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Sammendrag
Oppgaven undersøker hvordan samfunnsfellesskapets interesser har blitt tatt vare på i
byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen i Oslo. Bydelen var den første delen av Fjordbyen som
ble bygget ut og er slik forbundet med transformasjonen av Oslos sjøside. Oppgaven er en
kvalitativ casestudie. Studien ser på den politiske styringen av byplanleggingsprosessen og
hvordan behandlingen av saken har tatt vare på viktige samfunnshensyn. Et slikt
samfunnshensyn er offentlig rom. Oppgaven ser på hva premisset om offentlig tilgjengelighet
på Tjuvholmen har betydd i praksis.
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1 Innledning
For noen år siden deltok jeg på en guidet omvisning i Barcode-området i Bjørvika. På denne
turen ble vi fortalt om en planlagt restaurant på toppen av en av bygningene. Den ble brukt
som et eksempel for å vise hvordan arkitektene hadde tenkt at Barcode også skulle bli
tilgjengelig for allmennheten og ikke bare være kontorer og leiligheter. Dette ledet til en
diskusjon i gruppen om hvem denne allmennheten var, for hvem de nye byrommene ville
være tilgjengelige og hvem som fatter beslutningene om adgang og bruk, er det kommunen,
er det utbyggerne eller er det eierne av de enkelte bygningene? Arkitekten som holdt
omvisningen lot det skinne igjennom at det var en beslutning som lå hos andre enn ham.
For hvem bygges Fjordbyen og hvem har adgang til byrommene er spørsmål som har
vært mye diskutert. En av de store visjonene som har blitt mye brukt er at man ønsker «å
åpne byen mot fjorden». Man har snakket mye om at dette vil gi byen nye offentlige rom,
rekreasjonsområder, boliger, kontorer, nye museer og restauranter. Tjuvholmen er en del av
Fjordbyen som var ferdig bygget i 2014. I motsetning til mange av de andre områdene i
Fjordbyen er Tjuvholmen byutviklet og eid av private. Eiendommen ble solgt i 2002 gjennom
en konseptkonkurranse om salg og byutvikling, og en forutsetning for salget var at
byrommene i den nye bydelen skulle være tilgjengelige for allmennheten. Tjuvholmen skulle
utvikles til en fler-funksjonell bydel med boliger, kontorer, restauranter, et museum, en
badestrand og offentlige rom som skulle komme beboere, byens innbyggere og besøkende til
gode. De nye byområdene i Fjordbyen er tett utbygget og det er ofte kort avstand mellom
boligene og rekreasjonsområder som sjøbadene på Tjuvholmen og Sørenga. Sommeren 2014
var det en debatt i avisen da vektere på Tjuvholmen hadde hindret besøkende fra å bade på
kveldstid fordi naboer hadde klaget på støy. Dette førte til en diskusjon om privateierskap av
offentlig rom og eiernes mulighet til å begrense tilgjengeligheten og bruken av disse
byrommene. Mange var opprørt og mente at beboere og eiere ikke kunne kreve dette fordi det
var blitt sagt at Tjuvholmen skulle være offentlig. Stengingen av sjøbadet, at det ikke fantes
tiggere på området og at politiske organisasjoner og ververe fra veldedige organisasjoner ble
tolket som et tegn på at Tjuvholmen ikke var så offentlig som man hadde blitt lovet. At
vakthold, kameraovervåking og ordensregler ble brukt for å passe på at Tjuvholmen var et
behagelig sted for pengesterke grupper i befolkningen. Diskusjonen har derfor handler om
hvordan de sosiale forholdene er blitt tatt vare på i nye byutviklingsområder som
Tjuvholmen, men også i en større kontekst Fjordbyen og Oslo generelt. Det offentlige
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rommet har en viktig funksjon i samfunnet som møteplass, politisk arena og oppholdssted.
Tjuvholmen er en privateiendom med offentlig funksjoner denne måten å organisere offentlig
rom er relativt ny i norsk sammenheng og konfliktene om bruk og tilgang reiser viktige
spørsmål om hvem byens offentlige rom er for og hvem som skal kontrollere dem.

1.1 Problemstillingene
Et sentralt mål med Fjordbyen har vært å ta i bruk sjøsiden på nye måter, rense fjorden, fjerne
trafikken og skape nye byområder med offentlige byrom for befolkning og besøkende.
Offentlig rom er en viktig ressurs for samfunnet og har en viktig funksjon for demokratiet.
Alle de overnevnte målene blir forstått som viktige samfunnsinteresser i denne oppgaven,
hovedproblemstillingen for denne oppgaven er:

«Hvordan har samfunnsfellesskapets interesser blitt ivaretatt i
planleggingsprosessen knyttet til utbyggingen av Tjuvholmen?»
For å kunne undersøke denne problemstillingen empirisk har oppgaven to
underproblemstillinger som gjør dette mulig.
Underproblemstilling 1:

«Hvordan har de «nye» planpraksisene utfordret den politiske styringen av
byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen?»

Underproblemstillingen 2:

«Hvilke konsekvenser kan det private eierskapet av offentlig rom på Tjuvholmen
ha for befolkningens tilgang til, og bruk av byrommene?»
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1.2 Oppgavens struktur
Kapittel 2 er bakgrunn, og gir en kort beskrivelse av den historisk kontekst rundt
Tjuvholmen, noen hovedtrekk i den historiske utviklingen og hva Tjuvholmen har vært i
forhold til dette. Videre vil jeg si litt om planleggingskonteksten i Oslo dette handler om
bypolitikk i en norsk kontekst og hvordan den henger sammen med internasjonale trender.
Kapittel 2 avsluttes med en kort gjennomgang av diskusjonen om hva man skulle gjøre med
Oslos sjøside, hensikten med dette er å vise hvordan utbyggingen av Tjuvholmen henger
sammen med Fjordbyprosjektet og hvordan dette henger sammen med interesser på
forskjellig geografisk nivå.
Kapittel 3 er oppgavens teoretiske grunnlag, dette kapittelet er bygget opp slik at det
starter med to overordnede perspektiver. Retten til byen er et viktig fundament for oppgaven
og representerer et radikalt og alternativt perspektiv som skiller seg fra tradisjonell
demokratiskteori. Sentralt i diskusjonen om retten til byen er den kollektive
helhetstenkningen og fokuset på byen som et fellesprosjekt [Ouvre] sentrale begreper som
blir tatt opp er retten til deltakelse, bruk og sentralitet. I forbindelse med retten til byen vil det
også bli gjort rede for Lefebvres tre dimensjoner av rom. Det andre perspektivet som blir
presentert her er det jeg har valgt å kalle Anti-opplysningstilnærmingen. Som er en kritikk av
det normative demokratiske grunnlaget for politikk og planlegging. Slik dette blir presentert
av Flyvbjerg er demokratiet forankret i rasjonalitet, denne står i et asymmetrisk forhold til
makt.
Del to av kapittelet er forbundet med retten til byen, men er mer konkret rettet mot
forståelsen av offentlig rom og derfor skilt ut som egen del. Her blir en definisjon av offentlig
rom presentert samt en diskusjon om hvordan regulering av rom handler om kampen om
kontroll over byrommet og slik både har sosiale og geografiske konsekvenser. Til slutt
presenteres en tolkning av Lefebvres teori om rommets som sosialt produsert.
Del tre må ses i sammenheng med de overordnede perspektivene. Dagens demokrati
blir i litteraturen beskrevet som preget av debatten mellom to elementer som fungerer
parallelt i politikk og i planleggingssystemet. Disse elementene kan grovt deles i hensyn som
er rettet mot en demokratisk prosess på den ene siden og resultat orienterte hensyn på den
andre siden. Teoretisk blir disse i oppgaven representert som kommuikative demokratiske
idealer og New Public Managment som er rettet mer mot effektivisering av det offentlige
systemet og økonomiske resultater. I litteraturen om norsk reguleringsplanlegging snakker
man om «Nye» Planpraksiser som er påvirket av nyliberal ideologi (Ellefsen, 2013). Denne
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oppgaven bruker disse praksisene som utgangspunkt for å vurdere hvordan den politiske
styringen av denne planleggingsprosessen har tatt vare på samfunnsinteresser. For å si noe
om dette vurderes praksisene opp mot et begrep om demokratisk legitimitet som innebærer
hvor demokratisk prosessen er (input-legitimitet), hvor gjennomsiktig prosessen er
(throughput-legitimitet) og hvor gode resultatene er for samfunnet (output-legitimitet).
Kapittelet avsluttes med en redegjørelse for hvordan oppgaven bruker dette rammeverket.
Kapittel 4 tar for seg metodologiske betraktninger og metode. Oppgaven er inspirert
av marxistisk vitenskapsteori og det vil her kort bli redegjort for hvordan sosialproduksjon av
rom kan fungere som en epistemologisk strategi. Så blir casestudie tatt opp som en
metodologi før forskningsdesignet blir presentert. I neste del går jeg gjennom datainnsamling
og behandling av dataene. Videre vil jeg si litt om feltarbeidet og vurderinger av reliabilitet
og validitet.
Kapittel 5 er ment som en gjennomgang av hendelsene som blir tatt opp i analysen.
kapittelet starter der hvor kapittel to sluttet og tar opp hendelser fra planleggingsprosessen i
perioden 2000-2014. Fordi dette er en lang og hendelsesrik planleggingsprosess med mange
aktører skal dette kapittelet introdusere leseren for hendelser som er en del av analysen i
kapittel 6 og 7. Her blir også Tjuvholmen presentert i et kart og med en tidslinje som
inneholder viktige hendelser og datoer i planleggingsprosessen.
Kapittel 6 handler om planleggingsprosessen med hovedvekt på noen sentrale mål og
den politiske styringen av prosjektet. De «nye» planpraksisene er eksempler på verktøy
politikerne har til å styre, hvordan disse er blitt brukt i dette caset er et tema for dette
kapittelet. Dette blir vurdert mot de tre målene for demokratisk legitimitet som ble presentert
over.
Kapittel 7 er fokusert på hvordan regulering av rom får geografiske konsekvenser.
Videre tar kapittelet for seg to eksempler på produksjon av rom. Den første er et eksempel på
hvordan planleggingen og de beslutningene som har vært gjenstand for analysen i kapittel 6
er uttrykk for det planlagte rommet og hvordan dette påvirker byrommet slik det oppleves i
det levde liv, fra dag til dag. Det andre eksempelet ser på produksjon av rom fra det levde
perspektivet og hvordan dette kan tolkes som uttrykk for motstand mot det planlagte rommets
oppfatning av rommets funksjon. Her er det en konflikt om rommet mellom ulike ideologiske
syn som også vil bli diskutert. Analysen som helhet ønsker å si noe om sosiale og
demokratiske utfordringer som kan oppstå i byplanleggingen.
Kapittel 8 er konklusjonen, den vil først oppsummere funnene fra hver av analysene
og besvare underproblemstillingene til slutt vil hovedproblemstillingen bli besvart.
4

2 Bakgrunn
Dette kapittelet gir en kort gjennomgang av den historiske konteksten i Oslo fra 1624 og til i
dag. Meningen er å skissere hvordan utviklingen på Tjuvholmen og i Oslo passer inn i en
større internasjonal historisk kontekst. Videre vil det bli sagt litt om den norske
planleggingskonteksten. Før kapittelet avsluttes med å peke på hvordan byutviklingen av
Tjuvholmen er knyttet til realiseringen av Fjordbyen.

2.1 Historisk bakgrunn
Bybrannen i 1624 markerer overgangen fra middelalderbyen Oslo, til renessansebyen
Christiania (Holden, 2014). Som blant annet innebar en flytting av byen fra Bjørvika
området, vestover inn bak Akershusfestning. Det ble bestemt at alle husene i den nye byen
skulle bygges i mur for å forhindre nye branner (Holden, 2014). Christian 4s flytting av byen
var medvirkende til at byen fikk forsteder, noe middelalderbyen Oslo ikke hadde hatt, den
hadde vokst utover og hovedsakelig bestått av lave enetasjes tømmerhus (Holden, 2014). I
motsetning var renessansebyen Christiania preget av velorganiserte kvartaler bak festningen
det området som i dag er kjent som kvadraturen. De innbyggerne som ikke hadde råd til å
bygge i mur og derfor ikke fikk bo innenfor byvollene etablerte seg i forstedene. En av de
første forstedene til Oslo var Pipervika. Det var store forskjeller mellom byen og forstedene,
byen var der hvor borgerne bodde mens arbeiderne, soldatene ved festningen og andre
mindre bemidlede bosatte seg i forstedene (Holden, 2014).
Byens havn lå siden middelalderen i Bjørvika, øst for festningen. Trelasthandelen var
viktig for byen og skipene som fraktet tømmer til Storbritannia og Nederland kom til
Bjørvika, på grunn av dette var byens sentrum rettet mot østsiden av festning (Holden, 2014).
Pipervika på vestsiden av festning var et vanskelig tilgjengelig våtmarksområde som lå i
Christianias periferi og var helt fra 1600-tallet sett ned på som et fattigmannskvarter (Holden,
2014).
I følge Jenssen (2014) skal navnet Tjuvholmen angivelig stamme fra 1600-tallet.
Stedet var kjent som tilholdssted for byens «løse eksistenser» og på 1700-tallet viser
rettskilder at det ble brukt som rettersted (Jenssen, 2008). Tjuvholmen var en del av
løkkeeiendommen Holmen som ca. 1750 ble kjøpt av stiftsprost i Christiania, Otto Holmboe.
Han anla teglverk på eiendommen og hentet leire til takstein og keramikk i Pipervika.
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Holmboe kjøpte også våtmarksområdet Pibervigens Standlere som i dag er området hvor
Vestbanebygningen står, her var det en periode en fabrikk som produserte kakkelovner og
gipsornamenter. På 1700-tallet var Tjuvholmen ubebygget og ble brukt som beitemark for
kyr fra Løkken Holmen og gårder i byen. På slutten av 1820-tallet planla man å bygge en
havn til slottet på Tjuvholmen men dette ble aldri realisert (Jenssen, 2014). I 1849 kjøpte
Akers Mekaniske Verksted Tjuvholmen av Slottskommisjonen.
En årsak til at området rundt Pipervika fra midten av 1800-tallet og utover ble mer
populært var at Karl Johan hadde bestemte at slottet skulle bygges vest i byen, dette førte til
at området ble mer populært og byen sentrum og gatestruktur vokste vestover (Holden,
2014). Da byen vokste ble Pipervika også tatt i bruk som havn for mindre båter og etter hvert
også for lokal dampskip trafikk.
I 1854 etablerte Akers Mekaniske Verksted seg på en del av løkken Holmen, dette
området er i dag Aker Brygge. Akers Mekaniske Verksted var del av den tidlige
industrialiseringen av Norge. Skipsfart var en viktig interesse for et land hvor veinettet var
dårlig utbygget og varetransport og kommunikasjon gikk sjøveien. I tillegg hadde det en
strategisk betydning for Norge som nasjon at man fikk et verft som kunne lage og reparere
dampskip innerst i Oslofjorden (Holden, 2014).
I 1914 kjøpte kommunen hele Tjuvholmen og i 1919 ble eiendommen overdratt til
Oslo Havnevesen som i perioden frem til 1958 bygget den ut til et kaianlegg på 33 mål. I
1959 ble Tjuvholmen tatt i bruk av Fred. Olsen & Co. som brukte anlegget til sine lasteskip
frem til 1971, da Nylands verksted tok over og drev frem til verftet ble lagt ned i 1982. Fra
1982 til utbyggingen av den nye bydelen startet i 2005 ble Tjuvholmen brukt som
kystterminal for Nor-Cargo, kontorer for Aker Engineering og lokaler for Statens
balletthøgskole (Jenssen, 2014).
Skipsfart og industri preget Oslos havnefront fra 1850-tallet da Akers Mekaniske
Verksted etablerte seg i Pipervika. Blant annet ble det på første halvdel av 1900-tallet
produsert store fraktskip og hvalfangstskip ved verftet og senere ble det også produsert
installasjoner til Oljeriggene i Nordsjøen (Holden, 2014).
Den historiske utviklingen til Oslos havneområder har mange likhetstrekk Nordamerikanske og Vest-europeiske byer. Hvor havneområdene har vært preget av tung
industriell aktivitet og som med økonomiske endringer i etterkrigstiden ble preget av
avindustrialisering da verft og industri ble lagt ned eller flyttet andre steder.
Selv om verftene forsvant på begynnelsen av 1980-tallet var fortsatt byen avstengt fra
fjorden av de gamle verftene, Oslo havnevesens virksomhet, tog og biltrafikk. I 1982 utlyser
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Oslo Bys Vel idekonkurransen «Byen og Fjorden – Oslo år 2000» for å belyse hvordan man
kunne benytte havnearealene til andre mer bymessige formål. Konkurransen var tredelt, den
første var en generalplan hvor deltakerne skulle komme med forslag til en overordnet løsning
for hele området fra Hjortnes i vest til Ormsund i øst. Den andre delen handlet om fremtidig
bruk av de gamle verftsområdene, Tjuvholmen og vestbanen. Hvordan skulle man gjøre disse
områdene til en levende, attraktiv og lett tilgjengelig del av Oslo (Holden, 2014). Det første
området som ble utviklet etter idekonkurransen var det gamle mekaniske verkstedet som ble
omdannet til byområdet Aker Brygge. Her inkorporerte man de gamle verkstedhallene i den
nye bebyggelsen.
Tanken om at fraflyttete havne- og industriarealer kunne transformeres til aktiviteter som
var mer «menneskevennlige» er en som mange vest-europeiske og nord-amerikanske byer
har fulgt. Mange byer har ønsket å gjøre om de industrielle havneområdene til boliger,
næringslokaler og rekreasjonsområder for innbyggere og besøkende til byen. Dette har vært
sammenfallende med omstrukturering av økonomien og overgangen fra industrinæringer til
mer postindustriellenæringer innen for tjenesteyting og service (Desfor & Jørgensen, 2004).

2.2 Den norske planleggingskonteksten
De politisk-økonomiske endringene som skjedde i mange land på 1970-tallet førte til at den
Keynesiansk velferdspolitikk som ble ført i etterkrigstiden av sosialdemokratiske regjeringer
i mange europeiske land ble utfordret av nyliberal ideologi som argumenter for at
konkurranse og markedsmekanismer er en bedre måte å fordele velferdsytelser og tjenester.
Ideologien har åpnet opp offentlig sektor for samarbeid med markedsaktører, privatisering og
deregulering og åpning av nye markeder (Sager, 2011). I norsk sammenheng er et eksempel
på dette dereguleringen av boligmarkedet på midten av 1980-tallet (E. I. Falleth, Hanssen, &
Saglie, 2010). Nyliberal ideologi er synlig i bypolitikken gjennom reformer i det politiskadministrative systemet som New Public Managment som taler for at offentlig sektor skal
styres mer som private selskaper og etter markedslogikk (Sager, 2011). Eksempler på dette er
innføringen av nye planleggingspraksiser som offentlig-privat samarbeid som har ført til en
endring i aktørenes rolle. Denne endringen av offentlig sektor blir ofte omtalt som
overgangen «fra government til governance» og beskriver hvordan man har tatt i bruk nye
markeds- og nettverksorienterte styringsformer i større grad enn den tradisjonelle hierarkiske
(E. I. Falleth mfl., 2010). Byutviklingen på Tjuvholmen er et eksempel på det Harvey (2013)
beskriver som entreprenørisk bypolitikk dette handler om å skape samarbeid mellom
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offentlige aktører som stat og kommune, sivilsamfunns- og private aktører for å gjennomføre
viktige samfunnsinteresser som i dette tilfellet byutvikling. Et viktig poeng med dette er at
man ønsker å skape en synergieffekt slik at både private og offentlige aktører tjener penger på
urbaniseringsprosessen (Harvey, 2013, s. 103).

2.2.1 Dereguleringen av byplanleggingen og boligmarkedet
På 1970-tallet vant lokale grupper som var interessert i å verne gammel bebyggelse i byen
politisk legitimitet (Ellefsen, 2013). Et eksempel på dette er bevaringen av trehusbebyggelsen
på Rodeløkka, Kampen og Vålerenga i Oslo. Idealet om befolkningens deltakelsesrett
(medvirkning) i planlegging ble inkludert i Plan- og bygningsloven i 1985 (E. Falleth &
Sandkjær Hanssen, 2014). I loven betydde dette at det ble et krav om å informere om oppstart
av planarbeidet og holde høring om planforslaget. Det ble oppfordret til
medvirkningsprosesser tidlig i planleggingsprosessen, fordi man ønsket at viktig informasjon
og argumenter skulle komme på bordet med engang. Slik at man ikke risikerte at
planprosessen stoppet opp fordi viktig informasjon ble presentert for sent i prosessen, men
dette ble ikke formalisert som en rettighet (E. I. Falleth mfl., 2010). En annen oppmykning i
loven var at man tillot private reguleringsplanforslag. På 1970-tallet var det et offentlige
planmonopole og denne rettigheten ble innført for å gi lokalsamfunn muligheten til å stille
alternative forslag til det som kunne oppfattes som autoritære og ovenfra og ned
reguleringsplaner fra det offentlige. Men muligheten til å foreslå reguleringsplaner ble etter
hvert tatt i bruk av profesjonelle eiendomsutviklere og har lagt grunnlaget for fremveksten av
nye governance modeller. Som en konsekvens av denne utviklingen har det styrkede
medvirkningsinitiativet i loven blitt utfordret og arbeidsdelingen mellom det offentlige og
private utviklere i byplanleggingen endret seg (E. I. Falleth mfl., 2010). Et resultat av denne
utviklingen er at i 2007 var 82 % av alle reguleringsplanforslag som ble behandlet i Oslo
private, dette har gitt markedsaktørene mer definisjonsmakt (E. I. Falleth, Sandkjær Hanssen,
& Saglie, 2008, s. 22). Det norske boligmarkedet hadde vært prisregulert frem til slutten av
1970-tallet, men også disse reguleringene ble tatt bort (Ellefsen, 2013). Dette har ført til at
man i litteraturen i dag omtaler norsk byplanleggingspraksis som påvirket av nyliberalisme
(Ellefsen, 2013; E. I. Falleth mfl., 2010) eller å være deregulert (Andersen & Røe, 2016). I
forbindelse med dereguleringen av byplanleggingen tok man også i bruk «nye» planpraksiser
som er i overenstemmelse med et New Public Management og nettverksorienterte ideer om at
politikerne skal styre på av stand og delegere ansvar til administrasjonen (Hanssen, 2012).
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2.2.2 Tjuvholmen en del av Fjordbyen
Allerede tidlig på 1980-tallet ble ideer for hvordan man kunne revitalisere Oslos sjøside
diskutert (Jenssen, 2008). Selv om de gamle verftene var lagt ned og arealene stod tomme var
Oslos sjøside ikke uten aktivitet slik som i mange andre vestlige havnebyer på 1970 og 80tallet, store deler av Oslos sjøside var i bruk av Oslo Havnevesen. I tillegg lå også en sentral
veiforbindelse mellom øst og vest her og skilte byen fra fjorden. For å ta vare på landets
havner er den kommunale etaten beskyttet av havne- og farvannsloven som gir havnevesenet
en særstilling fordi politikerne ikke uten videre kan ta ut overskudd av havnedriften eller
omdisponere dens arealer til annen bruk. Dette gir Havnevesenet en autonom stilling i
forhold til kommunen. Da diskusjonen om hvordan man kunne ta i bruk sjøsiden på en ny og
mer hensiktsmessig måte startet, var oppfatningen om bruken og behovet for store
havnearealer preget av gamle og utdaterte forestillinger som var knyttet til å bevare makt
posisjoner (Jenssen, 2008). Gjennom 1990-tallet var det flere som argumenterte for at man
kunne frigjøre store deler av sjøsiden til byutvikling og det ble etter til de to alternativene
Sjøbyen og Fjordbyen. De to forslagene var ganske like, men Sjøbyforslaget så for seg at
man samlet havnevirksomheten i Sydhavna ville Fjordbyforslaget fjerne containerhavnen helt
fra byen (Jenssen, 2008). Fjordbyalternativet ble vedtatt i 2000 i det såkalte
«Fjordbyvedtaket» (Oslo Bystyre, 2000).

