger i pris. Den tredje årsaken er
kapitalsterke mennesker som bosetter seg på steder med generelt høye boligpriser. Ønsker vi
en by med enda større sosiale og økonomiske forskjeller? Ønsker kommunen å planlegge for
minskning av det sosiale og økonomiske gapet og segregering i fremtiden? Eller mener de at
det ikke er viktig å gjøres noe med dette fordi konkurranse, attraktivitet og profitt står så
sterkt? Jeg mener det er viktig å tilrettelegge for et bomiljø som kan inkludere mennesker med
ulik bakgrunn. Det mener også Heidi Bergsli og Erling Okkenhaug gjennom mitt intervju med
dem som jeg kommer inn på senere.
På 1960-tallet startet innvandringen til Norge, og siden den gang har innvandringen økt
enormt. Med tanke på innvandringen handler ikke skille i øst og vest kun om inntekt og sosial
status, men også om etnisitet. Med en lavere inntekt konsentrerer innvandrerne hovedsakelig i
bydeler på Oslos østkant (Reithaug, 2016).Prognoser fra Oslo kommunes statistikkbank viser
økt segregering i Oslo, og dersom denne trenden fortsetter ti år frem i tid, vil ni delbydeler
(deler av bydeler) ha en ikke-vestlig befolkning på mellom 60 og 76 prosent og en
innvandrerbefolkning på mellom 82 og 86 prosent, skriver Aftenposten (Oslo By) 1.juni
2016. Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad i Frp
(Fremskrittspartiet), mener tallene viser at vi er på god vei til å få parallellsamfunn i Norge.
Han sier til Klassekampen: «Det viktigste nå er å få på plass en forståelse i det politiske
miljøet om at vi ikke kan akseptere større innvandring enn det vi klarer å integrere.»
Segregering i forhold til innvandring handler i stor grad om at nordmenn, og eventuelt andre
med bakgrunn fra vest-europeiske land, forlater områder hvor flere ikke-vestlige bosetter seg.
Dette skaper sosialt sett avstander mellom mennesker med ulik kulturell og etnisk bakgrunn.
Innvandrerområdene i Oslo er ikke de eneste områdene der det skjer en segregering.
Det skjer også en segregering der grupper med høyere kapital overtar steder der mennesker
med mindre kapital ikke lenger har råd til å bo, fordi området oppgraderes og boligprisene
øker. Et eget ord for denne endringen kalles gentrifisering. Politikerne ønsker at befolkningen
skal flytte på seg, slik at vi får en utjevning og en bedre balanse i sammensetningen av
menneskegrupper med ulike bakgrunn innenfor samme boområde. Problemet er at de nye
kjøpesterke gruppene har lett for å dominere og etter hvert ta over områder som oppgraderes.
Problemet med ensidig befolkning flytter på seg: De indre bydelene får et nytt ensidig preg av
rikfolk og dermed flytter de med mindre kjøpekraft til bydeler utenfor sentrumsnære områder
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som er mindre attraktive å bo i. Dermed må de ressurssvake bære byrden av begrenset tilgang
til byens attraksjoner og lengre transportstrekninger til jobb og ulike tilbud. Byen blir på
denne måten ikke mindre segregert enn den har vært tidligere, men viser at mennesker med
større kapital ofte blir prioritert.
En annen segregering skjer ved at de rikere klynger seg sammen i nye
transformasjonsområder. Forskning.no skriver i artikkelen «De rike og fattige flytter fra
hverandre i Oslo» at utviklingen i økonomisk ulikhet og utviklingen av segregeringen i Osloområdet har gått motsatt vei av hverandre. Videre skriver de at i perioden 1986 til 1996 økte
den økonomiske forskjellen blant innbyggerne i Oslo dramatisk, mens den økonomiske
segregeringen (segregering mellom rike og fattige) av befolkningen ikke økte. Etter 1996 har
ikke den økonomiske ulikheten blitt større, men den økonomiske segregeringen mellom de
rike og de mindre velstående vokser stadig. Dermed blir det en konsentrasjon av rike
mennesker på attraktive steder og tilsvarende konsentrasjon av innvandrere i drabantstrøkene
på østkanten av Oslo (Amundsen, 2016).

2.9.7 Områder stående på stedet hvil
Fordi utbyggere, investorer og kommune tenker ensidig på lønnsomme investeringer, retter de
seg i aller størst grad mot områder i byen hvor attraktivitet for de mer kapitalsterke kan
bygges. Andre områder som trenger oppgradering og eventuelt fornyelse blir stående på
stedet hvil, fordi de ikke er attraktive nok og lønnsomme som investeringer. En eventuell
oppgradering av disse områdene regnes kun som en samfunnsmessig forbedring. Dette kan
medfører at områder som i hovedsak er valgt ut som satsingsområder fordi de virkelig trenger
å få utviklet sin bydel, ikke blir prioritert. Et eksempel på dette er Groruddalen hvor det finnes
ledige tomter egnet for transformasjon. Det er dessverre hovedsakelig i vestlige bydeler og
havneområdet i sentrum (Fjordbyen) at utbyggerne ønsker å investere i prosjekter (Hanssen,
2015, s. 261).
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2.9.8 Konsekvenser for yrkesgrupper
Rent samfunnsøkonomisk kan det være en problemstilling at man ikke kan rekruttere
tilstrekkelig i yrker som alle er grunnleggende avhengige av, som for eksempel lærere,
førskolelærere, sykepleiere og eventuelt annet nødvendig helsepersonell. Årsaken er at mange
av de som kan besette slike yrker ikke har økonomi til å bo i sentrale deler av Oslo, men må
bo i utkantstrøk og får dermed lang vei til jobb.At man mister lavere betalte
profesjonsgrupper, også de arbeidende uten utdanning, er allerede et problem i København,
og det er en fare for at et slikt problem vil oppstå i Oslo med tanke på den byutviklingen som
finner sted i dag. Da mister vi mangfold av yrkesgrupper og forskjellige interessegrupper i
samfunnet. Burde en slik utvikling forhindres eller er det slik at de lavere yrkesgruppene må
betale prisen av å ikke ha tatt seg en høyere utdanning? Virkningen er uansett ikke så heldig
for et bysamfunn. I intervjuet mitt med forsker Heidi Bergsli diskuterte vi blant annet dette
temaet.
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2.10Fjordbyen
Sammen med Oslos urbane sektorer Østkanten og Vestkanten, utvikles det nå en tredje urban
sektor i Oslo havn som ligger sørøst i byen, et område for de privilegerte. Østkanten og
Vestkanten har utgjort to sosiale, kulturelle og økonomiske kontraster siden siste halvdel av
1800-tallet (Dagbladet, 2016). Den nye bydelen er et enormt transformasjonsprosjekt ved
Oslos havneområde og har av denne grunn fått navnet «Fjordbyen» eller «The Waterfront».
Transformasjonsprosjektet er det mest omfattende som har funnet sted i Oslo siden todelingen
i det 19. og 20. århundret. På 1980-tallet ble det startet utarbeidelse av planer for å omgjøre de
mer sentrale havneområdene i Oslo til boliger, kontorer og rekreasjonsområder, mens
tradisjonell havnedrift skulle flyttes ut av sentrum (Wikipedia, april 2016). Planene for
Fjordbyen ble påbegynt i år 2000, og i august 2003 startet realiseringen av arbeidet ved at
reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt av bystyret.
Fjordbyen strekker seg utover Bjørvika, Tjuvholmen og Filipstad. Store deler av området
endres fra å være havnevirksomhet til en ny bydel. En slik urbanisering av Sjøfronten skjer i
mange norske byer i dag, og nærhet til sjø blir sett på som en svært viktig verdi. Fjordbyen
omfatter et areal på 2.261 dekar og er inndelt i 11 delområder. En viktig målsetting med
Fjordbyen er at den skal bli Oslos store trekkplaster med et bredt kulturliv, storslått arkitektur
og lokkende bylandskap. Kommunen mener at området byr på Oslos flotteste tomter, og disse
skal gjennom transformasjon gjøres tilgjengelig for byens innbyggere. De neste 10 årene er
det planlagt utbyggingsprosjekter for nærmere 60 milliarder kroner. Totalt skal det bygges
over 1,1 million kvadratmeter kulturbygg, kontorer og boliger viste nylig en artikkel i
Aftenposten 2016. Bjørvika er et av delområdene i Fjordbyen som er under utvikling og har
et utbyggingsareal på 809.000 kvadratmeter som skal dekke boliger for 7000-8000 mennesker
og arbeidsplasser for 15.000-20.000 mennesker. Tjuvholmen (med nye Astrup Fearnley),
Vippetangen og Filipstad er andre områder, der Tjuvholmen er mer eller mindre ferdig utbygd
og de andre er i en planleggingsprosess. Her skal det etableres et rikt spekter av nye boliger
og urbane funksjoner.
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2.10.1 Drivkrefter og kulturledet byutvikling
På Oslo kommunes hjemmeside står det skrevet at fjorden skal bringes inn som en del av
byen og dens områder gjøres tilgjengelig for Oslos befolkning. Fjordbyen skal representere
noe moderne, kreativt, nytt, åpent og særegent. Både offentlige og private selskaper har
deleierskap i Fjordbyprosjektet, noen steder dominerer det offentlige og andre steder
dominerer det private. Området har blitt et resultat av både private og offentlige aktørers
ønske om økonomisk profitt gjennom attraktivitetshøyning og global konkurranse, og
kommunens ønske å møte vekst gjennom en kompakt byutviklingsmodell.På mange måter er
kommunen helt avhengig av private aktørers investeringer i området for å få sine ønsker
realisert. Private investorer ser fordelen av å investere i Fjordbyen blant annet på grunn av
områdets beliggenhet ved vannet.
Fjordbyen og spesielt Bjørvika er et resultat av kulturledet byutvikling. Dette vil si at kultur er
en bevisst strategi som har blitt brukt i stor grad for å gjør området så attraktivt som mulig.
Bolig, kultur og næring er rettet mot det de kjøpesterke i samfunnet. Boligutvikling og
næringsutvikling står i nær tilknytning til kulturutvikling gjennom et tanke om at de skal ha
felles nytte av brukerne av området. Magasinet KOTE, et uavhengig tidsskrift drevet av
studenter og nyutdannede, intervjuet Heidi Bergsli mars 2016 om Fjordbyen og delområdet
Bjørvika. Temaet i intervjuet handler om en kulturledet byutvikling som strategi og styring av
byutviklingen under tittel «Fjordbyen sett fra et forskerperspektiv» (Martinsen, 2016). Bergsli
har avlagt sin doktorgrad om kulturledet byutvikling hvor områdene Fjordbyen i Oslo og
Euroméditerranée i Marseille i Frankrike er belyst, og hun jobber nå som forsker ved By- og
regionforskningsinstituttet NIBR i Oslo. Bergsli blir i KOTE spurt om hva den kulturledede
byutviklingen innebærer som strategi. Hun forteller at kulturledet byutvikling er en strategi
hvor kulturtilbud og urban design benyttes aktivt i byutviklingen, for å gjøre byene og
byområdene attraktive både for mennesker og næringsliv. Målet er å fremme innovasjon og
øke antall besøkende til byen, i stor grad gjennom turisme. I Bjørvika og Fjordbyen generelt
kommer den kulturledede byutviklingen til uttrykk ved et tilrettelagt byliv gjennom kultur,
konsum, aktiviteter, severdigheter, arkitektur og moderne og trendy byrom. Den store
kultursatsningen medfører også at mye kultur blir flyttet fra andre steder i Oslo sentrum til
Fjordbyen, spesielt Bjørvika.
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2.10.2Bjørvika
Bjørvika er et område øst i Oslo sentrum, og ligger dels i det administrative området Sentrum
og dels i bydel Gamle Oslo. Området grenser mot Gamlebyen i øst, Akersneset og
Kvadraturen i vest og Grønland i nord. Bjørvika utgjør de gamle områdene Sørenga, Grønlia
samt vikene Bjørvika, Bispevika og Lohavn med sine respektive nærområder, og området er i
dag under bydelen og byplanen Fjordbyen. Fordi ingen av disse områdene tilhørte noe
spesifikt strøk, da de var uten boliger, næringsvirksomhet og andre funksjoner, havnet de
under en felles plan fra kommunens side for en total forandring av
området(Reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn, vedtatt i bystyret 27.08.03). I
2003 ble det inngått en rekke avtaler mellom Staten, Oslo kommune og grunneierne i
Bjørvika som danner grunnlaget for realisering av et av Norges viktigste
byutviklingsprosjekter. Områdets sentralitet i forhold til Oslo sentrum og havna vil i hovedsak
gjøre at Bjørvika kan bli benyttet av mange ulike brukergrupper.
Hvilke selskaper står bak byutviklingen i Bjørvika? Bjørvika Utvikling AS (BU) er
grunneiere av Bjørvika og eies av HAV Eiendom AS (HAV E) som har 66% eierandel og
Oslo S Utvikling AS (OSU) som har 34 % eierandel. HAV E og OSU er i aller største grad
offentlig eid, HAV E er kommunalt eid og OSU er i størst grad statlig eid gjennom ROM (del
av OSU). BU har som visjon at Bjørvika skal være storbyens hjerte og gjenoppstå som Oslos
naturlige sentrum. I tillegg skal Bjørvika skape varig lønnsom byutvikling gjennom fokus på
mennesker, kultur, arkitektur og teknologi (Bjørvika Utvikling AS, 2016).
Transformasjon av havneområde til byområde startet med utbyggingen av Operahuset i 2003.
Etter Operahuset og frem til i dag har det blitt bygget og bygges mye og variert, og prosessen
vil fortsette i flere år fremover. Barcode-rekken (i størst grad kontorbygg), ulike næringsbygg,
Bjørvikatunnelen og boligkompleksene på Sørenga-utstikkeren er ferdige eller nesten ferdige
prosjekter. I 2003 ble reguleringsplanen for Bjørvika, Bispevika og Lohavn vedtatt i bystyret,
og den sier:
«Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for
moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den
nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å
beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre.»
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I mars 2016 skriver byplanoslo.no med overskriften «Nå blir det liv i Bjørvika», at det i løpet
av de neste fem årene vil skje en stor utvikling av området ved at nye boliger, næringsbygg,
studenthus, det Deichmanske Bibliotek og Munchmuseet med bygningsnavn Lambda, gradvis
skal vokse frem og legge grunnen for et urbant folkeliv. Munchmuseet er i startfasen av
byggeprosessen og det Deichmanske Bibliotek påbegynnes snart. Når Bjørvika står ferdig
utbygget vil bydelen romme 4000-5000 boliger og omkring 20.000 arbeidsplasser. I tillegg vil
kulturinstitusjoner og andre aktiviteter trekke besøkende til den nye bydelen. Omkring 30.000
mennesker antas å få en tilhørighet til Bjørvika enten gjennom arbeidsplass eller bolig. På
grunn av dette regnes det med at det vil bli omkring 100.000 kollektivreisende daglig. I tillegg
til de 30.000 som utgjør bolig og arbeidsplasser, vil det komme mange besøkende til de ulike
turistattraksjonene. Et spørsmål i denne sammenheng er: Hvem er Bjørvika tilrettelagt for?
I Bjørvika befinner boligstrøkene seg på Sørenga og fremtidige Grønlia og Bispevika, og alle
ligger i sjøkanten. På Sørenga er det bygd om lag 800 leiligheter klare for bruk og det har
allerede begynt å utvikle seg et urbant nabomiljø. Området er enda ikke ferdig utviklet. Øst og
sør for Sørenga ligger Grønlia hvor det etter hvert skal bygges boliger, næring og rekreasjon.
Bispevika (i områdene i Bispevika mot Middelalderparken og Gamlebyen) er satt av til
boligbygging fra 2016, og noen av boligene vil ligge foran Barcode-rekken. I området vil det
mot 2025 bli bygget 1700 boliger i tillegg til kontorer, forretninger, kafeer, spisesteder,
allmennyttige virksomheter og kultur (Jenssen, 2016).
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2.10.3Intervju med forsker Heidi Bergsli
Et viktig spørsmål i min oppgave er om sosialt mangfold ivaretatt gjennom den styrende
byutviklingspolitikken i Bjørvika? Nedenfor har jeg intervjuet Heidi Bergsli angående dette
temaet.
Vi starter intervjuet med å snakke om hvem som har eierskap i Bjørvika-prosjektet. Bergsli
forteller at det i høy grad er kommune og stat. Jeg spør: «Har planene og prosessene for
utviklingen av Bjørvika et mer samfunnsrettet, mangfoldig og demokratisk perspektiv med
tanke på at det er offentlige aktører som dominerer i byutviklingsprosjektet?» Bergsli svarer:
«Man kan tenke seg at offentlige selskaper burde tenke mer sosialt mangfold, men slik er det
ikke i Bjørvika. De offentlig eide selskapene (ROM og HAV E) er ikke annerledes enn
private aktører med tanke på profitt og investering. Eierskapet er interessant i Bjørvika
nettopp fordi man intuitivt tenker at offentlig eierskap innebærer mer samfunnsansvar og
demokratisk forankring. Men det ligger ikke i offentlig eide selskapers mandat. De er kun
ansvarlige for å skape utbytte, som skal gå tilbake til selskapene.» Jeg fortsetter: «Men hvilke
tanker har de da om befolkningen?» Hun svarer: «Kommunen mener at attraktivitet er en
investering for fellesskapet og flere samfunnsgrupper på to måter: For det første fører
attraktivitet til inntekter gjennom bolig- og bedriftsinvesteringer (skatt- og avgiftsinntjening)
og gjennom at besøkende og turister legger igjen penger i byen som kommer bykassa og
derigjennom bysamfunnet til gode. For det andre vil den eksklusive utviklingen ha
ringvirkninger i økonomien for en bredere gruppe mennesker gjennom jobbskaping.
Kommunens tankegang er at selv om den aksepterer utviklingen av eksklusive tilbud og
områder, noe som ikke skaper stort sosialt mangfold, vil investeringene bidra indirekte til å
skape flere servicearbeidsplasser og dermed jobber for et bredere lag av befolkningen. Likevel
er en slik tankegang lite legitimt for et bysamfunn.» Kommunens visjoner i Bjørvika er at de
nye områdeneskal være for alle. Men hva er realiteten med tanke på den bypolitikken de
realiserer? Det er viktig å tenke: Hvorfor skal man oppsøke Fjordbyen hvis man ikke har
kjøpekraft til å bruke tilbudene? Fjordbyen kan for mange av Oslos befolkning bli en slags
«turistattraksjon», enten ved at man besøker området som tilskuer og kun bruk avde offentlige
rommene. Derfor må man spørre om de nye sjønære områdene skaper bred stedstilhørighet.
Det er viktig med et bredere tilbud av funksjoner som ikke er målrettet for de pengesterke
eller den smale gruppen som går i Operaen. Området bør innby til trivsel, åpenhet og
mangfold både symbolsk og materielt. Jeg spør: «Finnes det noe tegn til fellestilbud i
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Bjørvika?» Bergsli svarer: «Det fremtidige Deichmanske Bibliotek blir et tilbud for alle og en
viktig kilde til mangfold og møte mellom forskjellige mennesker. Den Norske Opera har også
vært oppmerksom på å skape et bredt kulturhus gjennom ulike oppsetninger og prisreduksjon,
mens Operataket som et offentlig rom har blitt et særlig vellykket uterom.»