« Ved valget i 2000 var Fjordbyen en av hovedsakene og det ble dannet
en Fjordbyallianse som bestod av Høyre, Venstre, Krf og SV[...]»(intervju
med tidligere bystyreleder H, 040316).
Det som til slutt ble vedtatt var et slags kompromiss mellom de to forslagene, fordi
containerhavnen ble ikke fjernet, men samlet i Sydhavna. Den Fjordbyutviklingen som vi i
dag ser resultatet av ble muliggjort av at Oslo havnestyre 18. september 2000 vedtok at den
fremtidige utviklingen og moderniseringen av Oslo havn skulle kombineres med fristilling av
havnearealer til byutvikling. Vedtaket er basert på at Oslo havn har et ansvar for å ta vare på
nasjonale og regionale behovet for havnefasiliteter. Ved å effektivisere og samle driften kan
dette behovet møtes samtidig som man møter kommunenes ønske om å bruke arealene på
sjøsiden til andre formål (Oslo Havnevesen, udatert). Uenigheten mellom kommunene og
Oslo Havnevesen om hvordan havnearealene skulle benyttes ble slik løst ved at
Fjordbyvedtaket skapte et politisk press for å gjennomføre en byutvikling av Oslos sjøside.
Oslo havnestyre så muligheten for å beholde sin innflytelse over havneområdene ved å
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modernisere havnedriften og ta en aktivrolle som eiendomsbesitter i byutviklingen. Salget av
Tjuvholmen har i denne sammenhengen den funksjonen at det ga Oslo Havnevesen kapital til
å finansiere byggingen av en ny havn. Samtidig gjorde dette det mulig å realisere den
politiske Fjordbyvisjonen (Jenssen, 2008).
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3 Teori
3.1 De store perspektivene
Jeg har valgt å dele oppgavens teorikapittel i tre deler, den første delen vil handle om to
overordnede filosofisk-teoretiske tilnærminger «retten til byen» og «antiopplysningstilnærmingen» som har dannet et utgangspunkt for arbeidet med oppgaven. Først
vil viktige trekk ved disse tilnærmingene bli presentert. Dette vil bli fulgt opp av en diskusjon
om hvordan de to har flere likhetstrekk som er viktige for denne oppgavens teoretiske
forståelse. I del to av kapittelet vil en definisjon av offentlig rom bli presentert videre vil
seksjonen ta opp kontroll og produksjon av rom. Den siste delen vil handle om
byplanleggingssystemet og den politiske styringen av det. Fem planpraksiser som er
relevante for byutviklingsprosjektet Tjuvholmen bli presentert. For å gjøre dette til et
operasjonelt rammeverk blir dette satt i sammenheng med tre begreper om demokratisk
legitimitet. Kapittelet avsluttes med en operasjonalisering av dette rammeverket illustrert med
en teoretiskfigur.

3.1.1 Retten til byen
Denne oppgaven tar utgangspunkt i et retten til byen perspektiv ikke et Lefebvriansk, den
argumentasjonen som blir gjort er basert på kilder som tolker Lefebvre og hans tenkning om
retten til byen, og andre deler av hans teoretiske arbeid som for eksempel produksjon av rom.
Den forståelsen som oppgaven bruker er basert på disse kildene og det er derfor naturlig å
referere til disse og ikke opphavsmannen.
Retten til byen er et begrep som ble introdusert av den franske sosiologen og
marxisten Henri Lefebvre (1901-1991) som i 1968 ga ut boken Le droit à la ville. Utgivelsen
av denne boken blir knyttet til dens samtidskontekst, som var preget av sosiale konflikter.
Eksempler på dette er studentopprøret i Frankrike sommeren 1968, borgerrettskampen i USA
og protester mot kapitalismen og krigen i Vietnam som ble globalbevegelser på 1960 og 70tallet (Don Mitchell, 2003). Samtidig med de sosiale protestene på 1960 og 70-tallet skjedde
det også endringer innenfor samfunnsforskningen. Frem til da hadde den
samfunnsvitenskapelige forskningen som omhandlet byen og det urbane hovedsakelig vært
preget av å være deskriptiv og teknokratisk. I den marxistiske teorien utgjorde ikke det
urbane et eget sosialt felt, og det ble hevdet at det hovedsakelig var et fenomen som hørte til
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superstrukturen. Lefebvres prosjekt var blant annet et ønske om å reformere den marxistiske
teorien (Don Mitchell & Villanueva, 2010).
Som en del av dette prosjektet introduserte Lefebvre i retten til byen en rekke
konsepter. Et hovedargument blant disse er byen som ouvre, et verk som alle individene som
bor i byen tar del i. Mitchell (2003) trekker frem hvordan Lefebvre hadde et nært forhold til
landsbyen hvor han hadde vokst opp. Samtidig så Lefebvre på denne livsstilen som
problematisk fordi den symboliserte noe privat, tilbaketrukket og homogent. I motsetning var
byen et eksempel på sosial interaksjon og utveksling mellom forskjellige mennesker. Byen
var offentlig og heterogen, og fordi byen kan tilby dette tiltrekker den seg en stadig strøm av
nye mennesker som sikrer heterogeniteten og møter mellom ulike individer og grupper. En
forutsetning for at møtene mellom disse forskjellene lykkes er at de sikrer seg retten til å bo
og leve i byen. Denne rettigheten er gjenstand for en konstant kamp mellom grupper og
individer om denne retten. Byen er der hvor forskjellene bor, konflikter og motstand er en
naturlig del av hvordan byen skal se ut. Hvem som har tilgang til den offentlige sfære og
hvem som har rett til medborgerskap er noe som hele tiden skaper nye konflikter og ulike
interesser er i en stadig kamp om hvem som skal definere disse rettighetene. Gjennom denne
kampen vil byen som verk bli skapt som et kollektivt prosjekt. Ut av dette verket vil nye
måter å leve på og nye måter å bebo byen bli funnet opp (Don Mitchell, 2003, s. 18). Men
dette prosjektet blir hindret av dagens by som er borgerskapets, denne fremmedgjør verket
som et kollektivt prosjekt på en slik måte at den ikke blir et sted for bruk, men blir
ekspropriert av dominerende klasser med bestemte økonomiske interesser. Disse interessene
er ikke interessert i byen som et sted hvor et mangfold av forskjeller kan leve og bruke den,
men eksproprierer den gjennom eiendomsretten. I denne byen blir innbyggerne ekskludert fra
å produsere og bruke byrommene som i større grad blir produsert for dem (Don Mitchell,
2003).
Som en del av tanken om byen som et kollektivt prosjekt er begrepet deltakelse viktig.
Denne retten betyr at innbyggerne skal ha en sentral og direkte rolle i beslutninger som
påvirker produksjonen av det urbane rom. Fordi retten gjelder beslutninger som påvirker
produksjonen av urbane rom vil den ha innvirkning på beslutninger uansett nivå eller skala
som for eksempel kommunalt, statlig eller overnasjonale organer (Purcell, 2002). Dette
skiller seg fra hvordan det er ordnet i det liberale demokratiet hvor innbyggernes rolle i
beslutninger er definert ut i fra statsborgerskap og skjer gjennom valg av politikere som fatter
beslutninger og bare omfatter beslutninger som staten har innflytelse over. Deltakelse, slik
retten til byen definerer det er noe alle som bor i byen har og den gjelder alle beslutninger
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som berører innbyggernes liv i byen, også beslutninger som blir tatt av privatpersoner eller
selskaper. Dette betyr at medbestemmelsesretten er formulert slik at den omfatter mye mer
enn i det liberale demokratiet (Purcell, 2002). Nært knyttet til dette er begrepet tilegnelse som
gir innbyggerne tilgang til byrommene og rett til å bruke dem, men må også forstås i en
bredere og mer strukturell forstand som retten til å ikke bare ta i bruk allerede produsert rom,
men produsere rommet slik at det møter innbyggerne i byens behov (Purcell, 2002). Fordi
innbyggerne har rett til full bruk av det urbane rom i hverdagslivet, må rommet produseres på
en måte som gjør denne bruken mulig (Purcell, 2002, s. 103). Et eksempel på slik
appropriasjon er retten til bolig. I retten til byen blir denne skilt fra retten til eiendom, fordi
eiendom blir sett på som noe eksklusivt fremmedgjørende. Det er en rett som gir eieren
mulighet til å ekskludere individer som man ikke ønsker skal ha adgang(Don Mitchell, 2003,
s. 19–20).
I retten til byen står begrepet nytteverdi sentralt, det er en forutsetning for at de som
bor i byen skal kunne produsere byens rom, og slik bruke dem. Nytteverdien skal ha forrang
over bytteverdien som er forbundet med en kapitalistisk forståelse av verdien når noe
omsettes som en vare på det åpne markedet. Eiendom indikerer at noe tilhører et individ eller
en liten gruppe mennesker, dette er ekskluderende. I retten til byen spiller alle innbyggernes
rett til å tilegne seg, bruke og bo i byen en viktig rolle som gjør det til et argument mot
fremmedgjøring og ekspropriasjon (Don Mitchell, 2003, s. 19).
I følge Marcuse (2014) er ikke rettighetsbegrepet hos Lefebvre ment som en juridisk
rettighet, men en moralsk rettighet som skulle appellere til de høyeste av menneskelige
verdier (Marcuse, 2014, s. 5). Marcuse (2014) beskriver retten som en metafor for en ny form
for livsførsel som kan relateres til nye urbaniseringsprosesser. Som vil føre til nye måter å
leve livet og en ny samfunnsorganisering, et nytt sosialt system og i mindre grad et bestemt
fysisk miljø eller jurisdiksjon. Retten til byen har også et element av revolusjon i seg,
Lefebvre så for seg at den urbane revolusjonen ville føre frem til et nytt stadium i den
historiske utviklingen av sivilisasjonen (Marcuse, 2014). Bruken av ordet byen er en
synekdoke for det urbane samfunnet, som ikke bare er begrenset til byen som en fysisk enhet,
men forstått som det urbane samfunnet og alt det innebærer av møter og interaksjon mellom
ulike individer og grupper (Marcuse, 2014).
For å forstå hvordan man skal komme fra den byen vi har i dag til det nye samfunnet
som Lefebvre forestiller seg er hans forståelse av utopi nyttig å ha med seg. Purcell (2014)
beskriver Henri Lefebvres tenkning og Retten til byen som både utopisk og
virkelighetsorientert, og en styrke den har er at den befinner seg et sted mellom virkeligheten
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og et ideal, dette blir beskrevet som en pressende nødvendig utopi (urgent utopia). Begrepet
beskriver et punkt mellom en fantasiløs realisme (unimaginative realism) på den ene siden,
som godtar tingenes tilstand og eksiterende strukturer. På den andre siden en ideal utopi
(ideal utopia) som foregår i den abstrakte tankeverden. Disse ytterpunktene må unngås fordi
begge fører til at eksisterende maktrelasjoner blir oppretthold og styrket. Den ideale utopien
fordi den som en mental tanke abstraksjon er frakoblet virkeligheten hvor praksis aldri er
perfekt. Den fantasiløse realismen forsterker eksisterende maktrelasjoner fordi den ikke er i
stand til å utfordre dem (Purcell, 2014). Lefebvres løsning på dette problemet er en pressende
nødvendig utopi, en kombinasjon av det virkelige og idealene, det eksisterende og det
mulige. Dette er en tilnærming som krever et konstant samspill mellom idealene og empirisk
observasjon. Å forstå det urbane som urgent utopia betyr å forholde seg til en mulighetenes
verden som er samstemt med nåværende forhold, men ikke bundet av dem (Purcell, 2014, s.
151). Denne tolkningen av Lefebvres tilnærming til utopisk tenkning er at det er en
tankegang som mekler mellom idealene og virkeligheten slik at det man strever etter blir
forankret i noe som er mulig å realisere (Purcell, 2014, s. 151). I denne tolkningen er retten til
byen en tilnærming som forholder seg til en empirisk virkelighet og idealer som er forankret i
hva som finnes og hva som er mulig å få til, og ikke mot et mål som er definert av abstrakte
og uoppnåelige idealer.
Dette må ses i sammenheng med hvordan fremmedgjøring i retten til byen handler om
en følt maktesløshet, en opplevelse av at det er umulig å oppnå det mulige (McCann, 2002).
Det er fremmedgjøring fra muligheten til å vokse på erfaringer, utfolde seg og leve livet fullt
ut. McCann (2002) sier at i hvilken grad man er i stand til å realisere dette målet er avhengig
av hvor man er plassert innenfor ulike maktrelasjoner og beslutningsstrukturer. I følge ham
er retten til ikke å blir marginalisert i beslutningsprosesser per definisjon en del av retten til
byen (McCann, 2002). Dette er rettigheter som er romlige, fordi en viktig kvalitet ved urbant
rom er sentralitet. Det finnes ikke en urban virkelighet uten et sentrum hvor alt som blir skapt
eller produsert har sjansen til faktiske eller mulige møter (Lefebvre 1996, i McCann, 2002, s.
78). Sentralitet er derfor et viktig begrep som i forhold til bruk kan tolkes som retten til å ikke
bli fortrengt fra et fysisk rom eller bli hindret fra deltakelse i beslutningsprosesser. I et retten
til byen-perspektiv er den lovfestet rett til medvirkning fra innbyggerne i byplanleggingen
man har i mange land i dag bare å regne som enn en nominell rettighet (McCann, 2002). I
egen forskning har McCann (2001) sett på samarbeidende planlegging i offentlig-private
byutviklingsprosjekter. Han sier at slike prosesser ofte settes i gang for å skape aksept for en
visjon og ikke som en reell medvirkningsprosess. Den gruppen som har kontrollen over
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mekanismene som styrer den samarbeidende planprosessen og kan omsette resultatene av den
til skriftlige dokumenter og handling er de som mest sannsynlig vil ha evnen til å forme
byens fremtidige geografi (McCann, 2001).
Et av hovedargumentene i Lefebvres teori om sosial produksjon av rom er hvordan
det han kaller levd rom i økende grad blir fortrengt av en romlig dimensjon som han kaller
abstrakt rom. Disse begrepene om rom har mange likheter med Marx sine begreper om
abstrakt og konkret arbeid (Merrifield, 2006). Et eksempel på hvordan dette fungerer er
hvordan det konkrete og kvalitative arbeidet som blir lagt ned i å lage en vare gjennom de
sosiale relasjonene som er gjeldende i kapitalismen blir underlagt den universelle, abstrakte
og kvantitative verdien penger. Dette fører til at den innsatsen som arbeideren legger ned i
produksjonen av varen blir separert fra verdien varen får i markedet, det er dette som menes
med at konkretarbeid blir abstrakt. I det kapitalistiske systemet er dette en prosess som er
sosialt nødvendig for å underbygge hva en arbeider skal få betalt for tiden det tar å produsere
en vare. Derfor sier Merrifield (2006) er abstrakt arbeid noe som har en virkelig sosial
eksistens akkurat som bytteverdi eller børskurser. På samme måte har Lefebvres abstrakte
rom en ontologisk status, fordi det manifesterer seg i gitte bygninger, steder, aktiviteter og
markedssammensetninger i og gjennom rom. Logikken som underbygger dette er ikke
interessert i kvalitative forskjeller, men er styrt av penger som universelt mål for verdi
(Merrifield, 2006). Hos Marx er det arbeideren som blir fremmedgjort fra den varen som blir
produsert. Lefebvre ser det abstrakte rommet som en materialisering av en oppfatning av rom
som fortrenger den levde erfaringen individer har i rommet dette fører til fremmedgjøring
(Merrifield, 2006).
I følge Purcell (2014) er en viktig del av retten til byen hvordan Lefebvre forstår
eiendomsrettigheter som en fremmedgjøring av innbyggerne fra byens rom på samme måte
som Marx mente at kapitalen fremmedgjør proletariatet fra produksjonsmidlene og fra
produktet av egen arbeidskraft (Purcell, 2014). I neste seksjon vil jeg presentere de tre
dimensjonene av rom som er sentrale i teorien om sosial produksjon av rom.
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3.1.2 En teori om rommets produksjon
Mark Purcell (2002) argumenter for at retten til byen og produksjonen av rom er nært
forbundet i Lefebvres tenkning. Denne oppgaven deler denne forståelsen, under vil det kort
bli gjort rede for de tre dimensjonene av rom som er sentrale for denne romlige forståelsen.
Rommets representasjoner, er den orden som samfunnets dominerende sosiale
relasjoner tvinger frem koder, tegn og dennes kunnskaper om rom (Simonsen, 1993). Det er
et rom konstruert av spesialister med en vitenskapelig eller byråkratisk bakgrunn for
eksempel planleggere, ingeniører, arkitekter, eiendomsutviklere eller geografer. Denne
fremstillingen kommer til uttrykk gjennom for eksempel planer, strategier eller programmer.
At det er en representasjon antyder at det er en abstraksjon og mer er et produkt av tankene
enn kroppen. Representasjoner av rom er alltid en oppfatning av rom, vanligvis fulgt av
ideologi, makt og kunnskap (Merrifield, 2006). De har betydning for sosial og politisk
praksis og representasjoner av rom får derfor en innflytelse på produksjonen av rom og
kommer til uttrykk gjennom planlegging, konstruksjon og arkitektur som uttrykker og
representerer samfunnets dominerende diskurser (Simonsen, 1993).
Representasjonenes rom, omfatter den komplekse symbolismen som knytter seg til
det sosiale livets romlighet, stedets og dets symbolverdi. Det er et levd rom preget av
hverdagslivets erfaringer heller enn ekspertenes sjargong og oppfatning. Det er innbyggernes
og brukernes rom som de søker å skape ved tilegnelse og modifisering av omgivelsene
(Simonsen, 1993). Representasjonenes rom er å regne som mer eller mindre ikke-verbale
symboler og tegn. Som kommer fra befolkningsgruppenes historie så vel som individenes
egne historier. Dette rombegrepet dreier seg derfor på mange måte om kultur og kulturell
overlevering (Simonsen, 1993).
Romlige praksiser, omfatter produksjon og reproduksjon av samfunnet, de spesifikke
lokalitetene og romlige strukturer som i forlengelsen kjennetegner et gitt samfunn. De
romlige praksisene sikrer kontinuitet og en viss grad av sammenheng. Et samfunns samlede
romlige praksiser fremstiller og forutsetter samtidig rom i en dialektisk interaksjon, den
produserer det langsomt og sikkert gjennom å dominere det og tilegne seg det. Den
tilknyttede romligheten kan betegnes som følt rom som er fremkommet i sammenhengen og
dialektikken mellom institusjonelle systemer og daglige erfaringer og praksiser. Det er
således i stor utstrekning de sosiale relasjonenes rom som er på dagsorden (Simonsen, 1993).
Romlige praksiser strukturerer den levde virkeligheten og knytter steder og mennesker
sammen. De sanselige inntrykkene av steder som monumenter, stier, naturlige og kunstige
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grenser hjelper og styrer følelsen av sted og påvirker hvordan individer og grupper forholder
seg til stedet og hvordan de handler (Merrifield, 2006).
De romlige praksisene til forskjellige aktører strukturerer forholdet mellom rommets
representasjoner og representasjonenes rom. Representasjoner av rom er oppfatninger
konstruert av kunnskap og tekniskekspertise. I motsetning til dette er romlige
representasjoner direkte følt av brukere og innbyggere i samfunnet. Disse to momentene av
sosialt rom er i et spennings forhold til hverandre. Det første er et abstrakt rom som kommer
til uttrykk gjennom strategier, planer og programmer som er orientert mot bytte verdi. Mens
det andre er konkret levd rom preget av hverdagsliv og rutine aktiviteter rettet mot nytte verdi
(Chigon, 2010). Med begrepene romlig praksis, rommets representasjoner og
representasjonenes rom legges det opp til en forståelse av den sosiale romlighet, som
oppfatter både rommets produksjon og rommets bruk i en dialektisk enhet. Og som på en
gang inneholder samfunnsmessige institusjonelle prosesser og former for dominans samt det
dagligdagse og det levde livs tilegnelse av rommet (Simonsen, 1993, s. 161).
Lefebvre fryktet at det abstrakte rommets representasjoner som blir fremstilt av
arkitekter og planleggere «overkoder» hverdagspraksisenes rom. Byen som legeme blir tømt
og strippet for liv og varme av en teknokratisk planleggingsdiskurs om det urbane rommets
funksjonelle orden (Hubbard, 2006). Tilnærmingen blir regnet som vel egnet til bruk i studier
av offentlig rom fordi det er et fokus på hverdagslivet. Parker, gater, kjøpesentre og
parkeringsplasser er ofte rasjonelt planlagt som rom for konsumpsjon og ikke andre
aktiviteter som spising, luftig av hund eller skating. Men studier har vist at bruken av disse
rommene kan utfordre den dominerende representasjonen (Hubbard, 2006, s. 103–104).
Christophersen (2005) viser hvordan skating kan forstås som en slik praksis som utfordrer
den dominerende representasjonen av Rådhusplassen i Oslo og har bidratt til å skape aksept
for skateboard som en del av det offentlige rommet.