2.10.4 Barcode – ny utvikling og trend
Det har foregått en debatt omkring hva som skal ta opp plassen langs sjøsiden i blant annet
Bjørvika. Barcode-byggene, som i dag står mer eller mindre ferdige i Bjørvika, har gått fra å
være hatobjekter til et høyt elsket Oslo-ikon, skrev Aftenposten 13. juli 2016 (Lundgaard,
2016). Etter at bygningsrekken sto ferdig, mener fortsatt mange at Barcode er en feiltagelse i
norsk arkitekturhistorie. Andre mener at det er et friskt og moderne tilskudd til byen. Da jeg
startet å skrive denne oppgaven hadde jeg Barcode-rekken i tankene som eksempel på
feilaktig arkitektur som jeg ønsket å diskutere. Etter noen måneder tenkte jeg: Hva er det som
gjør at jeg misliker bygningsrekken? Gradvis begynte jeg å vende meg til den. Når jeg
besøkte Bjørvika og fikk se bygningsrekken både forfra og bakfra, på avstand og på nært
hold, oppdaget jeg en viss fasinasjon. Hvert bygg har sin egen identitet, og selv om de er ulike
er det fascinerende å se hvor godt de utgjør en helhet samle sett. Moteikonet symboliserer
også en ny tid i historien. På den annen side er bygningsrekken kjølig og utestengende både
materielt og symbolsk, og jeg fikk en bedre følelse av byggene på avstand enn på nært hold.
Men jeg vil ikke gå så langt som å si at Barcode ødelegger området. Her gjelder det helheten i
området og det faktum at bygningstypen representerer en utvikling som er i ferd med å bli
dominerende i stadig flere nye prosjekter over hele landet. Det store problemet som burde
diskuteres er om man ønsker en utvikling mot slike moderne og dominerende
bygningsmasser, enten det gjelder boliger, næringsbygg eller andre funksjoner.
Aftenposten skriver 28. april 2016 at 1500 nye boliger skal bygges foran Barcode (Løken,
2017) i området som heter Bispevika. Byggeprosessen har startet og i 2018 skal de første
boligene stå ferdig. Hele boligprosjektet antas å være ferdig i løpet av ti år. Flere leiligheter er
allerede lagt ut for salg. Boligblokkene skal ha opp mot åtte etasjer, noe som gjør at Bjørvikarekken som i dag speiler seg i vannet blir stående i andre rekke. Mote-ikonet vil dermed bli
nedtonet blant de andre tette bygningsmassene. Boligutbyggingen i Bispevika er svært viktig
for å kunne møte befolkningsveksten i Oslo, og kommunen ser viktigheten av å utnytte arealet
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i den grad det er mulig. Bygningene i Bispevika vil få et utseende som store og mer eller
mindre like bygningsklosser, på tilsvarende måte som bygningsmassen på Tjuvholmen i
Fjordbyen, Sørenga i Fjordbyen og de fremtidige på Grønlia i Fjordbyen. Tilsvarende
bygningsmasser finner vi også eksempler på andre steder i landet som på Kaldnes i Tønsberg
og i Nedre Elvehavn i Trondheim. Vi ser med dette at utviklingen sprer seg til stadig flere
områder og i stadig større omfang, noe som representerer en skremmende utvikling. Det er
greit at veksten tvinger kommunen til å fortette, men det handler om måten man velger å
fortette på og i hvilken grad bokvalitet og bykvalitet ivaretas.
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Del 3
Romlig bærekraft og
medvirkning
I denne delen tar jeg for meg romlig bærekraft som et fjerde bærekraftbegrep i kompakt
byutvikling. Her ser jeg på ulike kvalitetsfaktorer for menneskelig trivsel og samvær. Videre
studerer jeg forholdet mellom innbygger og utbygger med fokus på medvirkning og
deltakerdemokrati. I den forbindelse har jeg gjennomført et inngående intervju med
stedsaktivist Erling Okkenhaug, der jeg har fått et godt innblikk i de prosesser som foregår
under utarbeidelse av byplaner og det offentliges håndtering i denne sammenheng.
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3.1 Kvaliteter i byen
I følge Plan- og bygningsloven (2008) er formålet med planlegging av kompakt byutvikling å
«… fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner» (PBL paragraf 1.1). Loven har fokus på sosiale hensyn ved at planleggingen
skal «legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekstog levekår i alle deler av landet» og «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet» (PBL paragraf 3.1, bokstav e og f).
Etter loven skal disse hensynene ligge til grunn for all planlegging (Hanssen, 2015, s. 236).
Kompakt byutvikling fører med seg, som jeg har studert i oppgaven, både muligheter,
utfordringer og konsekvenser. Mulighetene byr på en rekke kvaliteter mens en rekke
utfordringer får som konsekvens at en rekke kvaliteter fjernes eller utelates.
Ideen om kompakt byutvikling synes å gi store muligheter for utvikling av vellykkede
offentlige rom, ettersom det viser seg at folk flest liker små områder preget av en høy tetthet
av mennesker og en svært effektiv bruk av arealer (Hanssen, 2015, s. 204). Korte avstander
mellom byens funksjoner bidrar til å sikre en konsentrasjon av mennesker, aktiviteter og
hendelser, noe som også øker sjansen for deltakelse i kollektive grupper og nettverk, og det
utvikles god infrastruktur med blant annet gode kollektive tilbud. En annen effekt av kompakt
byutvikling er bedre bevaring av friområder utenfor sentrumsnære strøk ved at disse
områdene nedbygges i mindre grad. Dermed er ideen om kompakt byutvikling ikke så verst i
seg selv. Men så er det slik at den kompakte byen først og fremst har vært inspirert av
økonomiske investeringer og miljømessige utfordringer knyttet til byspredning, og ikke av
kvalitet på det urbane liv. Ifølge Pearsall (2010) (Hanssen, 2015, s. 51) vil strategier for
bærekraftig byutvikling ofte fokusere på de miljømessige og økonomiske sider, mens de
sosiale sidene utelates. Om fortetting og kompakt byutvikling skal finne sted i byen må
kvalitet analyseres nøyere. Jo flere kvaliteter kommunen og private investorer skal dekke for
innbyggerne, desto større blir den økonomiske kostnaden. Blir den økonomiske byrden for
stor knekkes den økonomiske bærekraften i prosjektet. Bærekraftbegrepet er et komplekst
tema å diskutere og det er derfor viktig å sørge for at den er tverrfaglig, helhetlig og praktisk.
Stiller vi oss spørsmålet om hvilke kvaliteter som skal til for å sikre menneskers trivsel,
livskvalitet og folkehelse, vil det dukke opp ulike svar med ulike krav, forventninger og
ønsker. Enkeltmennesket, storsamfunnet og næringsvirksomheter som befinner seg i et
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bybilde har ulike behov og ønsker om hvordan byen skal være, og kvalitet handler om i
hvilken grad dette skal tilfredsstilles. For å sikretrivsel, livskvalitet og folkehelse er det en
rekke grunnleggende faktorer som kommunen og den offentlige forvaltning må sørge for å
inkludere, vurdere og i tilstrekkelig grad ta hensyn til i planlegging og gjennomføring av
byutvikling, og som må inkluderes i samfunnets totale velferdspolitikk. Disse
kvalitetsfaktorene inngår i det som mange betegner som bokvalitet og bykvalitet, og som jeg i
denne oppgaven velger å utdype videre under begrepene sosial og romlig bærekraft.
Sosial bærekraft handler grunnleggende om human behandling og trygghet, rettferdig
fordeling samt likeverd, likestilling og samhørighet. I tillegg handler den om ulike kvaliteter
ved bomiljø og bymiljø (Hanssen, 2015, s. 22). Men vi ser ut fra denne oppstillingen at det
mangler viktige kvalitetselementer i sosial bærekraft, og som heller ikke er dekket i
økonomisk og miljømessig bærekraft. Derfor er et nytt bærekraftbegrep «romlig bærekraft»
introdusert i forbindelse med byplanlegging og byutvikling i neste kapittel.
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3.2 Romlig bærekraft
Innholdet i dette kapittelet bygger på to artikler fra 2016 med titlene «Fremtidens byutvikling
tar utgangspunkt i mennesket» og «Feministisk urbanisme». I artiklene ble arkitekt og
urbanist Sissel Engblom fra Link Arkitekturintervjuet i forbindelse med et relativt nytt begrep
innen bærekraft, nemlig romlig bærekraft. I den første artikkelen sier Engblom at fremtidens
byutvikling ikke er eiendomsutvikling men samfunnsutvikling. Hun mener at det er
uterommene med godt fellesskap som er viktige fordi vi stadig bor tettere og høyere.
Engblom er opptatt av det menneskelige aspektet i byen og mener at det ikke er nok med det
klassiske tredelte bærekraftbegrepet: økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Den andre
artikkelen handler om feministisk urbanisme i forbindelse med trygge byrom (Alsén, 2017).
Romlig bærekraft tar for seg bredden av menneskelige behov gjennom en vekselvirkning
mellom det fysiske byrom og mennesket. I tillegg tar romlig bærekraft med seg et kulturelt
aspekt som går på mangfold av ulike menneskegrupper med deres ulike kulturelle bakgrunn
og de forutsetninger, holdninger og atferd som de har med seg. Det fysiske byrom
inkludererattraktive rom med innbydende arkitektonisk utforming både inne og ute,som også
inkluderer møteplasser som innbyr til opphold, deltakelse, aktiviteter og samvær. Møteplasser
kan være parker og mindre grønne lunger, ulike spisesteder, bibliotek og severdigheter, men
også noe så enkelt som god tilgang på benker og sitteplasser.For å skape attraktive rom må
det legges vekt på faktorer som trivsel, tilhørighet, trygghet og mangfold, som videre vil bidra
til økt livskvalitet og helse. Flere av disse faktorene avhenger av noe som kalles «urban
kodex», som handler om vår væremåte i forholdet til andre mennesker. Jeg har valgt å dele
menneskelige behov i forhold til rom og arkitektur i de fire aspektene trygghet, tilhørighet,
estetikkog mangfold under romlig bærekraft.