3.1.3 Antiopplysnings tilnærmingen
Utgangspunktet her er en refleksjon om hvordan den filosofiske opplysningstradisjonen som
fundament for demokratiet fokuserer på rasjonalitet som et kontekstuavhengig og universelt
ideal. Men Flyvbjerg (1998) argumenterer for at rasjonalitet faktisk er kontekstavhengig og at
konteksten er makt. Han konkluderer med at makt har en rasjonalitet som ikke er kjent for
rasjonalitet, mens rasjonalitet ikke har maktmidler som makt ikke har. Dette fører til en
grunnleggende asymmetri mellom rasjonalitet og makt som utgjør en svakhet for

17

rasjonaliteten som utgangspunkt for demokratiet. Med makt blir skillet mellom rasjonalitet og
rasjonalisering uklar. Flyvbjerg (1998) er kritisk til hvordan mye politikk, administrasjon,
planlegging og teorier om disse feltene er opptatt av modernitetens idealer, men ikke er like
opptatt av hvordan denne moderniteten faktisk er opplevd. På grunn av rasjonalitetens
svakhet i forhold til makt mener han at vi er nødt til å vurdere den kontekstavhengige naturen
til rasjonalitet på nytt, men isteden for å være opptatt av «hva burde gjøres» bør man rette
oppmerksomheten mot «hva som faktisk blir gjort» (Flyvbjerg, 1998). Det er slik en
argumentasjon for at man skal orientere seg vekk fra et fokus på normative idealer, mot en
mer virkelighetsorientert tilnærming. Dette er ideer som Flyvbjerg henter fra en filosofisk
tradisjon som han omtaler som «Antiopplysningstradisjonen». Tanken med denne
tilnærmingen og kritikken av demokratiet er ikke å trekke sentrale idealer som frihet og
rettferdighet i tvil, men heller at Antiopplysningstradisjonen er velegnet for å forsvare disse
idealene, styrke og utvikle demokratiet (Flyvbjerg, 1998, s. 2). I tillegg til å argumentere for
at demokratiet er bedre tjent med en deskriptiv tilnærming enn en normativ er Flyvbjerg
opptatt av å stille de «små spørsmålene» for å avdekke de store. For å forstå hvordan
forholdet mellom makt og rasjonalitet fungerer argumenterer Flyvbjerg for at man er nødt til
å se på det partikulære som kan bidra til å avdekke mer generelt hvordan maktmekanismer
fungerer (Flyvbjerg, 1998). Han viser blant annet dette ved å skille mellom det han kaller
formell rasjonalitet og realrasjonalitet som er en parallell til begrepene formell politikk og
realpolitikk. Med en virkelighetsorientert tilnærming til rasjonalitet og politikk og en
forståelse av makt som strategier og taktikk blir det mulig å forstå dynamikken i konflikt
(Flyvbjerg, 1998). Sosiale konflikter er en del av den friheten man har i det moderne
demokratiet og et samfunn som undertrykker muligheten til å delta i konflikt derfor
undertrykker friheten.
«[...] democracy is not something a society ”gets”; democracy must be fought for each and
every day in concrete instances, even long after democracy is first constituted in a society. If
citizens do not engage in this fight, there will be no democracy» (Flyvbjerg, 1998, s. 5).
Konflikt blir sett på som en av grunnsteinene i samfunnet og det er derfor problematisk med
ideologi som ignorerer konflikt og makt. En viktig kritikk av opplysningsprosjektet
eksemplifisert ved Habermas sin kommunikative rasjonalitet er at man ønsker å kontrollere
kommunikasjonen slik at den er fri for makt og konflikt. Men Flyvbjerg sier at fordi
rasjonalitetens kontekst er makt blir det meningsløst å snakke om rasjonalitet i politikk og
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planlegging som er fri for makt. Kommunikasjon er oftere karakterisert av ikke-rasjonelle
argumenter som ivaretar egne interesser heller enn konsensus søkende dialog fri for
dominans (Flyvbjerg, 1998, s. 227). Om man ønsker at det rasjonelle argumentet skal nå frem
er man nødt til å utvikle strategier og taktikker som kan begrense maktbruken. Dette krever
en forståelse av hva som faktisk skjer. For å skjønne hva som kreves for å få demokratier til å
fungere kan det være nyttig å se utviklingen i et lengre tidsperspektiv (longue durée). Dette
viser oss at arbeidet for mer demokrati krever former for deltakelse som er praktiske,
dedikerte og klare for konflikt som er overlegne diskursive, konsensusavhengige og
rasjonelle deltakelses. For at demokratisk tenkning og den offentlige sfæren skal kunne bidra
til demokratisk handling må de knyttes tilbake til de elementene som denne tradisjonen ikke
kan akseptere som er makt og konflikt (Flyvbjerg, 1998).
Flyvbjerg mener at opplysningsprosjektet er for opptatt av idealene sine og at disse er
fundert på en rasjonalitet som ser bort fra makt. Han er uenig i hvordan opplysningsprosjektet
fremstiller sosiale og politiske forhold og verktøyene de har til å gjennomføre disse idealene.
Moderniteten opphøyer rasjonalitet som et ideal fører til at man parallelt ignorerer hvordan
«virkelig rasjonalitet» opererer i hverdagslivet. Dette gjør at denne tradisjonen er for opptatt
av hva som burde bli gjort fremfor hva som blir gjort.
Anti-opplysningstilnærmingen har en tydelig artikulering av en svakhet ved det
liberale demokratiet. Opplysningsteoretikerne er for opptatt av sine egne idealer, men for å
beskytte disse mot andre krefter er man nødt til å se på hva disse andre kreftene gjør og legge
opp strategi og taktikk etter dette. Jeg mener dette gjør denne teorien nyttig og den bidrar til å
tydeliggjøre den spenningen som finns mellom ulike elementer i dagens demokrati.

3.1.4 Felles grunnlag og videre bruk
Lefebvre var inspirert av Nietzsches kritikk av rasjonalitet, universelle sannheter, pådrivere
og systematisk tenkning (Merrifield, 2006). Et eksempel på dette er metaforen om Dionysos
som den irrasjonelle, uhemmede kreativiteten og den selvdestruktive beruselsen (anti-logos).
På den andre siden representerer Apollo rasjonalitet, harmoni og det beherskede (logos).
Apollo er det rasjonelle som befester sin posisjon gjennom organisasjonsform, de strukturelle
sidene ved industrien, systemet og et behov for å sette ting i system, næringsliv, staten,
institusjoner, familielivet. Som en motsats til dette er Dionysos et symbol for kreftene som
ønsker å ta tilbake det abstrakte rom gjennom ulike former som selvstyre blant arbeidere,
kontroll over territorielle og industrielle enheter, samfunn, og elitegrupper som strever for å
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forandre livet og komme forbi organiseringen i politiske institusjoner og partier (Merrifield,
2006, s. 115–117). Retten til byen og Flyvbjerg er begge inspirert av et nietzscheansk syn,
man må ordne samfunnet slik at det tar høyde for det spontane og uforutsigbare som kaos
krefter har i seg. I dette ligger det at begge perspektivene ser på konflikter og motstand som
en naturlig og viktig del av samfunnet og demokratiet.
Dette kan da oversettes slik som hos Flyvbjerg (1998) at man istedenfor å fokusere på
«hva burde gjøres» fokusere på «hva som faktisk blir gjort». I retten til byen er et eksempel
på dette at man går vekk fra nasjonalstaten som en grunnstein for demokratiet og organiserer
beslutningsmyndigheten rundt statusen som innbygger i byen (Purcell, 2002). Tanken er at
dette skal gi innbyggerne beslutningsmyndighet utover det som kan gis innenfor det liberale
demokratiets rammer. Retten til byen som motstand mot endringer i den politisk-økonomiske
struktur som gir mindre innflytelse til innbyggerne over beslutninger som berører deres liv
(Purcell 2002).
Konflikt som en naturlig del av samfunnet er felles for begge tilnærmingene, og de
har tilfelles at de er skeptiske til de store universelle sannhetene. Flyvbjerg fordi han mener at
rasjonalitet er kontekstavhengig. I retten til byen er dette også romlig, de dominerende sosiale
relasjonene skaper abstrakte rom som opprettholder samfunnsordenen og kapitalkreftenes
interesser. Disse rommene står i et motsetningsforhold til det rommet hvor grupper og
individer lever livene sine. Hverdagslivets handlinger er ikke alltid knyttet til systematiske,
ordnede og rasjonelle handlinger. En plan som legger noen oppfatninger basert på ideologi,
funksjonalitet og ekspertkunnskap til grunn, er ikke nødvendigvis i tråd med alle grupper og
individers behov og handlinger.
Retten til byen blir i denne oppgaven forstått som hvem får tilgang til og bruke
arealene og hvem får delta i beslutninger. Et felles punkt for retten til byen og Flyvbjerg er at
de begge forholder seg til konflikt som en grunnleggende del av demokratiet, hvordan det
fungerer og hvordan man videre utvikler det. De har begge en realitetsorientert tilnærming
som ser forbi de normative idealene, teorien som blir presentert i del to av teorikapittelet tar
for seg teori som diskuterer ulike tilnærminger til styring i planleggingssystemet. Flyvbjerg
bidrar til å belyse hvordan beslutningsprosesser er preget av motsetning mellom ulike
interesser og makt.
Lefebvre bidrar med en teori som kan belyse produksjonene av rom, og gir mulighet
til å se på både de sosiale relasjonene og bruken av det fysiske rommet som del av denne
produksjonen (det materielle og de immaterielle). Samtidig er begrepene i retten til byen av
en demokratisk karakter sammen kan man si at den romlige forståelsen og begrepene om
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medvirkning, bruk og sentralitet er en virkelighetsorientert tilnærming fordi den
samfunnsorganiseringen Lefebvre ser for seg handler mye om å gjenvinne det levde rommet.
Et viktig bidrag til denne oppgavens teoretiske grunnlag er Flyvbjergs artikulering av
forskjellen mellom rasjonalitet og makt. Den «rasjonaliteten» som ligger til grunn for det
demokratiske systemet har siden 1970-tallet i økende grad blitt utfordret av globalisering som
påvirker hvordan stater styres, hvordan de samhandler med andre stater og med
sivilsamfunnet og næringslivet. En følge av nyliberal ideologisk påvirkning er
gjennomføringen av New Public Management reformer i mange land. Målet med disse er å
effektivisere offentlig sektor og få mer ut av de tilgjengelige ressursene ved å ta i bruk
markeds- og næringslivsrasjonalitet for å maksimerer utbyttet av de ressursene man
investerer. For å kontrollere dette er man nødt til å innføre mål og resultatstyring, i et slikt
samfunn får det kvantitative forrang fremfor det kvalitative.
Et sentralt tema for denne oppgaven er hvordan samfunnsendringen i en mer nyliberal
retning påvirker demokratiets evne til å ta vare på samfunnets fellesinteresser. Dette er et
fellestrekk med begge disse tilnærmingene og en rød tråd for resten av teorien vil være å vise
hvordan disse endringene utfordrer demokratiet og direkte geografisk hvordan det påvirker
produksjonen av rom og bruken av dem i byen. Retten til byen og Antiopplysningstilnærmingen til Flyvbjerg danner et overordnet teoretisk perspektiv som må
forstås i sammenheng med resten av dette teorikapittelet.

3.2 Offentlig rom
3.2.1 En definisjon av offentlig rom
En vanlig definisjon av offentlig rom, beskriver det som et byrom eid av staten eller lokale
myndigheter og er i teorien åpent for alle innbyggere, men som i praksis kan vise seg å bli
kontrollert på en slik måte at det ekskluderer enkelte grupper (Knox & Pinch, 2010, s. 336).
Hvordan begrepet offentlig rom blir forstått og brukt har på grunn av samfunnsutviklingen
blitt mer komplekst (Staeheli & Mitchell, 2007). Denne oppgaven har blant annet
privateierskap av offentlig rom som tema, derfor er det nødvendig å finne en mer dekkende
forståelse av begrepet. I følge Mitchell og Staeheli (2009) kan man definere et offentlig rom
som eiendom åpen for offentlig bruk eksempelvis fortau, parker, kjøpesentre, plasser og
bakgårder. Graden av offentlighet, altså hvordan tilgjengelighet og bruk er regulert varierer.
Man definerer da ikke graden av offentlighet i forhold til eierskap, men heller som et rom
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hvor offentligheten samles og hvor kulturelle og sosiale regler for adferd er dominerende. En
slik tilnærming til offentlige rom betyr at det må defineres gjennom en sammenligning med
private rom. Dette betyr for eksempel at man ser på byens offentlige rom som skilt fra private
rom som hjem eller kontorer, fordi adferd i disse rommene blir definert ut ifra andre sosiale
og kulturelle regler enn i offentlige rom (D. Mitchell & Staeheli, 2009, s. 511). Ut ifra en slik
definisjon kan man si at offentlig rom kan ha flere former som befinner seg på en skala fra
det offentlige til det private. Hva som definerer om rommet kan defineres som helt offentlig
eller helt privat er avhengig av hvor tilgjengelig rommet er og hva slags type bruk som
tillates.

3.2.2 Regulering av offentlig rom
I det liberale demokratiet står ytringsfriheten som ideal og troen på en åpen og inkluderende
debatt sterkt. Men denne ytringsfriheten som meningsutveksling skal skje i ordnede og
rasjonelle former. Man ønsker å sikre at både rommet og debatten er fri for makt. De ordnede
formene og rasjonaliteten blir sikret ved at man ekskluderer enkelte grupper og former for
adferd som bryter reglene for en offentlig debatt. I dette ligger det en motsetning sier
Mitchell (2003) fordi det er nettopp ved å bryte med orden og rasjonalitet at ekskluderte
grupper har nådd frem i debatten og sikret seg representasjon i det offentlige rommet. Protest
har et element av irrasjonalitet og uforutsigbarhet som ikke kan godtas i den demokratiske
tradisjonen. Her er det en parallell til Flyvbjergs (1998) kritikk av at man kan oppnå en slik
rasjonell debatt fri for makt og konflikt. Et eksempel på hvordan man gjennom regulering har
prøvd å sikre ytringsfriheten innenfor demokratiets rasjonelle rammer er «når, hvor og
hvordan» regulering. Tanken bak dette er at det ikke er ytringen som skal reguleres, men
måten man gjør det på, hvor man gjør det og når, fordi former for ytring som overskrider de
rammene som er skissert opp for den offentlige debatten blir oppfattet som en fare for andre
eller en trussel mot viktige interesser (Don Mitchell, 2003).
Retten til byen må ses i sammenheng med hvordan lover og regler bidrar i
produksjonen av rom. Urbanisme er delvis et produkt av kampen om innholdet i offentlig
rom, hvem eier det, hvem kontrollerer det, hvem har tilgang og hva slags bruk som tillates.
Dette viser hvordan lover og regler blir håndhevet i tid og rom og som en strategi for å
kontrollere det også bidrar til å forme det og skaper forutsetninger for bruk (Don Mitchell,
2003). Sager (2011) argumenterer for at privatisering gir mer rom for kontroll over offentlig
rom, og kontroll gir mer informasjon om hvem man skal ekskludere. Reguleringen av adgang
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og adferd er rettet mot de gruppene som ikke fremstår som potensielle kunder eller gjør
området mindre attraktivt. Selv om sikkerhetstiltak har klare positive effekter i forhold til
trygghet, er de hovedsakelig et produkt av hensyn til vedlikehold, erstatningsansvar og
markedsverdi som er grunnen for kontrollbehovet. Slik brukes eksklusjon som et verktøy for
å sikre investeringer og verdier i privat eiendommen med en offentlig funksjon (Sager, 2011).

3.2.3 Det offentlige rommets dialektikk
Viser hvordan sosial produksjon av rom og regulering av rom henger sammen. Kampen om
rettigheter er en kamp om geografi rom, sted og lokasjon er ikke bare en scene hvor det
strides om rettigheter, men blir også produsert av denne konflikten og strukturerer kampen
om rettigheter(Don Mitchell, 2003, s. 81). Rettigheter må utøves i fysisk rom og noen ganger
er det nødvendig å produsere dette rommet ved å ta det i bruk på nye måter og slik omforme
både stedets betydning og bruksområde.
Mitchell (2003, s. 128) bruker en tolkning av Lefebvres teori om produksjon av rom
han kaller «the dialectics of public space» dette handler om hvordan en park i Berkeley,
California blir gjenstand for konflikt mellom to visjoner med ulike ideologiske syn på hva det
offentlige rommet skal være. Denne konflikten handlet om retten til offentlig rom,
meningsinnholdet i det og for hvem det er offentlig. De to visjonene representerer i følge
Mitchell (2003) to hovedsyn på hva innholdet i det offentlig rommet skal være og hvilke
formål det skal dekke, de har begge innflytelse på hvordan retten til byen begrepet blir brukt
og for hvem den blir et alternativ. Den første av disse visjonene han beskriver blir fremmet av
politiske aktivister og hjemløse brukere som argumenterer for et syn på rommet som preget
av fri interaksjon, være bruker styrt og fritt for tvang fra mektige institusjoner. Parken skal
være et fritt rom hvor politiske bevegelser kan organisere seg og vokse inn i nye arenaer.
Denne visjonen approprierer offentlig rom som politisk aktør og rommet får en politisk
betydning, risiko for uorden blir tolerert som en del av det offentlige rommets funksjon (Don
Mitchell, 2003). Den andre visjonen er representert av universitetet som eier eiendommen
konflikten står om. Denne visjonen har et syn på offentlig rom som åpent for rekreasjon og
underholdning for en «veloppdragen» offentlighet bestående av middelklasse, studenter og
besøkende. Disse gruppene bruker rommet med tillatelse fra dets eiere og slik de mener at
rommene skal brukes. I denne visjonen blir det offentlige rommet fremstilt som et kontrollert
og ordnet «tilfluktssted» hvor en veloppdragen offentlighet kan oppleve bylivet. Det er et syn
på offentlig rom som planlagt, ordnet og trygt, brukerne må føle seg komfortable og skal ikke
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forstyrres av synet av hjemløse eller politiske aktivister. Om disse to visjonene indikerer at
ulike definisjoner av retten til byen er på spill korresponderer de med Lefebvres begreper
representasjonenes rom, levd rom og rommets representasjoner, som er oppfatninger av
hvordan rommet skal være, planlagt, kontrollert rom (Don Mitchell, 2003). Denne tolkningen
tar til orde for at rom gjennom bruk blir produsert som offentlig rom. Om rommet er planlagt,
appropriert eller tilfeldig blir det skapt og opprettholdt gjennom vedvarende opposisjon som
for eksempel ved bruk eller protester, mot visjoner som på den ene siden søker orden og
kontroll, og på den andre siden som har visjoner for offentlig rom som politisk rom, og rom
for fri åpen interaksjon mellom mennesker. Hvis offentlig rom oppstår mellom rommets
representasjoner og representasjonenes rom er de også rom for representasjon, hvor
politiske bevegelser kan bli sett og hørt. Offentlig rom er politisk viktig for demokratiet fordi
det gir mulighet for representasjon og dette gir grupper mulighet for motstand. Grunnen til at
dette er relevant for denne oppgaven er fordi kravet om retten til byen gjør seg bare gjeldende
så lenge det er synlig i rom, slik at grupper kan gjøre kravene sine gjeldende for flere og slik
gi kraft til kravet. Ved å ta rom og være synlige i offentligheten blir grupper også en del av
offentligheten. Hjemløse kan for eksempel representere seg selv som en legitim del av
offentligheten. Er hjemløse eller andre marginaliserte grupper usynlige feiler de å gjøre seg
selv til legitime medlemmer av den offentlige debatten (Don Mitchell, 2003, s. 129–130).
En motsetning som ligger i offentlig rom er hvordan det behøver uorden og
uforutsigbarhet for å fungere som et demokratisk offentlig rom, men samtidig sier den
demokratiske teorien at det er nødvendig med et element av orden og rasjonalitet for at den
demokratiske debatten skal lykkes (Don Mitchell, 2003, s. 130). Orden og uorden står da i et
motsetnings forhold. Offentlig rom må derfor alltid ses i sammenheng med historiske og
sosiale forhold det er sosialt produsert, derfor ligger de sosiale relasjonene i samfunnet til
grunn for hva resultatet av dette blir (Don Mitchell, 2003, s. 130).
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3.3 Den demokratiske styringen
For mye vekt på ansvarlighet med hensyn til prosess kan føre til at det blir mye byråkrati
dette kan igjen gjøre det vanskeligere å komme frem til et resultat. På motsatt side er for mye
ansvarlighet med hensyn til resultatet heller ikke bra, fordi det kan føre til at man ikke gir
prosessen nok oppmerksomhet. Derfor er det viktig at man i styringsrelasjoner finner en
balanse mellom de ulike typene ansvarlighet (Røiseland & Vabo, 2012, s. 94–95).

3.3.1 Demokratiet som prosess og resultatstyrt virkelighet
I følge Sager (2009) kan den kommunikative planleggingstradisjonen og New Public
Management ses på som to ulike tilnærminger til styring som finnes i det politiskadminsitrative systemet i dag. Kommunikativ planlegging tar utgangspunkt i samarbeidende
demokrati. Mens New Public Management ser på velferdsstaten som et markedsbasert
leveringssystem som skal bemyndige konsumenten og befri ledere fra politisk styre og
fagbevegelsens særegenheter. Både kommunikativ planleggingsteori og New public
managment er opptatt av å legge til rette for at tjenestene tilfredsstiller brukerne og å være
lydhør for brukernes ønsker og behov (Sager, 2009, s. 71). I et kommunikativt perspektiv
planlegger man bredt med et kollektivt fokus på alle interesser og grupper som blir påvirket
av planen. Mens man i et New Public Management perspektiv i større grad er opptatt av å
betjene brukerne av det produktet man leverer, dette betyr at man definerer brukeren som
konsument. Som er ment å være demokratiserende fordi man gjennom begrepet kunde ønsker
å bemyndige offentligheten. Konsumentbegrepet fokuserer på individuelle preferanser og
rettigheter. Som borger har man både rettigheter og plikter overfor samfunnet, individuelle
rettigheter slik som i New Public Management undergraver dette tillittsbåndet mellom
samfunnet og dets innbyggere. Her skiller kundebegrepet seg fra borgerbegrepet fordi det
ikke tar hensyn til dette fellesskapsformålet, men søker heller å optimalisere de individuelle
godene. Derfor kan definisjonen av innbyggeren som konsument ende opp med en rolle som
er smalere definert enn i borgerbegrepet (Sager, 2009, s. 72). Kundetilnærmingen i
planlegging legger opp til at individet gjennom markedet gir uttrykk for sin preferanse, dette
gjøres ved at man viser vilje til å betale. Vilje blir knyttet til betalingsevne, og selv om man
er klar over sosiale forskjeller og ulike muligheter i samfunnet kan planlegging ut ifra et
konsument perspektiv føre til at man overser hvordan enkelte grupper kan bli ekskludert fra
offentligheten. Som en følge av dette kan en konsumenttilnærming til planlegging føre til at
man forsterker sosial eksklusjon ved at man forsterker planleggerens makt som fagperson til
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å designe, utvikle og implementere (Sager, 2009, s. 72). En rent teknisk eller administrativ
beslutning kan lett komme i konflikt med en kompleks politisk virkelighet. Konsument
tilnærmingen i New Public Management er i tråd med det nyliberale forståelsen av borgeren
som definert av individets preferanser og rettigheter. Denne legger ikke vekt på kollektive
tradisjoner slik som diskursetikk og kommunikativ planleggingsteori som understreker
betydningen av felles goder og kollektiv handling gjennom politiske partier, sosiale
bevegelser, nabolagsforeninger og deltakelse i samfunnsaktiviteter (Sager, 2009, s. 72). Både
det kommunikative og New Public Management er opptatt av å gi respons til interessenter
som politikere, klientgrupper og offentligheten generelt. I New Public Management blir dette
ofte gjort ved å undersøke om kundene er fornøyd med tilbudet og blir målt gjennom
spørreundersøkelser og andre resultatorienterte metoder. I et kommunikativt
planleggingsperspektiv blir respons sett på som verdifullt i seg selv, og ikke bare fordi det
kan føre til forbedringer i tjenestene som planleggingen produserer, det er en skepsis i den
kommunikative tilnærmingen mot å se på borgerne som konsumenter, fordi man er av den
oppfatning av offentligheten ikke skal reduseres til en serie med transaksjoner hvor individer
er mer eller mindre fornøyde med tjenesten de har betalt for.
Kommunikative tilnærmingen er opptatt av egalitære verdier som en inkluderende og
åpen prosess som grunnlag for demokratiske beslutninger fordi temaene som diskuteres
oppfattes som politiske, derfor bør grupper og interesser som blir berørt få si sitt. Prosessen
har en verdi i seg selv, men også fordi det antas at prosessen vil ha en positiv innvirkning på
den ferdige planen.
Til kontrast er New Public Management-tilnærmingen opptatt av å avpolitisere saker
for å kunne skape en effektiv administrativ beslutningsprosess (Sager, 2005, s. 3–4). Denne
står i et problematisk spenningsforhold til den kommunikative planleggingsteorien, i New
Public Management ideologien er økonomiske mål i fokus og beslutninger tas med
utgangspunkt i utilitære hensyn hvor effektivitets orientert administrasjon vektlegges over
demokratisk prosess (Sager, 2009, s. 67).
Disse to tilnærmingene representerer begge elementer som gjør seg gjeldende i
moderne demokratier. Men de skiller seg også fra hverandre på flere sentrale områder som
gjør at de trekker i forskjellige retninger og skaper spenninger i byplanleggingen.
Ellefsen (2013) knytter retten til byen til diskusjonen i byutviklingen om hvilke
kvaliteter man skal etterstrebe i utviklingsprosjekter og hvilke interesser som styrer disse
prosjektene. Dette kan oppsummeres i argumenter om demokratiske og sosiale hensyn på den

26

ene siden og på den andre siden argumenter om økonomiskbærekraft som er mer opptatt av
resultater enn prosessen.
Den nyliberale planleggingen har vist at prinsippene fungerer, den har åpnet opp for
store byggevolum og transformasjon av de mest attraktive tomtene i byen, og dette har skjedd
i et raskt tempo. Denne prosessen har bidratt til en verdistigning på fast eiendom som har
gjort at det i dag er et attraktivt investeringsobjekt (Ellefsen, 2013). Et sentralt spørsmål i
denne diskusjonen er hvordan fellesinteresser blir tatt vare på i en prosjektbasert og nyliberal
byutvikling. Den nyliberale eiendomsutviklingen har vist at den ikke sikrer overordnet
bykvalitet utover det enkelte prosjektets rammer eller boliger til grupper det er vanskelig å
tjene penger på. Eksempler på dette er at den ikke bærer i seg tiltak som motvirker negative
effekter av den klassedelte byen. Den sikrer heller ikke bærekraftig arealbruk i bysystemene
og kan ikke etablere sikkerhet for investeringer i mindre attraktive områder av byen. Den
samordner heller ikke arealbruk og byutvikling med transport investeringer. Byen som
sentrum for kapitalakkumulasjon og striden om hvem som kontrollerer de urbane godene og
kan diktere kvaliteten på dagliglivet er et tema som forbindes med retten til byen. At
urbanitet handler om å forholde seg til sosialt og kulturelt mangfold er et annet. Planleggingsog produksjonssystemet har de siste tiårene ført til at både offentlige og private byrom i Oslo
utformes slik at de begrenser bruk og hindrer det som oppfattes som uønsket opphold. Når
byen blir omdannet til dyre boligområder er den ikke lenger en åpen og tilgjengelig arena for
kulturelt, sosialt og funksjonelt mangfold. Det ensidige eiendomsutviklingsbaserte systemet
kan ikke erstatte en boligpolitikk som både langsiktig tar vare på kvalitetskrav og sørger for
at lavinntektsgrupper enten får mulighet til å leie rimelig eller kommer inn på boligmarkedet.
Disse problemstillingene krever reflektert, godt politisk forankret og samordnet bypolitikk og
byplanlegging (Ellefsen, 2013).