3.2.1 Romlig trygghet
Det er viktig å skape trygge fysiske omgivelser for alle grupper i bysamfunnet. I artikkelen
«Feministisk urbanisme» forteller Sissel Engblom om feministisk urbanisme sett i
sammenheng med trygge byrom. Hun sier at i 2014 var det fem ledende kvinnelige arkitekter
som presenterte sine visjoner innen arkitektur, urban planlegging og urbant landskap på
arkitektutstillingen Urbanistas i London. Disse kvinnene tenkte by på en ny måte ved å ta i
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bruk begrepet «romlig bærekraft» som en viktig utvidelse av det tredelte bærekraftbegrepet.
Engblom diskuterer i «Feministisk urbanisme» begrepet romlig bærekraft i forhold til trygge
og fryktløse byrom spesielt for kvinner, barn og ungdom. Hun mener at det grunnleggende i
all arkitektur og byplanlegging handler om at det fysiske rommet og mennesket har et tett
forhold til hverandre og påvirker hverandre. Som et eksempel nevner hun at vårt
demokratiske samfunn er basert på likeverd, likestilling, tilgjengelighet og frihet fra vold og
diskriminering. Alt dette påvirker og påvirkes av arkitekturen, byrommet og våre valg.
Engblom forteller nærmere at utviklingen av byene i Norge, blant annet Oslo, altfor ofte blir
drevet fram av ikoniske hus og næringsbygg med lange, menneskefiendtlige fasader, sterile
parkeringshus og mørke underganger, noe som har skapt en lite tilgjengelig bystruktur og
romlighet for mange menneskegrupper. Når Engblom flyttet fra Sverige til Oslo opplevde
hun, med utgangspunkt i seg selv, at det var mange byrom som føltes utrygge og
diskriminerende for kvinner og barn. Er det en demokratisk byutvikling å bygge byrom og
arkitektur der deler av befolkningen kvier seg for å ferdes på bakgrunn av slike følelser og
eventuelt opplevelser?

3.2.2 Romlig tilhørighet
Mennesket er sterkt knyttet til omgivelsene. Det er viktig å skape byrom og arkitektur der folk
kan kjenne seg igjen og føler seg velkomne. Det fysiske rom og de fysisk bygde omgivelser er
med på å skape enten tilhørighet eller fremmedfølelse. Tilhørighet henger sammen med
identitet. I den kompakte by tas det i for liten grad hensyn til arkitektonisk mangfold og
egenart, noe som kan resultere i at særegenhet og originalitet uteblir eller forsvinner og
enkeltmennesket ikke kjenner seg igjen og føler seg hjemme (Hanssen, 2015, s. 195).

3.2.3 Romlig estetikk
Det er viktig å skape byrom og arkitektur som kvalitativt gir en god sanselig opplevelse i seg
selv. Jeg mener at bygninger med sin arkitektoniske og estetiske fremtoning skal virke
attraktivefor mennesker gjennom å være innbydende, varme, særegne og identitetsskapende.
Det handler både om enkeltbyggets arkitektur og bygningers arkitektur i samspill og dermed
helhetlige uttrykk i byrommet. Mye av det som i dag bygges manglerestetisk kvalitet i sin
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arkitektur. Det finnes mange eksempler på bygninger som både alene og sett i en større
sammenheng har en kald og fiendtlig fremtoning.
De tre aspektene trygghet, tilhørighet og estetikk går delvis inn i hverandre/overlapper
hverandre, men jeg har prøvd å skille dem fordi de er viktige hver for seg. Alle er med på å
skape en stemning, enten den er positiv eller negativ, og påvirker psyke og atferd. Hvordan
ville man opplevd byen der disse viktige kvalitetene i liten grad var tilstede eller totalt
fraværende? Det er en utfordrende oppgave i byplanlegging å inkludere denne type kvaliteter,
men det må være med i målsettingen om å møte kravene til en bærekraftig utvikling.

3.2.4 Romlig mangfold
Med romlig mangfold menes i denne sammenheng tilrettelegging av byrom og byområder
som inkluderer individer og samfunnsgrupper med ulik etnisk, kulturell, religiøs, politisk,
sosial og økonomisk bakgrunn samt generasjonsforskjeller. Ulikhet mellom mennesker er
kilden til mangfold. For å få mennesker til å leve sammen i et fellesskap er det viktig å lære
om og respektere de ulike forskjeller innad i en gruppe eller et samfunn. Deretter må
samfunnet og forvalting av det legge opp til samhandling og inkludering gjennom politiske
programmer og retningslinjer, der de sørger for god informasjon og kommunikasjon bredt ut
til alle deler av samfunnet. Dette inkluderer også tilrettelegging i utbyggingsprosjekter.Vi ser
mange eksempler på at offentlige rom i Oslo virker ekskluderende for enkelte
samfunnsgrupper, noe som har skapt segregering og soneinndeling av flere områder i byen.
Dermed går man glipp av det mangfoldet som gjør byen variert, spennende, tiltrekkende og
inkluderende. Samtidig ser vi at mangfoldet kan utfordres også innenfor hver enkelt bydel ved
at samhandling og kommunikasjon mellom de som bor der uteblir eller ikke er tilstede. De
utfordringene som er beskrevet over kan videre føre til manglende forståelse, åpenhet og
romslighet mellom grupper med ulik bakgrunn, og i verste fall resultere i fremmedfrykt og
fordommer.For å sikre romlig mangfold i fremtidig byutvikling, må det reises en debatt i
hvilke grad dette er ønskelig og mulig å oppnå i praksis. Det hjelper ikke å ha dette skrevet
ned i verdigrunnlag og retningslinjer for byutvikling dersom det ikke tas inn i planlegges og
realisering av prosjekter.
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3.3Innbygger og utbygger
Dagens byutviklingspolitikk bygger på markedsstyrte drivkrefter. Politikerne står ovenfor et
stort og vanskelig spørsmål: Hvem skal vi støtte, innbygger eller utbygger? Dessverre ser vi at
kommunen velger å støtteprivate aktører i den kompakte byutviklingen, da de ser større
mulighet for profitt gjennom det enn å prioritere allmenne og samfunnsmessige verdier. For at
offentlige myndigheter i større grad skal rette sin byutviklingspolitikk mot allmenne,
samfunnsmessige og demokratiske interesser, må holdninger endres og verdier bygges.
Etterkrigstidens fokus på offentlig styrt byplanlegging og byutvikling for å bygge opp
samfunnet og landet, er et eksempel på at myndighetene så viktigheten i å ta ansvar og
kontroll i byutviklingen gjennom en mer hierarkisk styringsmodell for å kunne møte
samfunnsmessige behov og bidra til verdiskaping for fellesskapet. Vil det være umulig og
urealistisk å få til en byutvikling i dag som bygger på samme tanker om mennesket og
samfunnet som i etterkrigstiden? Kan man få til en større offentlig kontroll og en mer
kvalitativ byutvikling med allment rettede føringer og drivkrefter? Vi snakker her både om et
lovverk som skal følges og humane verdier og rettigheter som i seg selv burde være en
selvfølge i vårt demokratiske samfunn. For å få til dette er kommunen avhengige av å få til et
godt samarbeid med private investorer og må derfor handle mer strategisk ovenfor dem. De
burde i langt sterkere grad sørge for en mer komplett sammensetning av aktører for å sikre
ivaretakelse av allmenne interesser i de prosesser som foregår fra idé til ferdig
gjennomføringsplan for kommende byutviklingsprosjekter. Ved planlegging er det viktig å gi
plass til virksomheter med lav avkastning og tilbud til ressurssvake deler av befolkningen, og
ikke ensidig fokusere på virksomheter som gagner de kapitalsterke der høy profitt er drivende.
I tillegg burde kommunen ta ansvar for drift av offentlige rom slik at området blir tilgjengelig
for alle både fysisk og symbolsk. Men er det nok at kommunen og private aktører alene
bestemmer utviklingen av en by som skal sikre allmenne hensyn (Hanssen, 2015, s. 205)?

3.3.1 Demokrati og medvirkning
Det norske politiske system bygges på demokratiske og liberale prosesser. Historisk stammer
demokratitradisjonen fra opplysningstiden og etablering av liberalismen. I et samfunn der
makt lå hos konge og stat, ble det stadig viktigere å kjempe for individets rettigheter religiøst,
politisk og økonomisk sett. Mer makt ble overført til folket. Som jeg har snakket om tidligere
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stammer nyliberalisme fra liberalismens tanker om frihet og individualisme innenfor
økonomisk utvikling. Dette bygger på kapitalisme og er noe annet enn liberalistisk
demokratitradisjon. Liberalistisk demokratitradisjon handler heller om samfunnet og individet
i samfunnet, og at ikke større krefter som stat (og også markedskrefter) skal bestemme
overalt, men at det skal være demokratiske politiske prosesser hvor samfunnet blir ivaretatt.
Her ser vi altså en kontrast som faktisk stammer fra samme tanke om frihet og rettigheter, og
som begge er motsatser til en total hierarkisk styringsmodell, markedsfrihet på den ene siden
og samfunnets og individets behov og rettigheter i forhold til byutvikling på den andre siden.
Det som vi kjenner som det representative demokrati og som er kjernen i vårt system i dag, er
at demokrati er knyttet til folkets deltakelse ved stemmegivning og at deres valgte
representanter tar beslutninger på folkets vegne. Disse folkevalgte personene tilhører ulike
politiske partier og skal representere folkets meninger. Politiske partier stemmes frem
gjennom kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg og styrer over en begrenset periode.
Beslutninger tas etter flertallsprinsippet og vil derfor teoretisk sett være demokratiske og
legitime, og dermed sikre ivaretakelse av enkeltindivider og samfunnets fellesskap.
Det kan settes et skille mellom demokratisk politikk og deltakerdemokratisk politikk, der
demokratisk politikk er liberal og skjer gjennom avstemming og deltakerdemokratisk politikk
er deliberal og skjer gjennom diskusjon. Selv om vårt norske politiske system bygges på
demokratiske verdier og lover, og selv om politikerne er folkevalgte og skal representere
befolkningen, bygger ikke dette i stor grad på deltakelse og medvirkning utenom selve
stemmegiving ved valgene. Den deltakerdemokratiske retningens hovedbudskap er at bred
deltakelse fra befolkningen underveis i planleggingsprosessen er helt nødvendig for at de
beslutninger som tas skal godkjennes som legitime, det vil si bredt akseptert. I tillegg legger
deltakerdemokratisk ideologi vekt på læringsaspektet ved å delta i ulike demokratiske
prosesser. Slik sikrer man gode beslutninger gjennom pågående dialoger og diskusjoner.
Begrepene deliberasjon og demokrati inngår ikke i plan- og bygningsloven (PBL 2008), men
begrepet medvirkning, som i hovedsak handler om det samme, er brukt i relativt stor grad.
Når beslutninger skal fattes i planleggingsprosesser blir det et spørsmål om grunnlaget for
avgjørelsen skal være diskusjon eller avstemning.
Hvorfor dialog og medvirkning?Dialog og medvirkning gjør at man utvikler en bred felles
forståelse om hvilken retning utviklingen skal ta, og man vil sørge for at flere
interessegrupper i samfunnet blir hørt og ivaretatt. Dette handler om kollektive verdier. Fordi
noe skapes og planlegges av alle i fellesskap, gir dette en følelse av medvirkning og
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påvirkning. Planleggere og arkitekter kan bidra på en viktig måte i planlegging med sin
faglige kompetanse, men bidrag fra innbyggere er også viktig. Ved å la beboere få innflytelse
over politiske beslutninger og medbestemmelse i gjennomføring av tiltak som berører dem,
kan ulike sosiale utfordringer løses på et annet nivå. Innspill fra beboere kan på denne måten
bidra til bedre løsninger og vil også være bredere akseptert(Hanssen, 2015, s. 32).
Samarbeid, medvirkning og dialog er arenaer som lenge har vært viktig i
planleggingsprosessen i Norge, men hvordan skjer dette i praksis? Plan- og bygningsloven er
en lov om planlegging og byggesaksbehandling, og skal sikre at planleggingsprosesser og
beslutninger tar hensyn til berørte parter og foregår i henhold til lover og gitte rammer og
planer. Nedenfor står to paragrafer om medvirkning fra Plan- og bygningsloven. Med
medvirkning menes enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke
beslutningsprosesser.