3.3.2 Den offentlige styringsstrukturen
Ifølge Hanssen (2012) består det norske styringsstrukturen av en tradisjonell hierarkisk
modell, men denne har de siste tiårene blitt utvidet med nettverks- og markedsorientert
modeller. De tre består av ulike praksiser for styring og administrasjon, som gir politikerne
ulike instrumenter til å styre. Jeg vil kort forklare hva disse modellene for politiskstyring går
ut på, for så å ta for meg praksiser i byplanleggingen som er konkrete eksempler på
instrumenter politikerne har til å styre. Artikkelen diskuterer i hvilken grad politikerne har
evne, vilje og mulighet til å bruke disse instrumentene til å styre som er relevante for denne
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oppgaven. Dette er en del av et rammeverk som skal brukes i analysen av mine egne
empiriske funn.
Artikkelen tar opp hvorvidt lokal politikere i norske byer har de riktige verktøyene/
instrumentene, om de har viljen og kunnskapen til å styre (Hanssen, 2012, s. 22). I dette
systemet er det mange interesser og grupper som samhandler om å løse oppgavene dette gjør
at styring og regulering av dette systemet blir mer komplekst (Hanssen, 2012, s. 23–24).
Den hierarkisk modellen består av instrumenter som er basert på kommando og
kontrollinstrumenter. Lokal politikerne har en direkte rolle og styrer gjennom juridiske og
finansielle virkemidler som for eksempel regulering gjennom lovverket og økonomiske
insentiver eller investeringer i offentlig infrastruktur (Hanssen, 2012, s. 26). Den politiske
styringen er karakterisert av kortvarig politisk engasjement om enkelt saker, denne
behandlingen er ofte detaljorientert (Hanssen, 2012).
Til forskjell fra de hierarkiske praksisene er den markedsorienterte modellen inspirert
av ideer fra New Public Management, disse praksisene er karakterisert av å være indirekte,
instrumentene politikerne har til rådighet er blant annet kontrakts-, resultat- og
strategiskstyring (Hanssen, 2012). I de markedsorienterte praksisene blir politikeren sett på
som strategiske ledere som skal overlate detaljstyring til administrasjonen. Denne rollen gir
politikerne tid til å skaffe seg oversikt og lage strategiske planer. Delegeringen av oppgaver
til andre fører til at politikerne taper den direkte kontrollen som må erstattes av strategisk
politisk styring. Politikerne er også nødt til å følge opp de aktørene som får ansvaret for den
direkte administrasjonen slik at de utfører oppgaven slik de skal.
Den nettverksorienterte modellen er også preget av indirekte styringsinstrumenter.
Politikerne skal føre en hvis kontroll, men har overført den direkte styringen til andre. I disse
praksisene blir politikernes rolle tolket som metastyrere, begrepet henviser til at politikerne
isteden for å styre skal utøve en form for veiledning overfor nettverkene, dette blir
hovedsakelig gjort ved at de designer og definerer rammene for partnerskap og nettverk
(Hanssen, 2012).
For at politikerne skal kunne bruke de verktøyene som ligger i de ulike
styringsmodellene er det en forutsetning at de har evnen til å bruke dem. I denne
sammenhengen betyr det at de har kunnskap om hvordan styringsinstrumentene fungerer,
men også at de har tilgang på relevant og oppdatert informasjon slik at de har grunnlaget for å
ta gode beslutninger (Hanssen, 2012). Artikkelen peker på tre faktorer som kan påvirke vilje
til å bruke dem; Den første faktoren handler om hvordan politikerne oppfatter egen rolle, som
strategisk ledere slik markeds- og nettverksmodellene angir eller en mer tradisjonell rolle slik
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som i den hierarkiske modellen. Den andre faktoren er ideologisk overbevisning, for
eksempel er viljen til å regulere markedet mindre hos noen partier enn hos andre. Den siste
faktoren som kan påvirke viljen hos politikere er organisasjonskultur, nye politikere kan bli
møtt med innarbeidede arbeidsmetoder og retningslinjer. Erfarne planleggere og politikere
kan være motvillige til å endre disse, noe som kan gjøre det vanskelig å introdusere nye
prosedyrer og rutiner (Hanssen, 2012, s. 25).
Den norske reguleringsplanprosessen kan skisseres i fire faser (Hanssen, 2010). Den
første fasen er en innledende og uformell fase hvor forslagstiller formulerer planen. Dette
planforslaget blir så forhandlet om og utviklet i samarbeid med planmyndighetene. Eier av
planforslaget kan involvere lokalsamfunnet i en medvirkningsprosess, men er ikke pålagt
dette. Politikerne har ingen formell rolle i denne fasen. I den andre fasen mottar kommunen
planen, denne er formell i den forstand at politikere og sivilsamfunn gjennom plan- og
bygningsloven har en formell rolle. Politikerne har en første gjennomgang av planen og
sivilsamfunnet blir involvert gjennom en høringsrunde. Resultatet av den politiske
behandlingen og høringsrundene fører til at planmyndighetene forbereder det endelige
planforslaget. Den tredje fasen er den andre politiske behandlingsrunden og den endelige
beslutningen om planforslaget blir tatt. Dette fører da til en fjerde fase hvor forslagstiller
implementerer planen og innbyggere og berørte parter kan klage på avgjørelsen (Hanssen,
2010).

3.3.3 «Nye planpraksiser» en utfordring for politisk styring?
Hanssen (2012) tar i sin artikkel opp fem planleggingspraksiser som utfordrer den politiske
styringen. Praksisene kan deles i to kategorier, den første består av praksiser som delegerer
makt fra politikerne til administrasjonen. Disse praksisene er i tråd med New Public
Management og nettverkorienterte ideer som har vokst frem de siste 20 årene (Hanssen,
2012). Den andre kategorien omhandler instrumenter hvor politikerne skal opptre som
strategiske ledere. Utfordringene er knyttet til politikernes evne, mulighet og vilje til å bruke
de ulike styringspraksisene. De fem praksisene er relevante for denne oppgaven fordi de tar
opp utfordringer som politikerne blir stilt overfor når de i møte med andre aktører i
planprosessen skal styre, jeg vil derfor kort gjøre rede for disse argumentene.
Delegering av initiativ og forhandling til planmyndigheter og private utviklere:
Liberalisering og deregulering av PBL i 1985, åpnet for at private aktører kunne levere
planforslag. Dette var egentlig ment som et tiltak for «merdemokrati» til sivilsamfunnet, men
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har blitt et instrument for markedsaktører som nå står for cirka 90 % av alle innsendte
reguleringsplanforslag, derfor kan dette karakteriseres som en markedsorientert praksis i
planleggingen (Hanssen, 2012, s. 30). Som eiere av planforslaget har de private aktørene fått
en mer sentral rolle i planleggingen med ansvar for å koordinere ulike interesser i
planforslaget som for eksempel egne profitt mål og samfunnets interesser. Dette har skapt en
ny arbeidsdeling i norsk byplanlegging, private aktører har fått større innflytelse og
planmyndighetene har inntatt en tilbaketrukken rolle som reguleringsmyndighet. En annen
konsekvens er at man har delegert forhandlingsmyndigheten på veiene av fellesskapet til
planmyndighetene, fordi dette blir sett på som en del av den administrative
saksforberedelsen. Disse forhandlingene skjer mellom planmyndighetene og de private
aktørene, politikerne er sjeldent involvert og de er lukket for offentligheten. Et problematisk
aspekt ved de lukkede forhandlingene er at de involverte partenes interesser er i fokus, mens
andre gruppers interesser som ikke er representert er lett å glemme (Hanssen, 2012). Disse
praksisene er problematiske fordi de lukkede forhandlingene fører til at det blir dannet tette
bånd mellom planmyndighetene og utviklerne som får en felles forståelse som kan føre til at
man ekskluderer konkurrerende syn. Et annet dilemma som Hanssen (2012) finner er at
politikerne føler at disse forhandlingene hindrer deres mulighet til å ta frie valg når de får
resultatet opp til politisk behandling i den tredje fasen av reguleringsplanprosessen, og at
dette kan føre til stiavhengighet. I følge Bengtsson (2013) handler stiavhengighet om
hvordan den historiske utviklingen på et gitt tidspunkt går i en bestemt retning, man tar et
valg. Dette fører til at andre ellers tenkbare utviklingsalternativ blir lukket eller vanskelige å
velge på et senere tidspunkt. Dette kan oppfattes i selvforsterkende, reaktive eller
selvødeleggende utviklingsprosesser (Bengtsson, 2013, s. 28–29). Ideen om stiavhengighet
belyser slik to velkjente politiske fenomener, hvordan historisk betingede strukturelle,
kulturelle og institusjonelle restriksjoner begrenser den oppfattede muligheten til forandring.
Og hvordan institusjonelle og sosialt betingede tregheter kan begrense viljen til forandring
eller til å bryte med en pågående utvikling i en bestemt retning (Bengtsson, 2013, s. 29).
Utviklingsavtaler og kontrakter: Resultatet av forhandlingene mellom
planmyndigheter og private aktører er ofte at man inngår offentlig-privat samarbeid, dette
formaliseres i utviklingsavtaler og kontrakter (Hanssen, 2012). Dette er markeds- og
nettverksorienterte praksiser fordi de beskriver kostnadsfordelingen mellom offentlige
myndigheter og private aktører og åpner for forhandlinger mellom partene. Bruken av slike
avtaler har blitt vanlig og har på noen områder til en hvis grad erstattet bruken av hierarkiske
styringsinstrumenter som juridiske krav. En fordel med dette systemet er at man gjennom
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disse avtalene kan bli enige om at utviklerne skal finansiere og ta ansvar for mer enn det
loven krever. For de private aktørene er forhandlingene viktige for å sikre forutsigbarhet i den
videre planprosessen og slik sikre investeringene sine (E. I. Falleth mfl., 2010).
Kontraktforvaltningen blir sett på som en administrativ oppgave og gir
planmyndighetene frihet eksempelvis som nevnt over, i kontraktsforhandlinger med
eiendomsutviklere (Hanssen, 2012). Som Sager (2009) påpeker er dette et trekk ved New
Public Management reformer at man legger mer vekt på administrativ ansvarlighet overfor
politikerne, enn selve det politiske ansvaret. Avtalene som blir forhandlet frem mellom
planmyndighetene og private aktører er så omfattende at mange politikere i følge Hanssen
(2012) føler seg bundet av avtalene selv om de ikke er bindende før de er politisk vedtatt.
Politikerne mener at det er for kostbart og tidkrevende å reforhandle slike avtaler. I tillegg
finner artikkelen (Hanssen, 2012) at mange politikere ikke har nok kunnskap om hvordan
man bruker kontraktforvaltning som styringsinstrument, man kan for eksempel inkludere
reguleringer og standarder i kontraktene for å sikre interesser. Mangel på kunnskap hos
politikerne svekker deres styringsevne. To mulige forklaringer blir presentert, den ene er at
kontraktforvaltning er et markedsorientert instrument og mange politikere oppfatter markedet
som et område som politikerne skal holde seg unna. En annen forklaring er at finansiering av
offentlig rom og infrastruktur er tradisjonelt en offentlig oppgave, men på grunn av trange
kommune budsjetter blir politikerne avhengige av privatfinansiering for å realisere politiske
mål. Dette har to konsekvenser, på den ene siden øker det byens kapasitet til å gjennomføre
investeringer i byrom og det bidrar til at politikerne kan innfri løfter og mål (Hanssen, 2012).
Men den private finansieringen av offentlig rom minsker også politikernes vilje til å kreve
endringer i utviklingsavtaler og det er derfor mulig at instrumentet gir eiendomsutviklerne
mer makt i forhandlingene.
Kommunale selskaper og stiftelser: Disse selskapene er viktig i byutvikling, de kan
være selvstendige juridiske enheter eller del av det kommunale byråkratiet, oftest er de ikke
en del av den kommunale kommandokjeden, og politikerne kan bare styre dem indirekte som
eiere gjennom generalforsamlingen (aksjeselskap) eller ved å velge medlemmer til styret
som kan instrueres. Denne organiseringen er preget av at politikerne ikke blander seg direkte
i styringen av selskapet så lenge rammene ikke blir overskredet, fordi man vurderer det slik at
selskapene selv er best egnet til å drive på en god og effektiv måte (Hanssen, 2012, s. 34).
Artikkelen sier at det kan være vanskelig å sikre offentlige interesser gjennom disse
selskapene fordi offentlige selskaper ofte opererer som markedsaktører og har fortjeneste som
sitt hovedmål. Måten politikerne kan sikre samfunnets interesser gjennom slike selskaper er
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som strategisk ledere (Hanssen, 2012). Politikerne er ofte motvillige mot å innta denne rollen
og lage et klart rammeverk de offentlige selskapene kan operere innenfor. Tre forklaringer
blir nevnt, politikerne mangler kunnskap om de kompliserte juridiske reglene for styring av
slike selskaper, de har ikke tilgang til informasjon som da fører til at de ikke har evnen til å
bruke styringsverktøyene (Hanssen, 2012). Denne påstanden blir nyansert av argumenter for
at mange politikere også ser på disse selskapene som viktige verktøy for kommunene, fordi
man trenger profesjonelle aktører som kan styre prosesser, det er fortsatt politikerne som tar
de endelige beslutningene. Politikerne mangler ikke vilje til å styre, men det er politisk
uenighet om man skal styre disse selskapene eller la dem operere fritt i markedet (Hanssen,
2012). Politikerne er også bevisst på hvem som leder disse selskapene og sitter i styrene.
Dette er partinøytrale verv, men de oppfatter det som viktig å sørge for at de setter personer
med riktig ideologisk overbevisning i stillingene, slik kan de sikre langsiktig kontroll over
byutviklingen. Dette kan tyde på at politikerne er i stand til å styre offentlig selskaper med
indirekte styringsinstrumenter (Hanssen, 2012).
Strategisk lederskap gjennom kommuneplan og overordnede planer: New Public
Management tankegangen antyder en kvalitativ forandring i politikeres rolle som styrere, de
forventes å kommunisere langsiktige visjoner og velge riktig strategi heller enn å fokusere på
kortvarige og spesifikk politisk involvering. I Norge har mange kommuner innført reformer
som gir politikerne en mer strategisk rolle, som ideelt sett betyr at politiske mål fungerer som
veiledning og setter rammene for reguleringsplan prosesser. Tradisjonelt har kommuneplanen
og andre overordnede planer vært politikernes redskaper for strategisk styring (Hanssen,
2012). Artikkelen finner at hvordan politikerne opplever at de kommunale planene fungerer i
hverdagen varierer. Byrådsmedlemmer rapporterer at de opplever kommuneplanen som et
viktig verktøy i det daglige politiske arbeidet og som strategisk veiledning for
reguleringsplanprosesser. Mens lokal politikerne ellers føler seg i stor grad bundet av disse
planene i den daglige styringen og er mer komfortable med en rolle som passive
beslutningstakere. Men fordi man har innført praksiser hvor planinitiativet og forhandlinger
blir delegert til administrasjonen og eiendomsutviklere har politikerne en begrenset mulighet
til å påvirke arbeidet med reguleringsplaner, særlig i den tidlige fasen. Dette frustrerer mange
politikere fordi de syns det er vanskelig å formulere politiske mål som er presise nok til å
fungere som veiledning for langsiktig utvikling, og å utvikle et system som avklarer de
overordnede planenes rolle i praktisk beslutningstagning. Kommuneplanene er ofte formulert
for vagt til å fungere som veiledning for hvordan man skal anvende innholdet i planene i
praksis. I tillegg er det vanlig at søknader om dispensasjon fra slike planer blir innvilget.
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Dette kan tyde på at de overordnede planene til kommunen ikke fungere slik de er tenkt som
verktøy for å gi retningslinjer til byutviklingen (Hanssen, 2012).
Strategisk lederskap – tydeligere skille mellom politikerne og administrasjonen:
Idealet om å ha et klart skille mellom politikere og administrasjon står sterkt i mange vestlige
land. Dette skille har blitt forsterket av New Public Management reformer som har gitt økt
selvstendighet til administrasjonene gjennom praksiser som delegering av planinitiativ og
forhandling er tenkt at skal øke systemets effektivitet (Hanssen, 2012). Som en følge av disse
praksisene er innholdet i reguleringsplanene fastsatt når den blir presentert for politikerne.
Mange politikere opplever skillet som disse praksisene skaper mellom politikere og
administrasjon som problematisk fordi de gjør det vanskelig for politikerne å få grep om
byplanleggingen (Hanssen, 2012). En grunn til at de opplever det slik er at politikerne på
grunn av skillet mellom dem og administrasjonen ikke kommer tidlig nok inn i
planleggingsprosessen. Politikerne mener det er viktig at de blir presentert for flere enn et
planalternativ og at dette bør skje før et planutkast blir utformet slik at politikerne står fritt til
å vedta eventuelle endringer (Hanssen, 2012). Politikernes rolle i reguleringsplanprosessen er
som beslutningstakere etter at planmyndigheter og forslagstiller har forhandlet om innholdet i
planen og utformet planforslaget. Dette fører til at politikerne ofte havner i en situasjon hvor
de opplever at det er for ressurskrevende og vanskelig å gjøre endringer i forslaget. Når
politikerne ikke lykkes med å styre planleggingen på en overordnet måte fører praksisene til
at planmyndigheter og forslagstillere får makt til å definere utviklingen. Fordi politikerne
ikke har noen formelle kommunikasjonslinjer til administrasjonen går de glipp av viktig
informasjon om hva som skjer i planleggingsprosessen. For å danne seg et helhetlig bilde av
prosessen og ta gode beslutninger trenger politikerne informasjon. Asymmetrien i tilgang på
informasjon endrer maktbalansen mellom politikerne og planmyndighetene.

3.3.4 Den demokratiske legitimiteten
En viktig forutsetning for at de politiske styringspraksisene som blir presentert over skal
fungere slik de er tenkt er at politikerne har mulighet, evne og vilje til å bruke verktøyene
praksisene inneholder for å styre planleggingen slik at man får en god prosess og gode
resultater som er i samfunnets interesse. Begrepet demokratisk legitimitet refererer til i
hvilken grad de som er bundet av beslutningene til et politisksystem aksepterer dem. Om
politikerne klarer å skape demokratisk støtte for sin styring avhenger av deres evne til å
produsere en god demokratiskprosess, omtalt som input-legitimitet og gode resultater som
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blir omtalt som output-legitimitet. I tillegg beskriver begrepet throughput-legitimitet hvor
gjennomsiktig og åpen prosessen er (E. I. Falleth mfl., 2010).
Input-legitimitet er basert på to former for deltakelse fra innbyggernes side. Den kan
sikres gjennom formelle prosedyrer som valg (representativt demokrati) hvor alle kan delta
ved å gi sin stemme og slik holde politikerne ansvarlige. Ved siden av det representative
demokratiet legger plan- og bygningsloven og planleggingsteorien vekt på
direktedemokratisk deltakelse. I plan- og bygningsloven er det et formelt krav til at man
melder oppstart av planleggingen og høringsprosess. I tillegg legges det opp til andre former
for medvirkning som er opp til den som eier planforslaget å gjennomføre. I planteorien legges
det også vekt på direktedemokratisk deltakelse hvor de som blir berørt av planleggingen gis
muligheten til å si sin mening. Denne deltakelsene blir ofte omtalt som medvirkning og kan
tolkes som en form for «merdemokrati» (E. Falleth & Sandkjær Hanssen, 2014).
Medvirkning er en mulighet til å knytte kontakt mellom befolkning og politiske
institusjoner og slik bøte på mangler ved flertallsstyret ved å få frem preferanser og
interesser, som bidrar til å styrke prosessen og slik øker input-legitimiteten. Dette er et trekk
som er i tråd med den kommunikative teorien som fremhever kollektive
overveielsesprosesser som viktig i beslutningsprosesser (Sager, 2009). Den formelle retten til
deltakelse er først i den andre fasen av planleggingsprosessen. Da er planforslaget allerede
ferdig utarbeidet og levert til politisk myndighet for behandling. Forslaget er ofte fulgt av
avtaler som er fremforhandlet mellom forslagstiller og planmyndighetene. Disse aktørene har
dannet en felles forståelse for hva planleggingen skal gå ut på og er enige om kostnads og
ansvarsfordelingen som binder det videre arbeidet. Noe som kan være en utfordring for
sivilsamfunnet som ikke får den samme muligheten til å definere hva planen skal gå ut på
som forslagstillerne og planmyndighetene. Dette fører til at medvirkning i praksis betyr at
man har valget mellom å protestere på planforslaget eller godta det. Som hindrer en proaktiv
deltakelse og kan fører til at meninger og kunnskap som kan øke kvaliteten på prosjektet går
tapt (E. I. Falleth mfl., 2010). En annen utfordring er en asymmetrisk tilgang til ressurs
mellom eiendomsutviklere og sivilsamfunnsgrupper. Grupper som protesterer mot
planforslag har ofte færre ressurser å aktivisere i arbeidet med en reguleringsplan enn
forslagstilleren. I tillegg er ofte disse gruppene sammensatt av flere forskjellige interesser
som kan føre til at de er mer fragmentert og dårligere organisert. Denne asymmetrien kan
føre til et svekket engasjement hos sivilsamfunnsgrupper som lett kan føle at det ikke er
mulig å påvirke planforslaget. Her er det relevant med en parallell til det som i retten til byen
blir omtalt som retten til ikke å bli marginalisert i beslutningsprosesser, denne rettigheten er
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forbundet med sentralitet som fremheves som en viktig kvalitet ved den urbane virkeligheten
(se avsnitt 3.1.1). Hvem som er berørt av planforslaget og derfor skal få medvirke blir ofte for
smalt definert, fordi det er vanskelig å sette grenser for hvem som blir berørt av planforslaget.
Man kan for eksempel tenke seg at planleggingen berører naboer til prosjektet, men også
mennesker som jobber i området, og eller bruker området i fritiden. Det er problematisk å
definere fordi befolkningen består av et bredt mangfold av interesser som ofte er i konflikt.
Norske plansystemet legger i prinsippet opp til deltakelse, men de fleste reguleringsplaner
blir i dag gjennomfør med lovens minstekrav, som er kunngjøring av prosjektet ved oppstart
og høring om planforslaget. På grunn av mangel på formelle kanaler for medvirkning og
dårlig organisering utgjør ikke sivilsamfunnet noen stor utfordring for ressurssterke
eiendomsutviklere. Men om prosjektet berører samfunnet bredt kan sterk motstand reises og
politikerne stilles til ansvar gjennom protester eller formelle klager. Dette kan brukes som
pressmiddel fordi begge deler kan være tids og kostnadskrevende for forslagstiller (E. I.
Falleth mfl., 2010).
I det representative demokratiet er det politikerne som tar beslutninger og antar planer
på daglig basis denne myndigheten er gitt gjennom valg. Det er viktig for det representative
demokratiet at politikerne har kontakt med velgerne og er sensitive for deres ønsker, og at
politikk og planer slik inkluderer disse. Samtidig har politikerne en rolle som tilretteleggere
for input-legitimitet i prosessen, det vil si at de blant annet er ansvarlige for at velgernes
interesser blir ivaretatt. En utfordring for politikerne i forbindelse med dette er praksisen hvor
ansvaret for å definere planleggingsoppgaven og forhandle er blitt delegert til byråkrati og
private forslagstillere. Politikerne har ikke noen formell rolle i planprosessen før i den andre
fasen og Falleth mfl. (2010) stiller seg tvilende til at planmyndighetene og forslagstillerne i
tilfredsstillende grad er i stand til å representere viktige samfunnsinteresser som ikke har en
stemme i forhandlingene. Noe som gjør at man kan stille spørsmålstegn ved lokalpolitikeres
mulighet til å sikre fellesskapets interesser og representere velgernes ønsker og behov i
byplanleggingsprosesser (E. I. Falleth mfl., 2010). Over har det blitt gjennomgått flere
eksempler på planleggingspraksiser som kan være utfordrende for politikere å bruke som
styringsinstrumenter (Hanssen, 2012).
Throughput-legitimitet sikres gjennom åpne og gjennomsiktige beslutningsprosesser i
demokratiske institusjoner som sikrer at politikerne er ansvarlige overfor offentligheten. Det
er et krav til åpenhet i den formelle prosessen, men ikke i den uformelle fasen med unntak av
kunngjøring av prosjektet ved oppstart av forhandlingene. Dette kan gjøre det vanskelig å
plassere ansvaret hos de politiske institusjonene og se hvem som skal holdes ansvarlig for de
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innledende avtalene og forhandlinger som kan få store følger for de avgjørende
beslutningene (E. I. Falleth mfl., 2010).
Output-legitimitet handler om det politiske systemets evne til å levere resultater på
bakgrunn av ønsker og behov. Legitimiteten i dette er at planleggingen blir målt etter hvor
effektivt den kan oppnå løsninger som er i felleskapets interesse, og deltakelse er i denne
sammenhengen bare verdifullt om det bidrar direkte til måloppnåelse. Det er spesielt tre
former for resultatorientert legitimitet som tas opp av Falleth mfl. (2010): Ved å inkludere
aktører som har kunnskap og ressurser til å bidra til effektiv gjennomføring av planleggingen
kan planmyndighetene øke systemets effektivitet, dette er en viktig oppgave for det offentlige
spesielt i New Public Management, hvor de ellers skal spille en mindre rolle. Om resultatene
av planleggingen er gode øker dette legitimiteten i det offentlige systemet. Politikerne får
gjennomført løfter de har gitt til velgerne og man kan rettferdiggjøre de private aktørenes
sterke stilling. Om resultatene ikke lever opp til forventningene vil man på den andre siden
kunne hevde at politikerne ikke har klart å innfri løfter de har gitt og fordi man ikke har
oppnådd et godt resultat kan ikke de private aktørenes sterke stilling legitimeres (E. I. Falleth
mfl., 2010). Å få frem alle syn også motsetninger kan gi et bedre resultat, mangel på dette
kan svekke resultatet. Tanken er at en bred overveiende prosess skal bidra til å få frem alle
argumenter og kunnskap som kan sikre at resultatet blir best mulig. En slik tilnærming har
også potensialet til å forbedre argumentasjon og utvikle ideer som kan styrke det endelige
resultatet (E. I. Falleth mfl., 2010). Beslutninger må rettferdiggjøres med argumenter som de
som blir påvirket av planleggingen kan akseptere. Reguleringsplaner er ofte omstridte og det
er ofte for og imot argumenter som representerer ulike interesser. Vanskelige valg om
offentlige og private interesser må gjøres, det er derfor viktig at alle relevante argumenter er
tilgjengelige når beslutninger skal tas. Å ha overveiende drøftingsprosesser i offentligheten,
hvor folk få ytre sine synspunkter gjennom for eksempel folkemøter eller debatt i media kan
derfor ses på som et verktøy for å få til en effektiv planprosess og bemyndige planen (E. I.
Falleth mfl., 2010).

3.3.5 Mot en operasjonell forståelse av teorien
Under vil det kort bli redegjort for det teoretiske rammeverket og hvordan dette er tenkt brukt
videre i oppgaven. En diskusjon som binder de teoretiske delene sammen, Sentralitet og bruk
(fra retten til byen) koble sammen med legitimitet. Hvem som får være med å ta beslutninger,
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sier noe om hvor ulike grupper i byen er posisjonert i forhold til maktens sentrum og
muligheten til å fatte beslutninger.

Teoretiskfigur

Den teoretiske figuren er en fremstilling av noen av de styringsmodellene politikerne har.
Under på venstreside er de planpraksisene som ble beskrevet tidligere i teorikapittelet nevnt,
de er ment å fungere som styringsinstrumenter som skal gi politikerne de verktøyene de
trenger for å nå de målene som er blitt satt, illustrert med kolonnen i midten. Dette er
verktøyene og målene som politikerne har og som er ment å legge rammene for
reguleringsplanprosessen. Til høyre er tre kriteriene for demokratisk legitimitet, de gir en
indikasjon på om politikerne har klart å få til en god prosess og et godt resultat. I det
teoretiske rammeverket blir utfordringene knyttet til disse planpraksisene forbundet med
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hvordan Plan- og bygningsloven først legger opp til en formell rolle for innbyggere og
politikere fra den andre fasen i prosessen. Utfordringen er forbundet med at selv om det
formelt ikke er gjort noen endelige beslutninger har forhandlinger og arbeid med
planforslaget kommet så langt at i realiteten er mye definert. Dette kan skape utfordringer for
den demokratiske styringen.
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4 Metodologi og metode
4.1 Vitenskapteoretiske betraktninger
Denne oppgavens er inspirert av et marxistisk vitenskapsteoretiske perspektiv. Jeg vil her
kort gjøre rede for det, og hvordan det kan fungere som en strategi for å produsere kunnskap.
Marx sin historiske materialisme ser den historiske utviklingen fra en samfunnsform til en
annen som knyttet til de gjeldene sosiale relasjonene i samfunnet, overgangen skjer som en
følge av klassekonflikt (Cresswell, 2013). Et eksempel på dette er hvordan forholdet mellom
godseier og livegen under føydalismen endret seg fordi denne organiseringen av sosiale
relasjoner ikke lenger var den mest hensiktsmessige måten å organisere samfunnet på
økonomisk. Denne samfunnsordenen ble erstattet av den kapitalistiske hvor de sosiale
relasjonene som strukturerer produksjonsforholdene er forholdet mellom eieren av
produksjonsmidlene og arbeideren som selger arbeidskraft. Den marxistiske
vitenskapsteorien anerkjenner slik at de sosiale relasjonene som noe som har en virkelig
eksistens og har en ontologisk status.

4.1.1 En geografisk materialisme
Lefebvres versjon av dette er en geografisk materialisme, som fokuserer på romlige
konflikter. Denne argumenterer for at kapitalismen har overlevd og vokst ved å produsere og
okkupere rom og at et hvert samfunn produserer rom som er tilpasset å opprettholde de
gjeldende sosiale relasjonene. Det urbane rommet har spilt en sentral rolle i overgangen fra
det føydale samfunnet til det kapitalistiske samfunnet som er karakterisert av abstrakt rom
som skaper rutiner og legitimerer rytmene i hverdagslivet. Rommet antyder en viss orden og
med den følger også et element av uorden (Hubbard, 2006, s. 103). Lefebvre avviste at rom
var noe som bare eksisterte, og argumenterte for at det er sosialt produsert, noe han utdypet
med sine tre rombegrep (se kapittel 3.1.2). Denne må forstås som en teori om rommets
produksjon ikke som en vitenskap om rommet i seg selv. Rommet må ses som et produkt,
som en «annen natur», som er en effekt av samfunnets handlinger overfor den «første natur».
Begrepet produkt er ikke å forstå som en ting eller et objekt men heller som en samling av
relasjoner som intervenerer i selve produksjonen. Rommet skal ikke isoleres som begrep eller
behandles statisk, men dialektisk i dobbelt rollen produkt-produsent (Simonsen, 1993, s. 59).
Triaden er en forståelse av den sosiale romlighet som omfatter både produksjon av rommet
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og dets bruk i en dialektisk enhet som legger opp til en forståelse av institusjonelle prosesser
og dominans og hverdagslivets og det levde livets tilegnelse av rommet (Simonsen, 1993, s.
161).

4.2 Casestudie
Et casestudie kan i følge Baxter (2010) defineres som en intensiv studie av en enkelt enhet
for å forstå en større gruppe av lignende enheter. Casestudiet innebærer at man studerer ett
eller et lite antall tilfeller av et fenomen for å få dybde kunnskap om nyanser ved fenomenet
og kontekstuell påvirkning på forklaringen av fenomenet. Det er vanlig å betrakte casestudier
mer som en metodologi enn en metode. Dette er blant annet fordi det ofte knytter seg til en
filosofisk antagelse om at dybde kunnskap om det enkelte fenomenet er verdifullt i seg selv
uavhengig av andre kontekster som ikke blir studert (Baxter, 2010). Dette argumentet er i
overenstemmelse med Flyvbjergs (1998) argumentasjon, som er blitt presentert i
teorikapittelet, om at demokratiets forankring i opplysningstradisjonens ideal om en
universell rasjonalitet. Som i Flybjergs (1998) ord kommer til uttrykk gjennom formuleringen
at man i denne tradisjonen er mer opptatt av hva som burde bli gjort heller enn å fokusere på
hva som blir gjort. Han argumenterer for det han kaller en «real-tilnærming» hvor man ved å
anerkjenner at alle fenomener er preget av sin kontekst og at man er nødt til å studere hva
som skjer i den bestemte konteksten for å kunne gjøre noe med tingene som de er.
Fremgangsmåten baserer seg på å stille de små spørsmålene for å kunne si noe om de store,
altså hvordan kunnskap om det partikulære har betydning for å forstå et fenomen mer
generelt (Flyvbjerg, 1998). Verdien i å tilegne seg dybde forståelse kan være forbundet med å
løse et konkret problem med caset eller å bidra til utvikling av den teoretiske forståelsen om
fenomenet (Baxter, 2010). Dette er i tråd med de verktøyene som Flyvbjerg (1998)
presenterer, på den ene siden viser han hvordan man ved å inngående studere hvordan makt
påvirker beslutningstaking i en gitt planleggingskontekst får økt kunnskap om fenomenet som
på den andre siden gjør det mulig å ta forhåndsregler for hvordan man kan begrense makt
bruken. Den partikulære kunnskapen man tilegner seg ved å gå i dybden på et case bidrar slik
til teoriutvikling som kan brukes for å forstå andre situasjoner.

40

4.2.1 Hva er dette et case av?
Mine informanter har både indentifisert caset som noe unikt og som et eksempel på en vanlig
reguleringsplanprosess. Grunnen til det er at utgangspunktet for planleggingen og byggingen
av Tjuvholmen er konseptkonkurransen som ble avholdt i 2002. Denne blir av informantene
beskrevet som spesiell blant annet fordi den innebar en bred offentlig deltakelse i
beslutningen om hvilket konsept som skulle vinne konkurransen. De folkevalgte politikerne
og allmenheten ble involvert i prosessen tidlig før noen beslutninger var fattet og
gjennomføringen var låst. Politikerne var involvert i beslutningsprosessen helt fra
begynnelsen av, og allmennheten ble involvert gjennom en utstilling av alle konseptene som
deltok i konkurransen og fikk også stemme frem en «folkets favoritt». Dette ble gjort blant
annet fordi man ønsket å sikre en demokratisk forankret planleggingsprosess. Informanter og
andre kilder gir uttrykk for at det ikke er vanlig i reguleringsplanprosesser at befolkning og
folkevalgte får delta så tidlig i prosessen. Utformingen og gjennomføringen av
konseptkonkurransen gjør at dette caset skiller seg fra andre planprosesser hvor man avholder
arkitektkonkurranse først. Det er ikke et eksempel på en «vanlig» planleggingsprosess, fordi
man hadde valgt konsept i konkurransen før man hadde reguleringssaken. Litteratur om den
norske reguleringsplankonteksten beskriver den som en tredelt prosess. Selve
reguleringsplanprosessen som ble gjennomført etter konkurransen blir av mine informanter
omtalt som vanlig og lignende andre reguleringsplanprosesser. Litteraturen om norsk
reguleringsplanlegging (E. I. Falleth mfl., 2010; Hanssen, 2012) omtaler plankonteksten som
preget av det den omtaler som nyliberale planpraksiser, eksempler på disse er blitt redegjort
for i teorikapittelet. Planleggingen av Tjuvholmen har mange likhetstrekk med den
konteksten som blir presentert i denne litteraturen. Derfor mener jeg at selv om
konseptkonkurransen er ment å håndtere de utfordringene som den nyliberale plankonteksten
kan representere for demokratisk styring av byplanleggingen (E. I. Falleth mfl., 2010), at
mange av de identifiserte styringsinstrumentene ikke blir brukt slik som Hanssen (2012)
beskriver at de er tenkt å fungere, dette blir tatt opp i analysen. Derfor er dette et eksempel på
reguleringsplanlegging som er sammenlignbart med andre tilfeller av dette i den norske
konteksten.
Dette er mitt bidrag til teoriutvikling om reguleringsplanlegging. Fordi de
overordnede teoretiske perspektivet som blir presentert i teorikapittelet presenterer verktøy
som kan være nyttige for å håndtere utfordringer knyttet til demokratisk forankring av
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nyliberale planpraksiser. Og fordi denne planleggingsprosessen har mange likhetstrekk med
det litteraturen beskriver som vanlig i mange andre planprosesser.

4.2.2 Forskningsdesign
Kvalitative studier blir tradisjonelt beskrevet som induktiv og eksplorerende, som vil si at
man tar utgangspunkt i innsamlet data. Men i praksis involverer kvalitativ forskning oftest
også et deduktivt element, ved at forskeren har en teoretisk forståelse av fenomenet som
utgangspunkt. Derfor er kvalitativ forskning i de fleste sammenhenger en veksling mellom
det induktive og deduktive (Thagaard, 2009). Det er vanlig å klassifisere forskningen ut ifra
om den har som målsetning å utvikle ny teori med utgangspunkt i empiri, eller videreutvikle
eksisterende, altså om hovedvekten ligger på en induktiv tilnærming eller en deduktiv
(Thagaard, 2009). Temaene som danner utgangspunktet for denne oppgaven handlet om at
jeg ønsket å se nærmere på privatisering av offentlig rom og hvordan styringen av den fysiske
byplanleggingen fører til resultater som har konsekvenser for grupper og individers bruk av
offentlig rom. For å svare på dette satte jeg meg inn i teoretisk litteratur som etter hvert ble til
et analytisk rammeverk, som jeg tok utgangspunkt i da jeg gjennomførte datainnsamlingen.
Thagaard (2009) beskriver denne vekslingen mellom deduksjon og induksjon som en
abduktiv tilnærming, som innebærer at man fremhever det dialektiske forholdet mellom teori
og data. For denne oppgaven innebærer abduksjon at teoretiske arbeidet gir perspektiver for
fortolkning av dataene. For en abduktiv tilnærming er den empiriske forankringen
avgjørende, fordi teoretisering som ikke er knyttet til data ofte kan bli feil og inneholde
svakheter (Thagaard, 2009). På grunn av at denne oppgaven har tatt utgangspunkt i teoretiske
perspektiver og fordi det har vært et mål å kunne gi et bidrag til videreutvikling av teorien har
en abduktiv tilnærming vært en strategi for å svare på problemstillingene i denne oppgaven. I
det neste avsnittet vil jeg gi en kort beskrivelse av forskningsprosessen og hvordan
vekslingen mellom teori og data har fungert i denne prosessen.

4.3 Feltarbeid og metode
Denne seksjonen vil beskrive feltarbeidet og hvordan dataene i oppgaven har blitt samlet inn,
videre vil kodingen og fortolkningen av dataene bli tatt opp. Fordi oppgaven har som mål å
finne ut mer om hva aktørene i planleggingsprosessen mener og tenker om temaene som blir
tatt opp har det vært naturlig å samle inn dataene ved hjelp av kvalitative intervjuer, dette vil
også bli tatt opp. Til slutt vil jeg gjøre noen betraktninger om reliabilitet og validitet.
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4.3.1 Utvalg og rekruttering av informanter
Intervjuene til denne oppgaven ble gjennomført fra midten av januar til begynnelsen av mars
2016. Valg av informanter ble gjort på bakgrunn av den gjennomgangen jeg hadde gjort av
dokumenter, avisartikler og annen litteratur om byutviklingen av Tjuvholmen. Denne
gjennomgangen ga meg en oversikt over saken og identifiserte sentrale aktører som jeg
sendte intervjuforespørsel til. Som en del av utvalgsmetoden hadde jeg før de første
intervjuene bestemt meg for å spørre informantene om de kunne peke ut andre informanter
som kunne belyse saken. Dette gjorde jeg for å komme i kontakt med andre potensielle
informanter. Derfor kan utvalgsmetodene betegnes som et strategisk utvalg, men jeg har også
benyttet meg av metoden snøballutvalg (Thagaard, 2009). Alle informantene ble kontaktet
via e-post, som vedlegg til e-posten fulgte det et informasjonsskriv som inneholdt blant annet
informasjon om meg, hva prosjektet handler om og hva deltakelse i undersøkelsen ville
innebære for informanten. Jeg sendte forespørsel om intervju til 12 potensielle informanter
hvor av 11 svarte på henvendelsen min. Hvor fort informantene svarte på forespørselen
varierte noe. Jeg sendte en oppfølgingsmail til et par av informantene som brukte lang tid på
å svare. For flere av informantene jeg henvendte meg til flere ganger fikk jeg inntrykk av at
de var usikre på om de hadde noe av interesse å bidra med. Denne bekymringen viste seg å
være ubegrunnet, flere av informantene det gjaldt har bidratt med informasjon som har blitt
sentral for analysen i denne oppgaven. Bortsett fra at det i enkelte tilfeller tok litt tid opplevde
jeg ingen store utfordringer med å komme i kontakt med informantene og gjøre
intervjuavtale. Alle intervjuene ble gjort på informantenes kontorer i Oslo, unntatt et som fant
sted i Tønsberg dette utgjorde ingen problemer da jeg på forhånd var forberedt på at jeg var
nødt til å tilpasse meg informantenes tidsskjema i forhold til tid og sted for intervju.
Byutviklingsprosjektet Tjuvholmen ble gjennomført i perioden 2002 til 2014.
Hendelsene som brukes i denne oppgaven for å belyse problemstillingene spenner over hele
dette tidsrommet. På grunn av tid og omfang har det derfor vært et poeng å ta kontakt med
informanter som har hatt en sentral rolle i hele, eller deler av denne prosessen. Denne
beskrivelsen passer for ni av de 11 informantene som har blitt intervjuet til denne oppgaven.
De to siste informantene har hatt en mindre rolle, men ble valgt ut blant annet fordi de kunne
bidra med mer overordnede perspektiver om byplanlegging i Oslo enn informanter som har
hatt sentrale roller. En tidligere offentlig planlegger som jobbet med reguleringssaken på et
overordnet nivå har blitt inkludert fordi vedkommende på grunn av sin erfaring og kunnskap
kunne bidra med kunnskap om byplanlegging som knytter caset til en større norsk kontekst.
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En annen informant valgte jeg å snakke med på bakgrunn av hans uttalelser i den offentlige
debatten tidlig på 2000-tallet om den norske bolig- og byplanleggingspolitikken i forbindelse
med Fjordby utbyggingen og Tjuvholmen. Denne informanten har bidratt med et annet
perspektiv til den bolig- og byplanleggingspolitikken som har blitt ført i Norge de siste
tiårene.
I utbygger gruppen har jeg snakket med informanter som har hatt en sentralrolle i
utviklingen av konseptet Utsyn og byggingen av dette på Tjuvholmen.
Fra Oslo Havn KF og Havnestyret har jeg snakket med informanter som har vært
involvert i gjennomføringen av konseptkonkurransen og oppfølgingen av salgsavtalen som
ble resultatet av denne. Informantene fra Plan- og bygningsetaten har blitt valgt fordi de
rollene de har i organisasjonen betyr at de har innflytelse, men de har og så vært involvert i
flere definerende faser av prosjektet og kunne derfor belyse hendelser som var interessante
for denne oppgaven.
Det politiske styret av Oslo er relativt omfattende, bare bystyret består av 59 faste
medlemmer mange av disse har ytret seg i den politiske debatten på en slik måte at de ville
vært interessante for denne oppgaven. Men med tanke på tiden jeg har hatt til rådighet og
omfanget av oppgaven var jeg nødt til å gjøre noen valg. Politikerne ble valgt ut på bakgrunn
av at de kunne belyse hendelsen jeg behandler i oppgavens analyse. Men partipolitisk
tilhørighet har også vært en faktor i denne utvelgelsen. Derfor falt valget på en representant
fra partiet SV og en fra Høyre. De representerer to ulike ideologiske synspunkter om hvordan
bolig- og byplanlegging bør organiseres, tilbaketrukket politiskstyring hvor planlegging skjer
gjennom markedet eller en mer aktiv politikk hvor kommunen selv tar mer initiativ. Dette er
to sentrale posisjoner i debatten om norsk byplanlegging, å få frem disse synspunktene er
relevante for oppgavens perspektiv.