I paragraf 5-1. (medvirkning) står det:
«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse
at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.»
I paragraf 5-2. (høring og offentlig ettersyn) står det:
«Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til
alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt
frist.
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett
eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved
kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast
til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er
tilgjengelige på planmyndighetens kontor.»
Medvirkningsbegrepet skal både dekke kontakt mellom planansvarlig og sivilsamfunnet og
involveringen fra offentlige etater eller organer (Hanssen, 201, s. 94). Medvirkning i
eiendomsutviklernes øyne inkluderer innspill fra alle typer aktører i høringsfasen, deriblant
offentlige myndigheter. De har plikt til å legge til rette for medvirkning, og de forstår dette
først og fremst som et krav om å høre hva offentlige myndigheter forventer fra dem og
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pålegger dem. Derfor peker ikke bestemmelsen entydig mot kontakt med sivilsamfunnet.
Innholdet i medvirkningsbegrepet i Plan- og bygningsloven er ikke konkretisert, og derfor er
det vanskelig å tolke begrepet riktig. Likevel spesifiseres visse pålagte handlinger (Hanssen,
2015).
Kommunen skal gjennom Plan- og bygningsloven styre planlegging av kommunen, som
innebærer å forme det fysiske miljø og sikre kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra
egenart og lokale forutsetninger. De har ansvar for å etter loven legge forholdene til rette for
den konkrete planlegging (kommuneplan og reguleringsplan). De er også pålagt å følge de
retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen
(Regjeringen.no, 2017). I kommuneplaner og reguleringsplaner er deltakelse delt i ulike trinn
på en stige etter hvor en befinner seg i planprosessen: informasjon, konsultasjon, dialog,
dagsordensetting og sist er medstyring. Plan- og bygningslovens lovkrav skjer i aller størst
grad i de to første trinnene informasjon og konsultasjon.
Informasjon innebærer annonsering av oppstart. I følge loven skal offentlige organer og
andre berørte interesser varsles om igangsettelse av et planarbeid. I tillegg skal det varsles
gjennom minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.
Innbyggerne får mulighet til å hevde sine interesser i skriftlige innspill gjennom informasjon,
men det åpnes ikke for forhandlinger eller deliberasjon. Konsultasjon innebærer høring og
offentlig ettersyn. Når et planforslag er utarbeidet skal det sendes på høring til alle berørte
parter og legges ut for offentlig ettersyn. Dette er den viktigste formelle kanalen for
medvirkning i planlegging. Det som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal
også gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Offentligheten kan sende inn protester,
betraktninger eller løsningsforslag på planforslaget, og på denne måten inviteres det både til
rettighetshevding og meningsytring. Det neste trinnet, dialog, innebærer informasjonsmøter
og folkemøter og er, i motsetning til de første trinnene, ikke lovpålagt (kun sterkt anbefalt fra
PBL). Loven sikrer informasjon til sivilsamfunnet fordi det er en forutsetning for å kunne
medvirke (demokratisk deltakelse), men den gir ingen forpliktelse til involvering av
innbyggerne og sikrer dermed ingen former for de liberative prosesser som innspill,
deltakelse, og påvirkning. Det er i realiteten slik at det er opp til hver enkelt kommune å
konkretisere mer inkluderende prosesser hvis det er et ønske eller krav fra innbyggerne. Selv
om kommunen velger å arrangere folkemøter har disse som regel ikke noe konkret mål om å
sikre påvirkning og demokratisk forankring(Hanssen, 2015, s. 99-101). Neste trinn etter
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dialog, dagsordensetting, er lovpålagt og innebærer klageadgang, og her har innbyggere
mulighet til å få satt en sak på dagsordenen.
Konklusjonen angående medvirkning i norsk byutviklings- og byplanleggingspolitikk er at
deliberative/deltakerdemokratiske idealer ikke er forenelige med norsk planlovgivning.

3.3.2 En interessant samtale med Erling Okkenhaug
Erling Okkenhaug (født 1951) har vært stedsaktivist i over 25 år og har engasjert seg i
diskusjoner om byutvikling flere steder i Norge. Hovedvirksomheten hans har vært motstand
mot uproporsjonerte utbyggersaker i distrikts-Norge. Med sitt engasjement og sin brede
erfaring om stedsutvikling, er han en svært viktig ressurs i samfunnsdebatten. Han er også et
viktig forbilde for medvirkning og engasjement hos befolkningen. Okkenhaug ble
stedsaktivist etter å ha jobbet med å formidle Oslo kommunes planer for utbygging av
Grønland og Vaterland i 1985. I 1991 startet han nettverket for stedsutvikling og arkitektur,
Allgrønn, for å sikre human byutvikling. Allgrønn har deltatt i aksjoner og aktiviteter over
hele landet. Gjennom hele 90-tallet var Okkenhaug og Allgrønn mest kjent som pådrivere for
å endre bruken av Oslos verdifulle sjøfront til noe annet enn lagring av containere.
Okkenhaug har senere engasjert seg i mange prosjekter, spesielt i Risør. Her kjempet han mot
utbyggere som ønsket å bygge funkisblokker på Holmen. I forbindelse med denne prosessen
kom det ut en dokumentar på NRK med navn «Sørlandsrefseren» (produsert i 2013). I senere
tid har Okkenhaug arrangert plansmier for å utarbeide planer for stedsutvikling, ofte som
alternativ til planer som utbyggere lanserer. Nå jobber han blant annet med å utvikle nettsiden
Plansmier.no, som skal være et sted for medvirkningsprosesser og informasjon om hvordan
man kan gå fram når man ønsker å medvirke. I forbindelse med min oppgave har det vært
veldig interessant og aktuelt å snakke med Okkenhaug, da hans kompetanse om stedsutvikling
samt hans synspunkter var verdifulle for meg når jeg skulle beskrive og analysere oppgavens
problemstilling.