4.3.2 Behandling av data, koding og abduksjon
I følge Cope (2010) er det tre grunner til å kode kvalitative data den første er reduksjon av
data, ved å bryte opp den store og komplekse helheten av det innsamlede materialet gjør man
det enklere å forstå og analysere. Det er også nødvendig med en organisering for å gjør det
lettere å se mønstre og likheter mellom ulike kategorier og temaer. Det siste formålet med
koding er analyse, Cope (2010) sier at man kan se på kodingen som en del av
analyseprosessen og at de første kodene blir hentet fra problemstillingen og lesing av
litteratur, senere i prosessen vil man oppdage mønstre og relasjoner mellom temaer som gir
grunnlag for mer tolkende koder. Blant annet analysen av innsamlet datamateriale som gir
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mer kunnskap om hendelsene som det forskes på. Som igjen kan bidrar til en økt forståelse
og nyansering av forklaringer på hendelsene. Dette gjør at det er mulig å få til et samspill
mellom teoretisk og empirisk kunnskap slik at man kan vurdere de to opp mot hverandre.
Resultatet av denne oppgaven er basert på teoretisk kunnskap og innsamlet empirisk
kunnskap, dette betyr at jeg som forsker gjennom prosessen har hatt en oppfatning om caset.
Denne oppfatningene har jeg vært nødt til å revurdere og endre etterhvert som jeg gjennom
ny kunnskap og tolkning har sett at forholdet mellom teorien og empirien har endret seg.
Derfor vil jeg hevde at kodingen og det analytiske arbeidet har vært en del av prosessen og
utviklet seg i takt med innsamling av ny data og fortolkning.
Da intervjuene var transkribert gikk jeg gjennom dem for å få en oversikt over hvilke
temaer som ble tatt opp i hvert enkelt intervju. Som en del av dette arbeidet laget jeg titler
som beskrev hva de ulike delene av hvert transkriberte intervju handlet om. Dette var en fin
måte å friske opp hva informantene hadde sagt, samtidig som det ga meg en god oversikt
over hva jeg hadde data om.
Før feltarbeidet hadde jeg jobbet mye med å utvikle et teoretisk rammeverk, fra dette
arbeidet hadde jeg laget en liste med temaer som ble brukt i intervjuguidene. Denne
temalisten ble videreutviklet under feltarbeidet og var såpass omfattende da jeg var ferdig
med intervjuene at jeg brukte den som utgangspunkt for en kodebok da jeg skulle begynne å
kategorisere dataene fra intervjuene.
En kodebok er en liste med koder som indikerer kategorier som forskeren identifiserer
i datamaterialet sitt. Disse kategoriene kan ha ulike egenskaper som for eksempel at noen er
av en beskrivende karakter, mens andre er analytiske (Cope, 2010). Selve kodingen av
transkripsjonene ble gjennomført i analyseprogrammet Nvivo og med en kodebok på papir
ved siden av.
Grunnen til at kodingen ble gjennomført på denne måten var for å unngå å miste
oversikten over den store mengden med datamateriale som intervjuene hadde generert. Ved å
ha en «manuell» kodebok ved siden av kunne jeg samtidig organisere kategoriene og lettere
se hvilke kategorier som ga mening i forhold til hverandre. Mye av datamaterialet passet i
koder som var utviklet gjennom det teoretiske arbeidet på forhånd, eksempler på slike koder
er «medvirkning» og «motstand». Underveis i arbeide med kodingen av dataene oppdaget jeg
også nye kategorier som ble lagt til kodeboken eksempler på dette er «den kritiske
allmenheten» og «kommunikasjon».
Med utgangspunkt i kategoriene i kodeboka og datamaterialet gikk kodingen over i en
mer analytisk fase. Hensikten med dette var å se sammenhenger mellom ulike kategorier som
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kunne gi forklaringer på hendelsene og slik bidra til å belyse problemstillingene. I denne
fasen av analysearbeidet ble det teoretiske rammeverket trukket inn mer aktivt og jeg brukte
dette for å se etter sammenhenger mellom datamaterialet og teorien. For eksempel ble det
klart at det var en sammenheng mellom koden «medvirkning» som var hentet fra teorien og
koden «kommunikasjon» som kom frem i datamaterialet. Et annet slikt eksempel er kodene
«motstand» og «den kritiske allmennheten» hvor informantenes uttalelser viste seg å ha en
sammenheng med kodene som var laget med utgangspunkt i teorien. På bakgrunn av dette
arbeidet ble en første versjon av analysen skreve. Dette ble gjort før jeg hadde skrevet
teorikapittelet og arbeidet med dataene da utkastet til analyse ble skrevet ble slik en del av
den analytiske prosessen som førte til at jeg så at det var nødvendig å gjøre justeringer i
teorien for at det skulle passe bedre med analysen. Underveis i dette arbeidet oppdaget jeg
nye forbindelser mellom teorien og dataene som førte til at jeg valgte å gjøre endringer i
analysen. At mine teoretiske perspektiver har vært et førende utgangspunkt for mine
fortolkninger av dataene og at jeg har vært nødt å justere disse når teorien blir vurdert opp
mot de innsamlede dataene er et eksempel på en abduktiv tilnærming hvor man drar veksel på
teori og data for å sikre at fortolkningene er mest mulig forbundet med virkeligheten man
fortolker.

4.3.3 Det kvalitative intervjuet
I følge Dunn (2010) er det kvalitative intervjuet er god metode når man ønsker å fylle hull i
kunnskapen som andre metoder ikke kan gi svar på. Det er også en god fremgangsmåte for å
undersøke kompleksiteten i adferd og ulike motiver. Intervju er også en god måte å samle inn
data om hendelser, meninger og erfaringer fra informantene. Denne oppgaven ønsker å si noe
om hvordan planleggingen og den politiske styringen av byutviklingsprosjektet Tjuvholmen
har blitt til og fungerer som offentlige rom. For å svare på dette har jeg ønsket å undersøke
sentrale aktørers meninger og oppfatninger om disse temaene. Det kvalitative intervjuet
fremstår som en egnet metode for å samle inn denne informasjonen.
Jeg har benyttet meg av semistrukturerte intervjuer i denne datainnsamlingen. Denne
tilnærmingen innebærer at man på forhånd har utarbeidet en intervjuguide som fastlegger
temaene som skal tas opp. Med en intervjuguide blir det mulig å bestemme rekkefølgen på
spørsmålene stilles i underveis. Dette gir forskeren fleksibilitet til å la informanten fortelle og
slik åpne opp for at nye temaer kan bli introdusert av informanten, men gir samtidig støtte til
forskere slik at de temaene som var bestemt på forhånd også blir tatt opp (Thagaard, 2009).
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Intervjuet kan forstås som en strukturert samtale mellom forsker og informant, styrt av de
temaene som forskeren er interessert i (Thagaard, 2009).
Dunn (2010) sier at det for en uerfaren intervjuer kan være utfordrende å formulere
spørsmål i intervjusituasjonen og foreslår at man kan utarbeide en intervjuguide med
konkrete spørsmål slik at man ikke står fast. I mine intervjuer benyttet jeg meg av en slik
guide som både fungerte som en temaliste, men som samtidig hadde ferdig utfylte spørsmål.
Dette fungerte godt, det var en trygghet å vite at jeg hadde intervjuguiden til støtte. Samtidig
hjalp den meg å holde oversikt over hvilke temaer vi hadde snakket om da rekkefølgen
temaene ble tatt opp i varierte fra intervju til intervju. Som Dunn (2010) påpeker bør man
kontinuerlig utvikle intervjuguiden gjennom feltarbeidet. Alle temaene og spørsmålene er
ikke like relevante for alle typer av informanter og noen temaer kan vise seg å ikke være
relevante, mens nye dukker opp. Jeg har vært opptatt av at informanten skal fortelle om sine
meninger og erfaringer fra sitt perspektiv. Derfor har jeg også oppdatert og utviklet
intervjuguidene slik at temaene er tilpasset det jeg ønsker å snakke med hver enkelt informant
om. Et eksempel på intervjuguide er lagt ved som vedlegg sist i oppgaven.

4.3.4 «Eliteintervju»
Alle informantene som har blitt intervjuet til denne oppgaven er personer som har verv eller
stillinger sentralt i sin organisasjon innen sivilsamfunn, næringsliv, politikk eller offentlig
administrasjon og her har mulighet til å utøve innflytelse og makt. Derfor er det rimelig å si
at de passer til beskrivelsen «elitepersoner», som i følge Kvale og Brinkmann (2010) er
personer som er ledere eller eksperter og har stillinger med stor makt. De sier at et sentralt
problem i forhold til eliteintervjuer er å få adgang til intervjupersonene. For å veie opp det
asymmetriske maktforholdet mellom intervjuer og informant, kan intervjueren ved å
forberede seg godt vise at han har kunnskap om intervjutemaet og slik oppnå en viss grad av
symmetri i intervjurelasjonen (Kvale & Brinkmann, 2010). Samtidig er ikke
forskningsintervjuet en fullstendig åpen og fri dialog mellom likestilte parter preget av
konsensus og empati, men en spesifikk profesjonell samtale med et klart asymmetrisk
maktforhold mellom forsker og den som blir intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2010). Hvis
makt er en fast bestanddel i menneskelige sosiale relasjoner er ikke poenget å eliminere makt
fra intervjuet, men forskeren må reflektere over maktens rolle i produksjonen av
intervjukunnskap (Kvale & Brinkmann, 2010). En slik forståelse er i overenstemmelse med
argumentasjonen til Flyvbjerg (1998) som ble presentert i teorikapittelet. På den ene siden
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argumenterer Kvale og Brinkmann (2010) for at det asymmetriske maktforholdet i
intervjusituasjonen er i favør av forskeren som fordi han har utformet spørsmålene, valgt
temaet for intervjuet og har monopol på å fortolke og presentere informantens meninger. På
den andre siden beskriver de at intervjuer med «elitepersoner» på grunn av denne personens
sosiale stilling kan føre til at maktforholdet blir endret i favør av informanten.
Min sosiale posisjon som masterstudent gjør at det er rimelig å si at jeg i denne
sammenhengen har intervjuet «oppover». Min erfaring fra intervjuene er at det har vært
relativt lett å finne kontaktinformasjon og gjøre intervjuavtaler. Etter et av intervjuene kom vi
inn på dette temaet, hvor informanten uttrykte at han hadde sansen for den norske leder
kulturen fordi «det er lett å få tak i folk». Flere av informantene mine har også gitt uttrykk for
at de ser på det å bidra til forskning og studentprosjekter som viktig for å bygge kompetanse
og kunnskap og at «man må stille opp for studenter fordi de er fremtiden». Det generelle
inntrykket jeg sitter igjen med etter datainnsamlingen er at dette er holdninger som er
representative for alle informantene som har bidratt til denne oppgaven. Det asymmetriske
maktforholdet mellom meg som forsker og informantene som Kvale og Brinkmann (2010)
mener kan være en utfordring når man gjør eliteintervjuer har ikke vært dominerende. En
årsak til dette kan være at jeg før feltarbeidet hadde utarbeidet et teoretisk rammeverk og
forberedt meg gjennom å lese meg opp på caset, kunnskap som hjalp meg i
intervjusituasjonen.
På tross av dette var det tilfeller hvor jeg fikk merke at jeg intervjuet personer som er
vant til å lede og ta initiativ, dette førte til at jeg opplevde at noen av informantene «tok
styringen» i noen intervjuer var det utfordrende å finne gode måter å avbryte lange svar på
for å lede intervjuet over til andre temaer jeg hadde spørsmål om. I et tilfelle endte jeg opp
med å sende intervjuguiden til informanten på forhånd, dette var jeg i utgangspunktet
skeptisk til fordi jeg mener at kvaliteten på de dataene jeg samler inn blir bedre om
informanten ikke får tilgang til konkrete spørsmål på forhånd, men kun er kjent med det
overordnede temaet. Dette er noe jeg har praktisert i alle intervjuene mine ellers. Da vi avtalte
intervjuet ble jeg spurt om hvordan jeg pleide å gjøre det, og forklarte at det ikke var vanlig å
levere ut spørsmålene på forhånd til et forskningsintervju. Men dagen før intervjuet skulle
finne sted fikk jeg en ny henvendelse, hvor de spurte om å få spørsmål oversendt på forhånd.
Etter å ha vurdert saken endte det med at jeg sendte over intervjuguiden allikevel. At
informanten fikk tilgang til spørsmålene på forhånd førte til at jeg mistet fordelen av å kunne
stille spørsmål som informanten ikke hadde forberedt seg på ved å lese dem på forhånd. Dette
er et eksempel på det jeg forstår som et asymmetrisk maktforhold i favør av informanten
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fordi jeg var redd for at ved å nekte å dele temaene for intervjuet ville informanten trekke
seg. På grunnlag av dette vurderte jeg det slik at det var bedre å dele intervjuguiden med
informanten enn å gå glipp av et viktig intervju. Jeg opplevde ikke dette som en bevisst
handling for å endre maktbalansen fra informantens side, men heller at han ønsket å vite hva
han skulle svare på. Allikevel ble det resultatet fordi jeg følte at jeg hadde noe å tape på å
levere ut spørsmålene. At informanten hadde lest spørsmålene mine på forhånd har mest
sannsynlig påvirket informasjonen jeg fikk ut av intervjuet.

4.3.5 Observasjon
I følge Kearns (2010) kan et motiv for å gjennomføre observasjon være å samle inn
komplementære bevis. Hensikten er at observasjonen skal komplimentere mer kontrollerte og
strukturerte metoder som for eksempel intervju og gi et bedre grunnlag for å beskrive temaer.
Den komplementære observasjonen kan ta form av «å henge ut» i nabolaget før, under eller
etter intervjuer og observere det fysiske miljøet. Slik observasjon kan brukes som hjelp ved
siden av mer strukturert innsamlede data, å underlette tolkningen av hvordan steder oppleves
(Kearns, 2010). Etter å ha lest dokumenter om planleggingsprosessen ble jeg oppmerksom på
at det var noen deler av Tjuvholmen som var spesielt interessante for min studie.
Observasjonen har derfor gått ut på å se de rommene som dokumentene diskuterer med egne
øyne, og få kjennskap til de rommene som planer, dokumenter og kart beskriver. Derfor har
jeg i arbeidet med denne oppgaven besøkt Tjuvholmen for å betrakte de stedene som blir
beskrevet. Spørsmål jeg hadde etter dokumentlesning og observasjon av byrommene på
Tjuvholmen ble til tema i intervjuene. Et eksempel på tema som utviklet seg på denne måten
er diskusjonen om bredden på havnepromenaden rundt Tjuvholmen. Denne hadde jeg lest om
og var kjent med, men det var først da jeg tok turen og gikk hele promenaden rundt alle de tre
øyene at jeg så hvor interessant dette var for forskningsspørsmålene min. Jeg har også besøkt
Tjuvholmen ved et par anledninger etter at jeg var ferdig med intervjuene. Dette har vært
nyttig fordi et mål med denne oppgaven er å få en økt forståelse for meninger og
oppfatninger som aktørene i en slik planprosess har og hvordan det planlagte fysiske
rommet påvirker bruken. Hensikten med de senere besøkene til Tjuvholmen var derfor å
betrakte byrommene vi hadde diskutert i intervjuene på nytt, og oppleve byrommene, denne
gangen med informantenes oppfatninger i bakhodet. Besøkene til Tjuvholmen har gitt meg
mulighet til å bli bedre kjent med caset og samtidig vært et hjelpemiddel i tolkningen av
andre datakilder. I kapittel 5 presenterer jeg et oversiktskart over Tjuvholmen hvor de
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rommene jeg har vært mest opptatt av, og som blir viet plass i analysen (kapittel 6 og 7) er
markert.

4.3.6 Lydopptak og transkribering
Alle intervjuene ble tatt opp ved hjelp av en digital opptaker. Før hvert intervju avklarte jeg
dette med informanten. Ingen av informantene hadde noen innvendinger mot dette i noen
sammenhenger kan det at en opptaker ligger på borde gjøre informanter ukomfortable og føre
til at de er mer forsiktige med hvordan de ordlegger seg (Dunn, 2010). Jeg opplevde ikke at
opptakeren hadde noen påvirkning på informantenes svar eller væremåte i intervjuet. Dette
kan skyldes at de alle er vant til å bli intervjuet. For meg var det å kunne ta opp intervjuene
en stor fordel fordi det gjorde at jeg kunne rette oppmerksomheten mot det informanten sa og
samtalen vår heller enn å være opptatt av å ta notater. Det har også gjort det mulig å gjengi
hva som ble sagt mer nøyaktig i ettertid, og slik sikre at mine tolkninger blir gjort på
bakgrunn av hva informanten faktisk har sagt. Til å renskrive intervjuene benyttet jeg meg av
transkriberingsprogrammet Hypertranscribe som har flere funksjoner som underletter jobben
med å skrive ned intervjuet.

4.3.7 Deltakelse og informertsamtykke
Informantene er blitt informert om hva deltagelse i prosjektet innebærer i et
informasjonsskriv som var vedlagt e-posten med forespørsel om et intervju. Dette skrivet tok
jeg også med og gjorde rede for før intervjuet. Her gjorde jeg rede for at deltakelse i
prosjektet er helt frivillig og at informantene når som helst kan trekke seg fra undersøkelsen.
Det blir også opplyst om at jeg ikke kan love informantene anonymitet. Grunnen til det er at
caset omhandler en offentlig planprosess, og at personer med kjennskap til denne vil kunne
gjenkjenne enkelt personer på bakgrunn av hendelsene som beskrives i oppgaven. En annen
grunn er at jeg mener at det er viktig for analysen å få frem informantenes roller i prosessen
som f. eks «offentlig planlegger», «utbygger» eller «styreleder». Dette er betegnelser som
gjør at det lettere for andre å identifisere hvem informantene er. Jeg har vurdert dette, og
kommet frem til at de dataene jeg har samlet inn ikke er av en sensitiv karakter, mye av det vi
snakket om i intervjuene har informantene også uttalt seg om andre steder. Men for å
kompensere for at det ikke er mulig å gi anonymitet har jeg i informasjonsskrivet lovet
informantene sitatsjekk før oppgaven ferdigstilles og at all innsamlet data vil bli behandlet
konfidensielt. I følge Thagaard (2009) handler konfidensialitet om at forskeren tar
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forhåndsregler om hvordan dataene brukes og presenteres slik at enkeltpersoner ikke blir
skadelidende.

4.3.8 Reliabilitet
Er et begrep som egentlig refererer til hvordan en annen forsker som anvender de samme
dataene og den samme metoden kan komme frem til det samme resultatet, altså om det er
mulig å replisere forskningen. Dette er forbundet med positivistisk forskningslogikk som
fremhever forskningens nøytralitet i forhold til relasjonen mellom forskeren og informanten
(Thagaard, 2009). Den positivistiske forskningslogikkens fremhevelse av et ideal om
repliserbarhet blir i kvalitativ forskning sett på som lite relevant, fordi fremstillingen av data
blir forstått som et samarbeid mellom forskeren og personer i felten. Fordi kvalitativ
forskning er skapt i unike situasjoner og av relasjoner mellom individer kan en
fremgangsmåte for å oppnå reliabilitet isteden være at man er åpen om fremgangsmåter man
har brukt ved innsamling og analyse av data. Dette innebærer at forskeren gir detaljerte
beskrivelser av forskningsstrategi og analysemetoder slik at forskningsprosessen kan
vurderes trinn for trinn. Forskningen bør også presenteres på en slik måte at leseren kan skille
mellom hva som er data, og hva som er tolkninger farget av forskerens syn. Dette gjør det
mulig å skape data som er mer uavhengig fra fortolkningene (Thagaard, 2009). Forskerne må
reflektere over konteksten for innsamling av data og hvordan forskningsprosessen har
utviklet seg. Med dette menes om prosessen har vært preget av åpenhet eller har forskeren
fått begrenset og overfladisk informasjon, man må få frem sentrale trekk ved relasjonen
mellom forsker og informantene og hvilken betydning denne har for den informasjonen
forskeren får (Thagaard, 2009).
Mine meninger, verdier og holdninger har en betydning for konstruksjonen av data.
Dette har sannsynligvis påvirket måten jeg har stilte spørsmål eller gitt respons på
informantens svar. For eksempel er jeg skeptisk til de sosiale konsekvensene som
markedsstyrt byutvikling kan ha. Flere av mine informanter ga motsatt uttrykk for at de
mente at dette var en god organisering av byutviklingen. Jeg har like vel ikke inntrykk av at
min rolle som forsker har påvirket informantene på en slik måte at de har holdt igjen, selc om
flere har ytret skepsis mot perspektivene som kommer fra det de omtaler som «teoretiske
planleggingsmiljøer». Men jeg kan likevel ikke utelukke en slik påvirkning, og da har jeg
ikke fått tilgang til informantenes egentlige tanker og meninger. Jeg har forsøkt å motvirke
dette ved å oppmuntre informantene til å dele sine tanker og oppfatning om hendelsene slik
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de så dem. Samtidig gjorde jeg det også klart at målet med oppgaven var å forklare utfallet av
en prosess og ikke å utlevere enkelt personer. Fordi dataene mine er produsert i relasjonen
mellom meg som forsker og informantene mine tviler jeg på at andre ville kunne oppnå det
samme resultatet på et senere tidspunkt. Reliabilitet må som Thagaard (2009) beskriver,
isteden knyttes til en nøyaktige og åpne beskrivelser av datainnsamling og analyse. Dette er
blant annet motivasjonen for beskrivelsene av forskningsprosessen i dette kapittelet.

4.3.9 Validitet
Er knyttet til gyldigheten av de tolkningene forskeren kommer frem til. Vi kan vurdere
validiteten av forskning med henblikk på spørsmål om resultatene av undersøkelsen
representerer den virkeligheten vi har studert. Begrepet handler om at man i tilstrekkelig grad
redegjør for at analysen representerer fortolkninger av de fenomenene vi har studert gir
fortolkninger som er gyldige i forhold til den virkeligheten vi har studert (Thagaard, 2009).
Det er vanlig å skille mellom intern og ekstern validitet. Begrepet intern validitet handler om
hvordan årsakssammenhenger støttes innenfor en bestemt studie. Mens ekstern validitet ofte
blir omtalt som overførbarhet i kvalitativ forskning fordi dette uttrykker tydeligere hvordan
fortolkninger som er utviklet innenfor et prosjekt også kan ha gyldighet i andre
sammenhenger (Thagaard, 2009).
Gyldigheten av fortolkningene mine er knyttet at informantene har gitt meg pålitelig
informasjon. Informantene har sannsynligvis vektlagt ulike ting avhengig av hvordan de
ønsker å fremstille sin rolle. At interesser påvirker hvordan vi ser på ting er en naturlig følge
av våre situerte perspektiver og må ikke ses som et forsøk på å påvirke undersøkelsen. Mange
av intervjuene belyser de samme temaene og det er derfor mulig å vurdere enkelt utsagn opp
mot andre kilder. På grunn av denne undersøkelsens begrensning i tid og omfang, har jeg
ikke hatt anledning til å intervjue alle som har hatt en rolle i prosessen, en informant svarte
heller aldri på forespørsel min. Derfor er det rimelig å anta at jeg har gått glipp av viktig
informasjon om fenomenet. Allikevel mener jeg at ved å gjøre et strategisk utvalg med tanke
på å få belyst så mange aspekter som mulig at jeg har møtt denne utfordringen. I denne
undersøkelsen har jeg også benyttet meg av ulike typer data, både primære og sekundære
kilder. Den primære kilden til data har vært de transkriberte intervjuene, mens sekundærdata
består av dokumenter om planprosessen og den politiske behandlingen, avisartikler og
litteratur om prosessen. Gjennom å sammenligne ulike datakilder får man et bredere grunnlag
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for å vurdere om tolkningene man kommer frem til gir et riktig bilde av den virkeligheten
man ønsker å si noe om, dette kan styrke validiteten til funnene.
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5 Byutviklingen av Tjuvholmen
Dette kapittelet vil gi en kort beskrive av byutviklingsprosjektet Tjuvholmen basert på
empiriske data fra intervjuer, saksdokumenter og annen litteratur. Hensikten med dette er å
presentere leseren for hendelsene som blir tatt opp i analysen. Kartet under er et utsnitt av
indre Oslofjord og viser bydelen Tjuvholmen som består av de tre øyene Akersodden,
Tjuvholmen og Skjæret. Akersodden grenser til Aker Brygge i nord og til Filipstad i vest. I
syd mellom Filipstad og fjorden ligger Tjuvholmen som er tettest utbygget med boliger og
øst for denne ut mot Pipervika ligger Skjæret hvor Astrup Fearnley museet, parken og
badestranden ligger. I kapittel 7 vil hendelser som er knyttet til det ovale bygget i syd-enden
av Bryggegangen på Akersodden og badebryggen ytterst på Tjuvholmen bli tatt opp.

Akerbrygge

Filipstad
yg
Br

g
ge

an

ge

n

Pipervika

Akerodden

Tjuvholmen

Skjæret
Badebryggen

N100m
Kart over Tjuvholmen ( kartdata: geonorge.no)
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5.1 Konseptkonkurransen
Konseptkonkurransen om byutvikling og salg av Tjuvholmen som fant sted i 2002, er sentral
i dette caset fordi den legger premissene for den utviklingen som har skjedde i etter tid.
Konkurransen er spesiell fordi den er både en arkitektkonkurranse om byutviklingen av
Tjuvholmen, men også et salg av en eiendom. Gjennomføringen av konseptkonkurransen er
knyttet til realiseringen av Fjordbyvedtaket, det betydde at man måtte frigjøre arealer som ble
brukt til havnedrift for byutvikling. Den er også knyttet til Havnestyrets vedtak om en
omstrukturering av Oslo Havn, dette innebar at havna skulle effektiviseres og flyttes til
Ormsund og Bekkelagskaia der den ligger i dag. Salget av Tjuvholmen skulle finansiere den
nye havnen (Havnevesenet & Plan- og bygningsetaten, 2002). Samtidig ville man at kjøperen
skulle gi en «gaven til byen», tanken her var at cirka halve kjøpesummen var finansiering og
bygging av et museum, en attraksjon, offentlige rom og park.
17. september 2001 ga byrådet Oslo Havn fullmakt til å selge Tjuvholmen. I januar
2002 sender Oslo Havn og Plan- og bygningsetaten ut et brev til potensielle interessenter med
informasjon om hvilke planer Oslo Havn og kommunen hadde med salget av Tjuvholmen
(Oslo Havnevesen & Plan- og bygningsetaten, 2002). Brevet skisserer hvordan man ønsker å
gjennomføre konkurransen og det blir listet opp premisser som må oppfylles for å delta i
konkurransen disse vilkårene og premissene blir utdypet i dokumentet «prospekt for salg og
byutvikling av Tjuvholmen, Oslo havn». Med vedlegget Byutvikling og salg av Tjuvholmen
rammeprogram for konkurranse om byutvikling (Havnevesenet & Plan- og bygningsetaten,
2002). Dokumentet trekker opp rammene for hvordan konkurransen skal gjennomføres og
hvilke krav som stilles til utbygger gruppene for å delta i konkurransen og for å vinne den.
Premissene handler blant annet om hvordan prosessen skal gjennomføres, hva deltakerne må
ha med i forslagene sine, hvordan en vinner skal kåres og legger premisser for hva
utbyggingen må inneholde av tilbud til byen som rekreasjonsarealer, attraksjoner, bolig,
lokaler til næringsvirksomhet samt at bydelen skal ha offentlige rom og være tilgjengelig for
allmenheten 24 timer i døgnet. Dette dokumentet er et viktig rammedokument som har hatt
betydning både for planleggingsprosessen og for utbyggingen av Tjuvholmen. Og kan regnes
som det Hanssen (2012) beskriver som et overordnet styringsdokument som har vært viktig
for prosessen og for resultatet. Dokumentet er utarbeidet av Oslo havn med bistand fra Planog bygningsetaten.
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«(...) 95% av det som står i prospektet og 95% av det som står i
premissbrevet er skrevet av Oslo Havn med tanke på at sånn kunne vi
tenke oss at dette ble gjennomført. Det er de to startdokumentene for
prosessen»(intervju med leder Oslo havnestyre, 120116).
Hele byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen har vært preget av en stram tidsramme fra
gjennomføringen av konseptkonkurransen til premissene om når bydelen skulle være ferdig
bygget som ble stilt til utbygger gruppene som deltok i konkurransen. Et eksempel på den
korte tidsrammen er hvordan havnevesenet sendte ut invitasjoner til konkurransen den
23.april og fristen for å levere inn bidrag var satt til den 15. August. I Rammeprogrammet blir
de grunnleggende rammene for konkurransen og hvilke premisser som ligger til grunn lagt.
Sommeren 2002 ble dokumentet Byutvikling og salg av Tjuvholmen rammeprogram for
konkurranse om byutvikling (Havnevesenet & Plan- og bygningsetaten, 2002) behandlet som
en orienteringssak i bystyret. Politikerne hadde ikke før dette tidspunktet vært involvert i
konkrete drøftinger om dokumentets innhold (Byutviklingskomiteen, 2002).
En viktig forutsetning for konseptkonkurransen var at den skulle ha en demokratisk
forankring. «Det beste forslaget for Tjuvholmen vil være det som vinner aksept hos byens
borgere, blir innstilt av juryen og får et ja fra Oslo bystyre» (Oslo Havnevesen, 2002b, s. 3).
Det betydde at man ønsket å koble politikerne inn i prosessen på et tidlig tidspunkt i
planleggingen. Først ønsket man tilbakemelding på hva slags utvikling politikerne ønsket seg
på Tjuvholmen og avgjørelser om rammebetingelsene, hvem som vant konkurransen og
senere reguleringsplanen skulle legges frem for bystyret til politisk behandling slik at
politikerne hadde mulighet til å gjøre endringer før noe var bestemt. Utover politikernes
deltakelse ønsket man at byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen skulle ha en bred forankring.
Derfor skulle alle forslagene som deltok i konkurransen vurderes av en fagjury. Juryen som
skulle vurdere de innsendte forslagene ble oppnevnt av Oslo bystyre og var en bredt
sammensatt gruppe på 12 personer med variert faglig bakgrunn (Jenssen, 2008). Man ønsket
også å involvere befolkningen og forslagene ble 17.september utstilt på restaurant Solsiden
slik at befolkningen kunne gjøre seg opp sin egen mening om forslagene. I forbindelse med
denne utstillingen var det lagt opp til at befolkningens kunne stemme på det forslaget de likte
best. Utstillingen ble besøkt av 8000 mennesker og det ble avgitt 5413 stemmer i forbindelse
med utstillingen og 16214 stemmer via internett (Oslo Havnevesen, 2002a, s. 5). Selvaag
gruppen, Aspelin Ramm og Niels Torp sitt prosjekt «Utsyn» og Snøhetta og Linstow sitt
prosjekt «Fjordparken» fikk flest stemmer av «folkejuryen» (Oslo Havnevesen, 2002a, s. 5).
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Utstillingen og avstemningen var en måte å involvere befolkningen i avgjørelsen på som
skapte interesse og stor debatt i media (Jenssen, 2008). Da fagjuryen kom med sin innstilling
den 9. oktober var juryens medlemmer delt mellom «Fjordparken» som hadde flertall, og
«Utsyn». Det ble derfor bestemt at juryen skulle kåre «Fjordparken» til vinner av
konseptkonkurransen, men samtidig innstille «Utsyn» slik at det ble opp til bystyret å ta den
endelig beslutning å kåre en vinner (Oslo Havnevesen, 2002a, s. 27). I følge Jenssen (2014, s.
51) kom juryen frem til å gjøre det på denne måten fordi den ønsket at bystyret skullet få en
eierskapsfølelse til beslutningen, og de mente at denne ville bli større dersom de fikk en reell
valgmulighet. Derfor ble det en ekstrarunde hvor bystyret skulle ta det endelige valget om
«Utsyn» eller «Fjordparken» skulle vinne. Utover høsten kom innstillinger først fra
havnestyret som 21. oktober enstemmig innstilte «Utsyn». Plan- og bygningsetaten utredet
begge konseptene i dokumentet prinsippsak om to byutviklingsprosjekt for Tjuvholmen (Planog bygningsetaten, 2002). Den 29. Oktober innstilte Plan- og bygningsetaten «Fjordparken»
og 19. November innstilte også byrådet «Fjordparken» som det beste forslaget (Jenssen,
2008). Den 18. Desember 2002 besluttet Oslo bystyre at konseptet «Utsyn» som var
utarbeidet i samarbeid mellom Niels Torp, Selvaag gruppen og Aspelin Ramm skulle kåres til
endelig vinner av konkurransen, og havnevesenet kunne fortsette forhandlingene med denne
gruppen om salget (Oslo Bystyre, 2002).

5.2 Reguleringsplanprosessen
I intervjuene har flere av informantene kom inn på at det var uenighet mellom aktørene om
utformingen av byrommene og bredden på gangareal og promenaden. Denne uenigheten gikk
mye på at partene var uenige om hvordan byrommene skulle utformes for å gi den beste
løsningen. Som et resultat av at utbygger og Plan- og bygningsetaten gjennom dialog ikke ble
enige om endringene som etaten mente måtte gjøres, utarbeidet Plan- og bygningsetaten egne
alternativer til utbyggers reguleringsplanforslag i 2004. Dette er presentert i dokumentet
Tjuvholmen. reguleringsforslag til bystyret (Plan- og bygningsetaten, 2004). Her presenterer
etaten sin vurdering av utbyggers reguleringsplanforslag (alternativ 1) og to egne alternativer
(alternativ 2 og 3). De to alternative reguleringsplanforslag er ment å belyse de punktene som
partene var uenige om (Plan- og bygningsetaten, 2004). Disse to alternativene er like med
unntak av at alternativ 3 foreslår at man fjerner det ovalbygget til fordel for flere byrom med
gode solforhold. Plan- og bygningsetaten konkluderer sin vurdering av
reguleringsplanforslagene for Tjuvholmen med at utbygger sitt alternativ 1 i hovedtrekk er et
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godt prosjekt som er i tråd med politiske mål om miljøforbedring, etablering av nye
boligområder, publikumsattraksjoner og rekreasjonsarealer som kommer allmenheten til
gode. Blant punktene som etaten mener bør forbedres er at fotavtrykket til bebyggelsen bør
innsnevres slik at bryggene, promenaden og byrommene kunne utvides. Etaten ønsket at det
skulle bli mer plass til byrom både vertikalt og horisontalt. Det var en bekymring om
utformingen av byrommene var slik at de ville bli oppfattet som offentlige. Blant annet
handlet dette om at bygningene kraget for mye ut over gangarealet enkelte steder og bredden
på bryggene og havnepromenaden enkelte steder var for smal. Etatens konklusjon var at
deres alternativ 3 var det som best tok vare på de kvalitetene man ønsket at den nye bydelen
skulle gi byen (Plan- og bygningsetaten, 2004). Den 22. Juni 2004 behandlet Bystyret
reguleringsplanen for Tjuvholmen og vedtok utbyggergruppen Tjuvholmen KS sitt forslag til
reguleringsplan (Oslo Bystyre, 2004).

5.3 Badebrygge saken
Tjuvholmen var ferdig utbygget i 2014 og badebryggen ytterst på Tjuvholmen og stranden i
parken på Skjæret ble populære hos byens befolkning. Men dette fører også til konflikter
mellom byens befolkning og beboere som klaget på støy fra badegjestene. Vekterne på
Tjuvholmen forsøkte å håndtere dette ved å stengte badebryggen på kveldstid for å sikre ro
og orden, i avisene kunne man lese overskrifter som Naboer nekter folk å bade (Nettavisen,
2014).
Stengningen førte til reaksjoner fra byens befolkning og politikere og det ble gjennom
sommeren og høsten en politisk behandling og en debatt i media om offentlig rom i
Fjordbyen og eierselskapets anledning til å stenge av deler av Tjuvholmen for allmennheten.
Debatten førte til endring som man kunne lese i Osloby «skiltingen på Tjuvholmen endret
etter protester fra badende» (Riaz, 2014b). Etter at bystyret tok opp saken og plan- og
bygningsetaten hadde undersøkt saken kom man frem til en avklaring av situasjonen hvor
kommunen og eierselskapet Tjuvholmen KS ble enige om at kommunens ordensreglement
skal gjelde på Tjuvholmen, det skal være ro mellom klokken 23.00 og 07.00.
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2000:
-

2001:
-

2002:
-

-

-

-

-

-

2003:
19.januar: Bystyresak 53/00 Fjordby
eller havneby? Utredning om Oslos
havne- og sjøside. Kjent som
«Fjordbyvedtaket»
18.september: Strategivedtaket i Oslo
havnestyre om by- og havneutvikling i
Oslo
17.september: Byrådet gir Oslo
Havnevesen fullmakt til å forestå salg av
Tjuvholmen.
10. januar Oslo Havnevesen og Plan- og
bygningsetaten: brev til interessenter
Byutvikling og salg av Tjuvholmen. Brevet
er en første orientering om Havnevesenet
og kommunens tidsplan og ambisjoner for
salg og byutvikling av Tjuvholmen.
Havnevesenet og plan- og bygningsetaten:
Prospekt for salg og byutvikling av
Tjuvholmen, Oslo havn. Vedlegg:
Byutvikling og salg av Tjuvholmen.
Rammeprogram for konkurranse om
byutvikling.
23.april: Inviterer Oslo Havnevesen til
konseptkonkurransen
19.juni Orienteringssak i Oslo bystyret
298/02, om Byutvikling og salg av
Tjuvholmen. Rammeprogram for
konkurranse om byutvikling.
Programmet blir godkjent.
15.august innleveringsfrist for forslag til
konkurransen
17 – 30.september utstilling av forslagene
på Restaurant Solsiden, 21000 stemmer i
«folkejuryen».
Utsyn får flest stemmer av folkejuryen.
9.oktober Juryen innstiller Fjordparken
som vinner av konkurransen, men sender
også Utsyn videre til politisk behandling i
bystyret.
21.oktober Havnestyret innstiller Utsyn
29.okttober Plan- og bygningsetaten
innstiller Fjordparken. I dokumentet
prinsippsak om to byutviklingsforslag sak
til bystyret. blir de to finaleforslagene
Utsyn og Fjordparken vurdering.
19.november: Byrådet innstiller
Fjordparken
4.desember: Byutviklings komiteen
innstiller Utsyn
18.desesember: Sak 513. Tjuvhol men Valg av byutviklingsprosjekt –
Sentrum. Bystyret bestemmer at Utsyn
skal kåres til endelig vinner av
konkurransen

-

2004:
-

-

2005:
-

27.mai: Bystyresak 150/03 Avtale om
salg og byutvikling av Tjuvholmen, Oslo
havn. bystyret vedtar salget til gruppen
bak vinner forslaget Utsyn.
16.juni Selvaag og Aspelin Ramm (Utsyn)
undertegner kontrakt med OHV
Plan- og bygningsetatens behandling av
forslagsstillers reguleringsplanforslaget
(alternativ 1). Etaten utarbeider to egne
alternative forslag (alternativ 2 og 3).
Etaten anbefaler at bystyret vedtar
alternativ 3.
22.juni: Bystyresak 299 Tjuvholmen Reguleringsplan - Bolig, forretning,
kontor, hotell, kultur og friområde Bydel Frogner. Reguleringsplanforslaget
til gruppen bak forslaget Utsyn for
Tjuvholmen vedtas i bystyret.
14.desember: Renzo Piano sier ja til å
tegne Astrup Fearnley museet
Januar: Rivning av eksisterende
bebyggelse
31.mai: Salget av leilighetene starter

2006:
-

Byggestart for andre byggetrinn

2012:
-

Astrup Fearnley flytter inn

2014:
-

-

Sommeren: Badebryggesaken, vektere
stenger brygge ytterst på Tjuvholmen etter
klager om støy og ordensforstyrrelser.
Fører til protester fra byens befolkning og
en debatt i media om håndheving av orden
i byrommene.
september Tjuvholmen ferdig bygget.
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6 Den demokratiske prosessen
6.1 Politiske mål for utbyggingen av Tjuvholmen
Dette kapittelet vil først diskutere noen overordnede mål for Fjordbyen som også er relevante
i forbindelse med utbyggingen av Tjuvholmen. Videre vil kapittelet ta for seg planprosessen
med hovedvekt på den politiske styringen og hvordan politikerne har brukt planpraksisene for
å styre den.

6.1.1 Å åpne byen mot fjorden
Et sentralt mål med Fjordbyen har vært «å åpne byen mot fjorden». I Fjordbyvedtaket fra
2000 heter det at «Kommunen ønsker å frigjøre en størst mulig del av havnearealene til
byutvikling for bolig-, nærings- og rekreasjonsformål» (Oslo Bystyre, 2000). Dette er i følge
informantene mine et estetisk og visuelt mål. Det betyr at dette har handlet mest om at man
skal gjøre områdene tilgjengelige slik at byens befolkning kunne bruke dem, et eksempel på
dette er havnepromenaden som går langs sjøsiden fra Kongshavn i øst til Frognerkilen i vest.
Før var fjorden forurenset av industri og trafikk som dannet en barriere mellom byen og
sjøen. Så da man renset fjorden var tanken med promenaden å gi byens innbyggere tilgang til
sjøen. Som en av mine informanter sa så var et mål med dette at Oslo skulle bli den blågrønne byen, som han forklarte, har det alltid vært slik at Oslo har marka som omkranser
byen og i gamle dager var det slik at de mest ettertraktede eiendommene lå nærmest denne.
Langs sjøen var det industri og havnevirksomhet som gjorde at det ikke var attraktivt å
oppholde seg der.

«Da man renser fjorden, så man at den var et like stort aktivum, så skulle
byen bli den blå-grønne byen. Så var jo ikke dette noe Oslo kommune har
funnet på helt på egen hånd, dette er en byutvikling og en omforming
som har funnet sted i London med Docklands, i København og i Hamburg.
Vi så det at Oslo kommune hadde det samme fortrinnet så det å
gjenerobre sjøsiden det var visjonen [... ] det lå også en verdiskaping i å
omforme havneområdene til den moderne byen, fordi den gamle måten å
gjøre det på det var industribyen» (intervju med tidligere byrådsleder H,
040316).
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Informantene mener at dette har man lykkes med å gi byen kontakt med fjorden langs
sjøsiden. Ved å fjernet den industrielle virksomheten som har ligget langs sjøsiden og utvikle
disse områdene til rekreasjons-, bolig og næringsformål. I sitatet over er informanten også
inne på et annet mål med å åpne opp sjøsiden for byen, og det er knyttet til den historiskøkonomiske konteksten som mange vestlige byer har befunnet seg i, overgangen fra en
industriell økonomi til en postindustriell. Dette betyr blant annet at byens økonomi
gjennomgår en strukturell endring. Industriell produksjon av varer blir flyttet til andre steder
hvor det er billigere å fremstille disse. Og byens økonomi blir fokusert rundt at man isteden
produserer tjenester. I en slik økonomi er det en konkurranse mellom byer om å tiltrekke seg
kapital og det blir derfor viktig å gjøre seg attraktiv og posisjonere seg i forhold til andre byer
(Desfor & Jørgensen, 2004). Derfor kan Fjordbyvisjonen også settes i sammenheng med et
slik mål. I denne sammenhengen er det relevant å se på hvilke sosiale konsekvenser en slik
strategi hvor økonomisk vekst skal oppnås gjennom en konkurranse mellom byer om å være
mest mulig attraktiv.
Det neste avsnittet vil handle om boligpolitikk, resten av dette kapittelet vil fokusere
på politisk styring og de «nye» planpraksisene som er blitt presentert i teori kapittelet. Denne
diskusjonen vil være forbundet med diskusjonen om tilgang til og bruk av offentlige rom i
kapittel 7.

6.1.2 Boligpolitiske mål
I bystyrets Fjordbyvedtak fra 2000 heter det i punkt 7. Oslos framtidige sjøside må sikres en
høy boligandel. Oslo kommune vil føre en målrettet politikk for å sikre at en viss andel av de
nye boligene reserveres ungdom og økonomisk vanskeligstilte (Oslo Bystyre, 2000). Dette
vedtaket i Oslo bystyre er grunnlaget for realiseringen av Fjordbyen og er slik også relevant
for Tjuvholmen som en del av denne. Jeg har spurt mine informanter om hvorfor dette ikke er
blitt fulgt i planleggingen av Tjuvholmen. I vedtaket virker det som et klart mål, men som det
har vist seg også andre steder i Fjordbyen har det vært vanskelig å få til boliger med tanke på
unge og vanskeligstilte. Spørsmålet om den sosiale sammensetningen i boligene på
Tjuvholmen handler for meg om en tanke om at hadde man sikret at flere grupper fikk
mulighet til å bo der ville det ha hatt innvirkning på kommunens mål for utbyggingen av
Tjuvholmen som for eksempel at man ønsket at bydelen skulle være fler-funksjonell, levende
og tilgjengelig for byens befolkning (Havnevesenet & Plan- og bygningsetaten, 2002). I
retten til byen-perspektivet er sentralitet et viktig begrep, et annet begrep som er forbundet
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med dette er bruk. Hvis store grupper i befolkningen ikke har mulighet til å bosette seg i
Fjordbyen eller på Tjuvholmen på grunn av for eksempel prisnivået vil det være problematisk
i dette perspektivet fordi de vil ikke som besøkende ha en like sentral posisjon som beboerne.

«Ja, hvis man ser Tjuvholmen isolert så er jo det en skivebom for det er
virkelig ikke for folk flest og det har noe med bygge kostnadene å gjøre,
kanskje litt konseptet også. Men vi har forsøkt å tenke på helheten. På
Sørenga ønsket vi å mot veie dette ved å bygge mindre leiligheter, en
rimeligere utbygging og også en viss kommunal subsidiering. Jeg vet
ikke om man har fulgt opp det i ettertid, men det var meningen at det
skulle være noe utleieleiligheter der. Men det er jo en sammenheng
mellom bygge kostnader og priser, dessverre sånn er det bare. Men det er
klart du peker på et svakhetspunkt i forhold til visjonen.»(intervju med
tidligere bystyreleder H, 040316).
I følge Andersen og Røe (2016, s. 7) endte den sosiale bolig andelen i Bjørvika med at man
bygger studentboliger tilsvarende 5% av boligene. Informanten mener at målet om å få til
rimelige boliger i Fjordbyen har vært urealistisk. En grunn til at man ikke har fått det til er
som han sier at Hvis en utbygging ikke er lønnsom finner den ikke sted (intervju med
byrådsleder 040316). En årsak til at det er slik er at man i Norge liberaliserte bolig- og
byplanleggingen på midten av 1980-tallet og man har med unntak av en liten sosial
boligsektor har forlatt tanken om at det offentlige skal være en aktiv pådriver for å skaffe
befolkningen boliger. Byplanlegging og boligbygging har i økende grad blitt sett på som
oppgaver som skal løses gjennom markedet. Siden 1980-tallet har det vært en tilbaketrekning
av det offentlige i byutviklingen.

«Det er fordi man tapte mye penger, bunnen gikk ut av markedet man
hadde investert i. Man ønsket ikke de tapene på offentlige budsjetter, så
man prøver å skyve den type risiko over på det private. Det er helt klart
at man har ønsket at det private skal gjøre veldig mye. Det er det liten
tvil om» (intervju med tidligere planlegger 110216).
Kommunen har i økende grad ønsket at private krefter skal stå for bolig og byutvikling fordi
det er en risiko involvert i dette som det offentlige ikke ønsker å ha på sine budsjetter, men
det handler også om at en kommune har andre oppgaver som koster penger og at man må
prioritere «I et kommunebudsjett så ville det gått på bekostning av investering i skole, eldre
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omsorg og idrett som er kommunens primæroppgaver» (intervju med tidligere byrådsleder H,
040316).
På 1920-tallet bygde kommunen ut områder som Torshov og Ila og fra 30-tallet fikk
man boligbyggelagene som bygget boliger. Dette systemet krevde at man hadde et
prisreguleringssystem for å hindre at den første eieren av en ny bolig fikk hele gevinsten. Noe
som etter hvert førte til at man fikk et svart marked hvor folk betalte penger under bordet når
de kjøpte leiligheter. En av grunnene til at man liberaliserte boligmarkedet på 1980-tallet var
at man ønsket å få kontroll over denne situasjonen fordi man så at systemet skapte ulikhet.

« Resultatet av det var et svart marked hvor du betalte to tredjedeler
under border og forskere viste at systemet subsidierte de rikeste, fordi du
måtte ha rike foreldre for å kunne betale under bordet for det ville jo
ikke bankene finansiere. Og det var ingen som ville gå tilbake til dette
etter liberaliseringen selv om den var omstridt da den skjedde» (intervju
med tidligere byrådsleder H, 040316).
Om man skulle hatt billigere boliger på Tjuvholmen ville det i følge mine informanter vært
nødvendig med en form for subsidier slike som man gikk vekk fra på 1980-tallet. Dette er
dyrt og problematisk for kommunen fordi subsidiering fort betyr at kommunen sponser noen
som får den økonomiske fordelen av en billig leilighet og at dette ikke løser problemet.
Samtidig mener bystyrerepresentanten fra SV at det er riktig med flere boliger i
sentrumsnære områder som Tjuvholmen for å motvirke at områder av sentrum er folketomme
etter arbeidstid og når restauranter og butikker stenger. Flere boliger bidrar til at det er folk i
sentrum også etter stengetid. Det at folk bor i området betyr at det vil befinne seg flere
mennesker der til alle døgnets tider, noe som er miljøskapende og bidrar til å øke tryggheten i
sentrum. I forhold til dette er det et problem at kommunens muligheter til å styre den sosiale
sammensetningen i boligene på Tjuvholmen er svært begrenset slik den politiske situasjonen
har vært og er.