Jeg starter samtalen med å spørre Okkenhaug: «Hva gjør at du har engasjert deg i
byutviklingssaker? Hva er det som driver deg?». Han svarer: «Det ligger mest på det
følelsesmessige plan da jeg er så grunnleggende engasjert i menneskers livsvilkår og
levevilkår. Når det gjelder byutvikling blir dette ofte ikke ivaretatt.» Okkenhaug er født og
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oppvokst i et gammelt og hyggelig trehusmiljø i Trondheim, og har det derfor i ryggraden sin
at slik burde det være. Han sier: «Jeg ser på kvalitetene som denne type bebyggelse harog er
ganske opprørt over at man ikke klarer å gjennomføre byggeprosjekter med slike kvaliteter i
dag. Jeg har jobbet med informasjon og reklame i alle år før jeg begynte som aktivist, så
egentlig har jeg verktøyet tilgjengelig for å medvirke i samfunnsdebatten.» Jeg fortsetter: «Du
er jo en stor ressurs for samfunnsdebatten». Han svarer: «Jeg tror nok det, selv om fagfolk
mener at jeg er «et hår i suppa», fordi jeg kommer inn fra sidelinja og provoserer ved å ta meg
til rette i en verden som er deres og ikke min. Jeg er verken arkitekt eller byplanlegger men en
engasjert borger. Jeg oppfatter at arkitekter i stor grad er opptatt av seg selv og sine løsninger,
og de færreste er genuint opptatt av det aktuelle stedet for bygging. De er opptatt av objekter
og skal ha opp sitt bygg, sitt prosjekt.». Jeg fortsetter: «Men jeg har bestemt meg for å bli
arkitekt. Hvordan skal jeg med mine synspunkter tre frem i denne bransjen?» Okkenhaug
svarer: «Man kan jo være en arkitekt som tenker riktig. Utfordringen er at arkitekter påvirkes i
det fagmiljøet de jobber i, samtidig som de deltar i en prosess der de må tilpasse seg markedet
og aktørene de samarbeider med. Man skal være sterk for å tørre å stå frem med sine
meninger i prosesser med andre aktører. Det er behov for arkitekter som tenker humanistisk
og ser viktigheten i stedets kvalitet. Arkitekturen må stå i en viss sammenheng med
eksisterende omgivelser. Det er en konflikt mellom det å lage sammenheng og det å
promotere enkeltbygg som står i for sterk kontrast til omgivelsene.» Jeg responderer med: «Ja
det er greit å bygge nytt og annerledes, men det skal ta hensyn til det som allerede eksisterer.»
Okkenhaug fortsetter: «For å ta et eksempel er det arkitekter som mener at kontrast kan være
inkluderende, med andre ord harmoni gjennom kontrast. Kontrast er ikke harmoni. Jeg tror
man blir litt blind i sin egen stolthet.» Jeg legger til: «Det er jo et spørsmål om helhet kontra
brudd.» Okkenhaug fortsetter: «Hvis en kontrast er ydmyk og forsiktig er det greit, men det vi
ser i norske byer i dag er en brutal kontrast og gjentagende arkitektur.»
Jeg går videre: «Hvilke prosjekter har du vært med på?» Okkenhaug svarer at han har holdt på
siden 80-tallet, og grunnen til at han begynte å interessere seg for byutvikling og
stedsutvikling var at han jobbet med et reklamebyrå for de som bygget ut Vaterland og
Grønland i Oslo. Da skjønte han at byutvikling ikke er under kontroll. Holmen-prosjektet, i et
tidligere verftsområde i innseilingen til Risør, er et av prosjektene der Okkenhaug engasjerte
seg inngående. Her ønsket utbyggere å bygge funkisblokker. Okkenhaug mente at om
sørlandsbyen Risør, som er en av de best bevarte trehusbyene i Europa, skal få en slik brutal
arkitektur som ikke tar hensyn til lokal byggeskikk, vil byen miste sitt særpreg og få revet opp
sin helhetlige historie og vakkerhet. Han forsøker å stoppe byggingen av de ensartede,
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dominerende blokkene, men det var ikke han som direkte klarte å stanse det, men det faktum
at etterspørselen av de planlagte ferieboligene uteble. Dermed tapte utbyggerne 30 millioner
kroner. Hele denne kampen og prosessen ble en dokumentarfilm med navn
«Sørlandsrefseren» som gikk på NRK, hvor Okkenhaug følges av filmfolk i syv år under hans
arbeid med å stanse blokkutbyggelsen. Dokumentaren viser hvordan flesteparten av
befolkningen forholder seg med uvitenhet og avmakt til planprosesser på grunn av redsel for
utestengelse, og hvordan beslutninger mellom kommunepolitikere og utbyggere skjer bak
«lukkede dører». Her handler det om demokratisk byutvikling eller ikke, og om graden av
medvirkning og engasjement fra innbyggerne. Etter dokumentaren har han mottatt mye
oppmerksomhet.
Jeg går videre: «Så du møter mye motstand som stedsaktivist?» Han svarer: «Stort sett veldig
mye motstand hos politikere, fordi politikere ønsker å sitte ved «kakefatet» alene med
utbyggerne.» Borgere som Okkenhaug møter motstand på veldig mange fronter: Politikere,
utbyggere, arkitekter og ikke minst media da de ofte er medløpere med de andre. Det eneste
stedet Okkenhaug virkelig føler at han har medvind er hos folk flest. Men selv om folk er
opprørte, tør de ikke å være aktive og «gå mot vinden» av redsel for å bli utestengt fra
lokalmiljøet, slik som i Risør. For å gjøre det må man ha sterk tro på seg selv og saken og
være beinhard. Okkenhaug kommer utenfra og slipper derfor å bekymre seg for å bli utestengt
på noen måte. Selv med liten interesse fra befolkningen og en uslåelig motstand fra politikere
og utbyggere, gir han seg ikke fordi det ligger en så dyp indre motivasjon hos han om å
ivareta interesser hos enkeltmennesket og lokalsamfunnet.
Jeg spør: «Hva tenker du om fortetting i kompakt byutvikling?». Han svarer: «Den største
utfordringen med fortetting er at man i for stor grad vektlegger effektiv utnyttelse av arealet
og ikke prioriterer steder som er gode for mennesker å være. Da går kvantitet på bekostning
av kvalitet. Dette oppdaget jeg gjennom blant annet utbyggingen av Grønland og Vaterland.
Fokus burde heller være hva som tjener mennesker i forhold til å ha et godt bomiljø».En ting
er kompakt byutvikling i storbyene slik trenden viser nå, noe annet blir det hvis man overfører
en tilsvarende utbyggingsmodell til mindre byer og dermed forringer deres stedskvalitet.
I etterkrigstiden var hensikten å bygge opp byen og fellesskapet, og med dette fulgte visjoner
om menneskelige verdier og rettigheter som bokvalitet og bykvalitet. Dette var en offentlig
drevet planlegging. I den senere tid har utbyggere fått tre stadig mer fram, og resultatet i dag
er at vi lever i en brutal kapitalistisk verden som ikke tar hensyn til human byutvikling, sier
Okkenhaug. Han forteller at dette er noe vi ser både i internasjonal politikk og i
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lokalpolitikk.«Å planlegge byer med større fokus på samfunnsmessige verdier er til syvende
og sist en investering for hele samfunnet og byen. Bygger man kvalitet, inkluderer man også
større og varige verdier.» Jeg skyter inn: «Problemet er at kommunen og det offentlige
styringsorgan ikke ser viktigheten i kvaliteten, noe som er veldig uheldig.» Okkenhaug svarer:
«Det er en utfordring at idéer som virkelig skal tjene fellesskapet ikke gir særlig økonomisk
avkastning. Det er udemokratisk at en liten gruppe mennesker skal ta avgjørelser alene i saker
som påvirker oss alle».
Mote og trend er noe vi i Norge vektlegger i stor grad for å skape attraktivitet, det ser vi blant
annet i Bjørvika og Fjordbyen. Alle bygninger utformes etter dagens trend som er å bygge
tett, høyt og raskt. Okkenhaug kommer med en frisk sammenlikning: «Det virker som om
denne trenden innen byutviklinger like viktig som at det skal være «sleng i buksa» når det er
mote». Tilsvarende kan en annen trend for eksempel være at hus skal ha falske sprosser. Det
er en tendens til at bygningstrender sprer seg overalt i landet. Okkenhaug fortsetter: «Mange
mennesker er forført og tenker at vi må være moderne og følge med i tiden, og at valget kun
står mellom ulike trendy «kasseløsninger» når man skal velge bolig. Jeg spør: «Men er det
slik det burde være?» Okkenhaug svarer: «Nei, det burde jo absolutt ikke være slik, derfor er
dette en så skremmende utvikling. Vi har et eksempel på en bygningsrekke som er mye
diskutert, nemlig Barcode i Bjørvika. Mange mennesker mener denne bygningsrekken er et
varemerke for Oslo by, mens andre mener det er et skrekkeksempel på feilslått arkitektur.
Men så spørs det hvordan man ser på det. En ting er å se Barcode fra vannet som et trendy
ikon, noe annet er å befinne seg på gateplan ved disse bygningene hvor det foregår lite
aktivitet da det er et meget begrenset tilbud til brukerne, som blant annet kulturliv og sosiale
møteplasser.» Fortetting og bygging i høyden må ikke nødvendig bety at det ikke er mulig å
inkludere trivsel og et godt bymiljø, noe vi har flere eksempler på i andre land. Det handler
om hvordan man velger å tilrettelegger på bakkeplan og hvilke brukergrupper man retter seg
mot.
«Hvilke utfordringer tror du byutviklingen og byen vil møte i fremtiden med tanke på den
trenden vi følger i dag?» Han svarer: «Det kan umulig bli mer spekulativt og råere enn det er
nå. Men jeg håper og tror at det kan utvikle seg i en bedre retning. Utfordringen i øyeblikket
er at byfortetting vil foregå med store dominerende bygningsmasser og lite åpent byrom. Skal
bypolitiske holdninger og verdier i forhold til samfunn og mennesker endres, må det endres
nå». Etter dokumentaren «Sørlandsrefseren» reiste Okkenhaug rundt i Norge og besøkte 45
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byer for å delta i debattmøter. I forbindelse med dette er han meget forundret over
lokalbefolkningens manglende engasjement for egen stedsutvikling.
Byutvikling er som vi ser svært komplekst og komplisert fordi det er så mange faktorer å ta
hensyn til. Ettersom fremtidens byutvikling peker mot fortetting gjennom markedsstyring, vil
demokrati og medvirkning være av enda større betydning for å sikre individuelle og
samfunnsmessige interesser. Innbyggerne er opptatt av hvordan de lever og dermed hvordan
de bygde omgivelser legger til rette for gode levekår og livskvalitet. Ved å få lokale stemmer
inn i planleggingsprosessen kan det bidra til bedre løsninger for fellesskapet med et mer
attraktivt og sunnere bomiljø for flere brukergrupper. I tillegg vil et større innbyggertall føle
at demokrati blir ivaretatt i større grad, og dermed vil de få en større tillitt til sine valgte
politikere.
Det er viktig at planleggingsprosesser ikke foregår bak lukkede dører eller at beslutninger
foretas kun av mindre grupper hvor det mangler viktige aktører. Prosessene som foregår må
være åpne og invitere til deltakelse og påvirkning fra alle type aktører som blir berørt av
utbyggingen. Det er tre ting som er viktig for å få til en deltakerdemokratisk byutvikling
ifølge Okkenhaug:

Godinformasjon om hvordan man skal medvirke i prosesser
Folk må selv være med å utvikle de byene de skal bo i og derfor må de vise sine ansikter.
Problemet er at folk flest er opptatt med seg og sitt. Sitter befolkningen med hendene i fanget
og er tilskuere til egen stedsutvikling, skjer det som ikke burde skje. Okkenhaug mener at noe
av det aller viktigste er å lære opp folk til å kunne medvirke i samfunnsdebatten og
planleggingsprosessen gjennom engasjement og interesse. Det er viktig å sørge for at mange
flere får kunnskap om prosessene og ikke minst språket. Politikere og utbyggere bruker et
språk folk flest ikke forstår, og dermed blir det vanskelig å engasjere seg som innbygger.

Det må være nedfelt ved lov at det som besluttes i prosessene er lovmessig gyldig og ikke
fravikes.
I første omgang skal idéer utvikles og i neste omgang må gjennomføring av idéer sikres. Ofte
lager man en god plan tidlig i prosessen, men så blir den plukket fra hverandre. For selv med
de strammeste lovene klarer utbyggere å få dispensasjon (tillatelse om unntak fra loven) fordi
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det gjøres avtaler der styringsorganet bli «kjøpt og betalt». Politikerne må derfor bli mye
strengere rundt håndheving av lovene. Hvordan skal en få til det? Nøkkelen ligger blant annet
i at befolkning må legge press på politikerne til å styre i riktig retning og i henhold til gjeldede
lover og forskrifter.I tillegg kan det være nødvendig å gjennomgå eksisterende lovverk for å
se om krav til medvirkning er godt nok ivaretatt.

Godt samarbeid og tilrettelagt medvirkning
Planleggingsprosesser bygger på gjensidig avhengighet mellom ulike interessegrupper:
Grunneiere, utbyggere, forvaltning,politikere, eksperter, innbyggere og organisasjoner. Disse
aktørenes kompetanse og interesser må aktiveres og balanseres for å skape kvalitativt gode
prosesser og prosjekter i byutvikling. Videre må det skapes gode relasjoner og et godt
samarbeidsklima mellom de ulike aktørene der innbyggerne må være godt representert.
Okkenhaug har nettopp laget en nettside som heter Plansmier.no, hvor det er eksempler på
gode medvirkningsprosesser. Her kan for eksempel befolkningen gå sammen med
planleggere, utbyggere, politikere og forvaltning for å bli enige om hva slags by man vil ha.
Dette kan man gjøre for planlegging av både små og store prosjekter. På denne måten kan
man få til en helt konkret planlegging som er forutsigbar og forpliktende. Dette er selvfølgelig
en utfordring fordi vi alle har individuelle meninger. Selv om man har demokratiske
prosesser, er realiteten ofte slik at utbygger presser på for å endre på planer og beslutninger
som en bredere gruppe allerede har blitt enige om. Dette gjør de utelukkende i egen interesse
for å oppnå høyere profitt. Okkenhaug jobber blant annet for å forhindre en slik utvikling.

66

Oppsummering
Urbanisering i Norge skjøt for alvor fart fra siste halvdel av 1800-tallet. Siden Oslo ble
hovedstad i 1814 har byen vist en nesten kontinuerlig befolkningsvekst, og i det siste tiåret
har veksten hatt en akselererende kurve. I dag er Oslo Europas raskest voksende by. I
oppgaven har jeg fokusert på befolkningsvekst og de påvirkninger dette gir for utvikling av by
og bysamfunn i en kompakt byutviklingsmodell i Oslo. Jeg har sett hvordan kommunen i
samarbeid med private interesser vektlegger attraktivitet for kjøpesterke grupper fremfor
ivaretakelse av sosialt mangfold i utvikling av sentrumsnære områder som Fjordbyen med
delområdet Bjørvika. I denne sammenheng har jeg også sett viktigheten av å tilrettelegge et
attraktivt byrom med de ulike kvaliteter dette krever for å ivareta et bredt spekter av
brukergrupper i samfunnet.
Med bakgrunn i disse utfordringene har oppgavens problemstilling vært:«Hvordan fungerer
balansen mellom nyliberalisme og deltakerdemokrati i praksis i kompakt byutvikling med
Oslo som eksempel?»Ved å se på de ulike prosesser som foregår i kompakt byutvikling, har
jeg erfart at markedskrefter øver sterkt press på og ofte overstyrer demokratiske
beslutningsprosesser. Konsekvensen av dette blir nedprioritering av viktige verdier og
kvaliteter for samfunnet som helhet og enkeltmennesket. Offentlige myndigheter som øverste
forvaltningsorgan har beslutningsansvar i byutviklingsprosesser i forhold til nedfelte lover og
forskrifter. Erfaring tilsier at det i for stor grad gis dispensasjoner i forhold til lovverk ved
utvikling og godkjenning av utbyggingsplaner. Derfor bør politikere bli mye strengere med
håndheving av lovkrav, samtidig som befolkningen må legge press på politikerne til å styre i
riktig retning og i henhold til gjeldede lover og forskrifter. I tillegg kan det være nødvendig å
gjennomgå eksisterende lovverk for å se om krav til ivaretakelse av allmenne interesser samt
rett til medvirkning i beslutningsprosesser er godt nok definert. Når det skal utarbeides
byutviklingsplaner er det på den ene siden viktig at kommunale myndigheter inngår et
strategisk samarbeid med investorene som sitter med kapital, og på den andre siden at de
sørger for bred deltakelse fra alle involverte aktører gjennom hele planprosessen.
Romlig bærekraft som et relativt nytt begrep kan være et viktig supplerende element i
bærekraftbegrepet for å sikre nødvendige kvaliteter i kompakt byutvikling i fremtiden.
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Noen tanker ved veis ende
Det har vært spennende og utfordrende å kunne gå i dybden på et stort og komplekst
fagområde som jeg virkelig interesserer meg for. Arbeidet med denne oppgaven vil være til
nytte for meg i kommende studier gjennom den læring og erfaring jeg har opparbeidet. Jeg
har høstet faglig kunnskap samt viktig erfaring med å planlegge og gjennomføre produksjon
av en stor og omfattende oppgave. Mitt studium har krevd mye tid til tankeprosesser, der jeg
har lært å lytte til meg selv fremfor å haste avgårde og ende med å ta feil valg. Jeg har også
opparbeidet meg et bredere og rikere språk både allment og innenfor faglige begreper.
Prosessen har bestått av mange utfordringer. Det har vært en vesentlig utfordring å være
strukturert gjennom hele prosessen fra tidlig idéfase, gjennom hele utviklingen av oppgaven
og frem til ferdig resultat. Dette begrunnes med det omfattende og komplekse temaet jeg har
valgt for oppgaven. I motsetning til hva som er anbefalt, har jeg valgt å arbeide med all tekst i
kun ett dokument.For meg har dette fungert tilfredsstillende, da jeg klarer å holde noenlunde
orden i hodet selv om det underveis har vært store tendenser til manglende struktur i selve
dokumentet. I denne sammenheng er det viktig å ha en form for oversikt over hvordan
oppgaven grovt sett skal se ut i sin helhet.
Det har også vært en utfordring å disponere tiden fornuftig. Jeg har erfart i siste halvdel av
prosessen at det har gjenstått adskillig mer arbeid enn jeg opprinnelig hadde planlagt for.
Læringen fra dette er å disponere tiden fornuftig helt fra starten og komme tidlig i gang med å
definere et godt rammeverk for hele oppgaven. I tillegg bør det heller ikke gå for lang tid fra
en grovstruktur er klar til produksjon av tekst og innhold må komme i gang.
Når veien til målet underveis kunne virke uendelig lang og det ofte oppsto hindringer som
virket store eller uløselige, har det vært viktig å lete frem en indre motivasjon for å komme
videre i prosessen. Det har gitt meg styrke å komme over alle små og store hindre og se at
arbeidet har kunnet gå videre og gi meg små resultater steg for steg. Jeg har dermedkommet
gjennom hele prosessen på en tilfredsstillende måte og oppnådd et resultat som jeg er godt
fornøyd med.
En av de mest interessante erfaringene jeg har hatt i arbeidet med oppgaven er
gjennomføringen av intervjuer med to fagpersoner. Dette har gitt meg verdifull og
inspirerende kunnskap.

71

72