« Jeg syns det er et problem med den sosiale sammensetningen av
boligmassen som vi dessverre ikke kan kontroll fra kommunens side i et
kommersielt marked. Jeg kan ikke pålegge private aktører å etablere
billige utleie boliger på Tjuvholmen, eller bygge studentboliger. Da må i
så fall kommunen finansiere det» (intervju med bystyrerepresentant SV
050216).
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Grunnen til at det er slik sier informanten er fordi kommunen har overlatt boligbyggingen til
markedet. Man har ikke hatt flertall i bystyret for å føre en boligpolitikk. Oslo har de siste 18
årene blitt styrt med et politisk flertall fra borgerlig side. Med den rådende overbevisningen
om at bolig og byutvikling skal skje gjennom markedet. Hvor man blant annet mener at en
slik satsning ville gått utover andre viktige ansvarsområder i kommune økonomien som skole
og eldreomsorg. Boligbyggingen har blitt overlatt til markedet fordi kommunen da slipper
utgiftene og risikoen som ligger i å være utbygger. Men som informanten gir uttrykk for er
det grunnen til at man ikke kunne styre boligutviklingen på Tjuvholmen mye på grunn av at
kommunen har overlatt dette til markedet og ikke vært en del av markedet.

« Generelt ligger det i bunnen her at det daværende politiske flertallet
ikke hadde noen kommunal boligpolitikk. De har overlatt alt til
markedet, kommunen har ikke drevet noe selv» (intervju med
bystyrerepresentant for SV 050216).
I et av intervjuene ble jeg fortalte av informanten at han allerede under konseptkonkurransen
var klar over at boligene på Tjuvholmen ville bli dyre. Dette handler blant annet om at det er
en attraktiv tomt og at kostnadene forbundet med utbyggingen var høye.

« Jeg sa i konkurransefasen at jeg trodde Tjuvholmen ville bli et av de
absolutt mest attraktive stedene å bo i Oslo, og at boligprisene også ville
reflektere dette. For hvis man ikke skal ha regulerte boligpriser i Norge,
og det er ingen grunn til å tror at man skal tilbake til, så kommer
markedsprisene på Tjuvholmen til å være høye. I tillegg var det
arkitektoniske hovedgrepet og de tekniske løsningene spennende, men
også meget kostbare. Dette medførte at boligprisene ville måtte bli høye.
Vi lanserte ideen om å ha utleieleiligheter som en måte å tilgjengelig
gjøre området for flere, men med mindre man skulle subsidiere boligene
så kom det til å bli dyrt i forhold til andre deler av Oslo» (intervju med
Utbygger2, 180216)
At det ikke var noen politisk vilje til å få til billigere boligpriser på Tjuvholmen kommer frem
i referatet fra bystyrets drøfting av valg av byutviklingsprosjekt for Tjuvholmen i 2002 her
konstaterer representant for Arbeiderpartiet at de ønsket å få til en slik satsning, men kunne
konstatere at det ikke var politisk flertall for å få til dette (Oslo Bystyre, 2002). Mye kan tyde
på at målet om rimelige boliger på Tjuvholmen har vært et tema som det har vært uenighet
om, og som ikke er blitt realisert fordi det politiske flertallet for å få det til ikke har vært til
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stede. Som en av mine informanter sier, «det var aldri en del av hverken
konkurransepremissene eller reguleringen på Tjuvholmen, og ble heller aldri diskutert»
(intervju med Utbygger2, 180216). At kommunen skal ha en aktiv og sosial boligpolitikk har
gjennom hele behandlingen av Tjuvholmen vært en sak som bare har hatt støtte av
mindretallet i bystyret. Uenigheten i bystyret om bolig- og byutviklingspolitikk er
karakterisert av to ulike ideologiske utgangspunkt. Hvor mindretallet har ønsket en annen
utvikling enn flertallet, men som politiker er man nødt til å forholde seg til de politiske
konstellasjonene i Rådhuset og virkeligheten man lever i, som er et samfunn hvor marked og
konkurranse har en sentral plass. SV representanten gir uttrykk for at han syns det er uheldig

«Her er det den sterkestes rett, den som har penger til å skaffer seg bolig.
Jeg syns at det i disse områdene skulle det vært flere muligheter for
grupper med mindre penger til å bosette seg også, for eksempel rimelige
utleieboliger, men det er ikke noe flertall i Oslo bystyre som ville bruke
penger på det» (bystyrerepresentant SV 050216).
Ideologisk overbevisning kan påvirke politikeres vilje til å styre sier Hanssen (2012), noen
partier er mindre villige til å regulere markedet enn andre. Dette vil ha konsekvenser for
hvordan man mener at bolig- og byplanlegging skal organiseres. Flertallet i denne perioden
har vært borgerlig og de har ment at boligbygging og byplanlegging bør skje gjennom
markedet. SV representanten har tilhørt mindretallet som har ønsket mer offentlig initiativ i
bolig- og byutviklingspolitikken. « Jeg mener det er både ønskelig og fult mulig for
kommunen selv å være en aktivt drivkraft her» (bystyrerepresentant SV, 050216). At det
offentlige bør ha en sentral rolle i boligbygging og byplanleggingen blir også reflektert i
intervju med en annen informant. Kommunen kunne ha bestemt at Tjuvholmen skulle
utvikles på en slik måte at det var mulig for folk uten mye penger å kjøpe leilighet der også.
Slik han ser det handler ikke dette hovedsakelig om hvem som bestemmer hvordan
Tjuvholmen skal se ut, men om bruken av byen som helhet. I denne sammenhengen blir
mangelen på en boligpolitikken viktig for den fysiske planleggingen fordi
«[...] det er ikke noen menneskerett å få bo i Oslo sentrum sier folk som
begrunnelse for at det må være dyrt her. Så kan man si, det er kanskje
ikke en menneskerett, men det er fornuftig at flest mulig mennesker kan
bo i Oslo sentrum, og flest mulig forskjellige mennesker også» (intervju
med sivilsamfunn 230216).
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At kommunen burde ta ansvar og sørge for at folk har råd til å bo i byen mener han henger
sammen med den store ideen om byen som en smeltedigel hvor mange forskjellige
mennesker møtes. At kommunen overlater boligbygging og byplanlegging til markedet er et
tegn på at man har forlatt denne tanken om byen som en slik møteplass for forskjellige
grupper og lag av befolkningen. Det er både sosiale og miljømessige argumenter for at
kommunen skal gjenoppta en aktiv rolle i bolig- og byplanleggingen.
Et sentralt mål med Fjordbyen har vært å «åpne byen mot fjorden» ved å rense fjorden
og transformere de gamle industri og havnearealene til boliger, kontorer og
rekreasjonsområder har man gjort denne delen av byen mer tilgjengelig og attraktiv for byens
befolkning og besøkende. Dette har først og fremst vært en estetisk og visuell satsning for å
sikre befolkningen tilgang til områdene.
Et annet uttalt mål i Fjordbyvedtaket var en målsetning om en sosialsammensetning
av boligene. Dette målet har ikke blitt realisert, boligbyggingen i Oslo er i dag karakterisert
av å være markedsstyrt. Som informantene mine gir uttrykk for handler dette mye om vilje og
ideologi, politikere er forskjellige og har ulikt syn på hvordan boligmarkedet skal
organiseres. I Oslo har det ikke vært politisk flertall for en slik satsning, i datamaterialet mitt
er det to hovedsyn på hvordan det skal organiseres. På den ene siden argumenters det for at i
dagens økonomi er det markedsbaserte systemet det beste alternativet. På den andre siden
argumenteres det for en aktiv kommunal boligpolitikk fordi det å sikre at flest mulig
mennesker kan bo i byen er fornuftig ut i fra sosiale og miljømessige hensyn. At sjøsiden har
blitt tilgjengelig for byens befolkning er positivt for output-legitimiteten, og viser evne til å
gjennomføre byutviklingsprosjekter som er i befolkningens interesse. Retten til byenperspektivet, er opptatt av at byens befolkning har mulighet til å bo og bruken byen. At
politikerne viser manglende vilje til å gjennomføre det boligpolitiske målet gjør dette
vanskeligere for mange grupper å etablere seg i sentrale deler av Oslo, dette svekker den
demokratiske legitimiteten som resultat, men også som prosess fordi det ikke er et politisk
flertall for å jobbe for denne målsettingen som det er både sosiale og miljømessige
argumenter for at er i velgernes interesse.

6.2 Det representative demokratiet
Demokratisk legitimitet handler om hvordan beslutninger tatt av et politisk system blir
akseptert av grupper i det samfunnet som blir berørt av dem. Dette retter seg mot offentlige
myndigheters evne til å skape legitime prosesser (input-legitimitet) og resultater (output-
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legitimitet) (E. I. Falleth mfl., 2010). I et demokrati er den formelle kanalen man bruker for å
legitimere prosesser at alle innbyggere gjennom deltakelse i valg kan stemme, og slik holde
politikerne ansvarlige for sine beslutninger. Dette er det som blir omtalt som representativt
demokrati. I planteori og planlovgivning er det en tradisjon for å vektlegge direkte
demokratiske virkemidler (E. I. Falleth mfl., 2010). I dette teoretiske rammeverket er derfor
vurderingen av input-legitimiteten basert på både representative (stemme) og direkte (ytring)
demokratiske virkemidler for å vurdere prosessen. Grunnen til dette er oppgavens perspektiv
som blant annet er basert på et ønske om å undersøke om de store politiske målene om å
«åpne byen mot fjorden» har blitt realisert. I dette legger jeg blant annet vekt på i hvilken
grad samspillet mellom representative og direktedemokratiske virkemidler har blitt fulgt opp.
Da Oslo bystyre kåret en endelig vinner av konseptkonkurransen den 18.12.02 uttalte
Representanten fra Arbeiderpartiet:
«A etterlyser stadig vekk økt egenplanlegging fra kommunens side slik at byutvikling i mindre
grad blir avhengig av kommersielle interesser, som etter vår mening ikke er det samme som
allmennhetens interesser. I utviklingen av Tjuvholmen, der vi så tidlig har fått sett rammer
for utviklingen, har vi fått en helt annen mulighet og vi er et skritt på riktig vei» (Oslo
Bystyre, 2002).
Som representanten fra Arbeiderpartiet uttrykker er en sentral utfordring for den
demokratiske styringen av byplanleggingen å balansere kommersielle interesser og
allmenhetens interesser. En viktig forutsetning for at demokratiet skal fungere er at det er
politikerne som fatter beslutningene og at disse er forankret i innbyggernes behov og ønsker.
Demokratisk legitimitet handler om kommunikasjonen mellom politikerne og velgerne.
Politikerne må være sensitive for velgernes ønsker og behov hvor politikernes rolle er å sikre
gode prosesser og resultater, både representativt og direkte. Innføringen av «nye
planpraksiser» har blitt identifisert som en utfordring for demokratisk styring av
byplanleggingen (se avsnitt3.3.3). Hvis politikerne ikke er i stand til å sikre gode prosesser og
resultater svekker dette legitimiteten i byplanleggingen og demokratiet.
Tjuvholmen er et eksempel på at politikerne har kommet tidlig inn i prosessen og fått
være med å lage rammebetingelser. Dette utsagnet sier noe om hvordan politikerne oppfatter
at de har styrt prosessen. Det er riktig at de har kommet tidlig inn i prosessen før
rammevilkårene har blitt bestemt. Men som beskrevet i teorikapittelet handler utfordringen
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knyttet til de nye planpraksisene også om de blir brukt riktig. Dette kapittelet vil videre vise
hvordan disse planleggingspraksisene har fungert i dette byutviklingsprosjektet.

6.2.1 Det representative styre
Fra intervjuer og dokumenter får jeg inntrykk av at prosessen har vært kontrollert av
representative demokratiske organer. Planleggingen og gjennomføringen av
konseptkonkurransen og byutviklingen av Tjuvholmen har foregått i dialog med byens
politikere.
«Politikerne ble godt informert i forkant, underveis i prosessen og de var
sterkt engasjert. Etterpå var det en reguleringsplanprosess om det var
noe de ville justere, men det store grepet var tatt. Det ble veldig lite
justeringer og reguleringsplanen er i praksis en kopi av det man vant på.
Du kan se at det ikke er store områdeendringer, du vil kjenne det igjen»
(intervju med leder Oslo havnestyre 120116).
Et problem som nevnes i litteraturen er at politikerne ofte kommer for sent inn i
planleggingsprosessen. Dette kan føre til at de føler seg bundet til å vedta planer som ikke er i
overenstemmelse med kommunens planer og behov (E. I. Falleth mfl., 2010). I planleggingen
av Tjuvholmen har ikke dette vært tilfelle

« Det folkevalgte elementet har fått mye større innflytelse her enn de har
hatt noe annet sted i Oslo på hvordan ting skal bli og hva de kunne velge
mellom. Først fikk de anledning til å si noe om hva de ville ha. For
eksempel om det var interesse for en institusjon og offentlig tilgjengelige
arealer. Alle fikk anledning til å vite hva som foregikk på et tidlig
tidspunkt. Det får de i mye mindre grad anledning til i andre
byutviklingsområder enn det som skjedde her» (intervju med leder Oslo
havnestyre, 120116).
Denne involveringen av politikerne ble ført videre i juryens arbeid, da juryen hadde
behandlet alle forslagene var det i følge en informant slik at juryen ikke var samlet om ett
forslag de kunne innstille. Juryen var delt mellom to grupper som henholdsvis ønsket å
innstille Fjordparken og Utsyn. I denne diskusjonen skal informanten ha sagt at han var i mot
at man skulle ha en enstemmig jury, han ønsket at de skulle sende de to beste kandidatene
videre. Derfor ble det slik at juryen innstilte på Fjordparken, fordi den største gruppen i
juryen hadde stemt for denne, men samtidig sendte de også Utsyn til politisk behandling.
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Grunnen til at man gjorde det slik var at man ønsket en politisk beslutning om hvilket
prosjekt som skulle kåres til vinner. Fordi det betyr at politikerne får en valgmulighet når de
har to prosjekter å velge mellom. I rådhuset var det grundige forberedelser både i byrådet og i
bystyrekomiteen i forkant av den endelige avgjørelsen. Byrådet endte med å under tvil
anbefalte Fjordparken som vinnerforslag til bystyret.

« De hadde hatt store høringer, og komiteen var innforstått både med
folkejuryen som man hadde først og blitt veldig godt informert om
arkitektkonkurransen underveis. Så de følte nok selv at den politiske
styringen også fra bystyret var mye tydeligere enn vanlig» (intervju med
tidligere byrådsleder H, 040316).
I den offentlige debatten som kom i forbindelse med konseptkonkurransen og den politiske
avgjørelsen ble prosessen møtt med kritikk fra blant annet fagmiljøer som mente at
politikerne hadde overlatt styringen til Oslo Havn og private entreprenører. Politikerne
tilbakeviste denne kritikken og mente at dette var et eksempel på god politiskstyring. En
prosess hvor de hadde kommet tidlig inn og hatt innvirkning på prosessen.
Da man startet byutviklingen av Tjuvholmen ble politikerne inkludert i prosessen fra
et tidlig tidspunkt. I følge Falleth mfl.(2010) er det ofte slik at politikerne ikke har en formell
rolle i planleggingsprosessen før reguleringsplanforslaget skal behandles. Informantene mine
og referater fra bystyrets behandling er i dette tilfellet enige om at det motsatte har vært
tilfelle, i behandlingen av denne saken har politikerne hatt en rolle fra tidlig i prosessen, før
noen store avgjørelser var tatt. Men selv om politikerne har vært involvert i planleggingen fra
et tidlig tidspunkt er det som Hanssen (2012) viser flere utfordringer knyttet til politisk
styring i byplanleggingen. Disse utfordringene er forbundet med politikernes evne til å bruke
markeds- og nettverksinstrumenter for å styre. I de neste seksjonene vil jeg ta for meg
hvordan noen av disse planpraksisene har blitt brukt i denne planprosessen.

6.2.2 Visste politikerne hvor viktig Rammeprogrammet for salg og
byutvikling var?
Det var Oslo Havn i samarbeid med Plan- og bygningsetaten som fikk i oppgave å utarbeide
et konsept for hvordan man kunne gjennomføre byutvikling og salg av Tjuvholmen. Denne
prosessen førte frem til at man utarbeidet et prospekt (Havnevesenet & Plan- og
bygningsetaten, 2002) som ble sendt ut til alle de grupperingene som viste interesse for å
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delta i konseptkonkurransen om kjøp og byutvikling av Tjuvholmen. Som vedlegg til dette
prospektet fulgte dokumentet Byutvikling og salg av Tjuvholmen. Rammeprogram for
konkurranse om byutvikling. Dette dokumentet er ment å skissere opp hva kommunen vil ha
på Tjuvholmen blant annet inkluderer dette en liste med faste premisser som tilbyderne i
konkurransen må forholde seg til. Dette dokumentet ble tatt opp som en orienteringssak i
bystyret 19.juni 2002.

«Men det var i hvert fall en politisk behandling av programmet for
konkurransen, men politikerne tok ikke tak i det. De bare så på det og sa
jaja vi tar dette til orientering og bare kjør på. Og jeg tror at i ettertid
var det nok noen av politikerne der som skulle ønske at de hadde lest litt
nøyere og til og med kanskje hadde krevet noen endringer i det. Det vet vi
jo ikke i ettertid, hva de egentlig hadde tatt for seg hvis de hadde
behandlet saken mer inngående, men det gjorde de ikke. Jeg vet ikke
riktig hvorfor de ikke gjorde det, kanskje de ikke helt oppfattet hvor
viktig et sånt dokument er» (intervju med planlegger PBE, 010316).
I byutviklingskomiteens behandling av saken blir det påpekt at Rammeprogrammet gir et
uklart bilde av hvordan man kan tenke seg at Tjuvholmen skal bli (Byutviklingskomiteen,
2002). Det blir også poengtert at bystyret ikke har vært involvert i den konkrete drøftingen av
premissene for hvordan Tjuvholmen skal utvikles og at Rammeprogrammet er sendt ut til
interessenter for konkurransen allerede på det tidspunktet hvor bystyret får saken til
orientering og ikke en full behandling av saken. Medlemmer av komiteen påpeker også at det
er viktig at man ikke bare fokuserer på tilgjengelighet. «Tjuvholmen skal brukes av
befolkningen, både med hensyn til tilgjengelighet for allmennheten og som
etableringsområde for ulike befolkningsgrupper» (Byutviklingskomiteen, 2002). Behovet for
å sikre befolkningen mulighet til å bruke den nye bydelen Tjuvholmen er viktig for denne
oppgaven og vil være et tema som blir diskutert senere i analysen.
I følge Hanssen (2012) er strategiske styringsdokumenter som gir tydelige signaler og
rammer eksempler på verktøy politikerne har til å gjøre dette. Rammeprogrammet for salg og
byutvikling av Tjuvholmen er et slik strategiskdokument, som definerer rammene for hva
konkurranseforslagene må inneholde og skal slik sikre at allmenhetens interesser blir ivaretatt
for fremtiden. Det er et viktig poeng i litteraturen at dette blir gjort i en tidlig fase, før
byråkratiet og de private aktørene begynner forhandlinger (E. I. Falleth mfl., 2010).
Kommentarer fra byutviklingskomiteen støtter informantens uttalelse om at politikerne i dette
tilfellet ikke har tatt tak i innholdet i dokumentet på dette tidlige tidspunktet da de kunne ha
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gjort endringer i Rammeprogrammets premisser. I de kommende avsnittene vil jeg gjennom
en diskusjon av datamateriale og referater fra den politiske debatten i de ulike fasene av
beslutningsprosessen om Tjuvholmen vise hvordan dette får konsekvenser for politikernes
mulighet til å gjøre endringer.

6.2.3 Det er viktig at politikerne ikke er bundet når de skal ta beslutninger
«Det må ikke være slik at beslutningstakerne sitter i juryen, for vi som
beslutningstakere vi skal stå fritt. Derfor må man ha en uavhengig jury
og det hadde man her. Det er det samme man også hadde hatt i Bjørvika
når det gjelder Munch og Deichman der. Ikke sant for da får du en helt
ordinær behandling etterpå hvor Plan- og bygningsetaten kan bearbeide
konseptene noe og komme med en anbefaling og så kan bystyre vedta. Så
når man sier at en arkitektkonkurranse binder så er jeg fristet til å
spørre hva er alternativet?»(intervju med tidligere byrådsleder H,
040316).
I bystyrets debatt fra behandling av saken om valg av byutviklingsprosjekt 18.12.02, fremmet
bystyrerepresentant fra RV forslag om at avgjørelse i saken måtte utsettes fordi
representantene ikke hadde fått tid til å sette seg inn i saksdokumenter.
«Jeg er klar over at det ikke er kontraktgodkjenning som skjer i kveld,
men det ligger allikevel så mye realitetsavgjørelse i det som vedtas at vi
bør ha mulighet til å sette oss grundig i de kommentarene som foreligger
fra Kommuneadvokaten før realitetsbehandling skjer»
(bystyrerepresentant RV, referat fra bystyresak 513, 18.12.02).
Forslaget er begrunnet med at en avgjørelse i saken vil ha konsekvenser for videre
behandling av salgskontrakten og reguleringsplanen. Representanten fra RV påpeker videre
at: I dagens bystyrevedtak ligger det få absolutte forpliktelser når det gjelder utformingen av
Tjuvholmen-byen (bystyrerepresentant RV, referat fra bystyresak 513, 18.12.02). Denne
bekymringen blir møtt med blant annet kommentar fra Arbeiderpartiet
«Jeg vil understreke at vi i dag behandler valg av prosjekt. Vi behandler
ikke kontraktene, vi behandler ikke reguleringssaken og vi behandler
ikke selve salget av Tjuvholmen» (representant AP, referat fra
bystyresak 513, 18.12.02).
Motargumentene er at behandlingene som foreligger kun er valg av konsept og behandlingen
av salget og reguleringssaken ville man få anledning til å ta stilling til senere. Det
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problematiske med dette er som representanten fra RV uttrykker er at Rammeprogrammet om
salg og byutvikling etter hans mening er et eksempel på at bystyret ikke stiller nok krav og at
dette vil føre til at man overlater kontrollen over utviklingen til private aktører. Dette blir
møtt med argumenter om at man har anledning til å gjøre dette senere i behandlingen av
salget og behandlingen av reguleringsplanen. På den ene siden så er det naturlig at
beslutninger binder et slikt prosjekt og snevrer inn valgmulighetene, man skal komme frem
til en beslutning. Men på den andre siden kan det føre til at den politiske prosessen blir slik at
man lukker dører som man har argumentert for at skal være åpne til neste beslutningsfase.
Som Falleth m.fl (2010) poengterer har reguleringsplanprosesser en tendens til å utvikle
stiavhengighet. De argumenterer for at beslutninger i den tidlige fase av
reguleringsplanprosessen har en tendens til å binde politikerne slik at muligheten til å gjøre
beslutninger som tar prosessen i en annen retning eller reverserer den blir mindre (E. I.
Falleth mfl., 2010, s. 746). I dette tilfellet viser eksemplene at politikerne selv bidrar til å
skape denne stiavhengigheten ved å ikke stille strengere krav til hva en utbygging av
Tjuvholmen skal inneholde. Et eksempel på et slikt krav som politikerne kunne fått
innlemmet i Rammeprogrammet om byutvikling og salg av Tjuvholmen er å presisere
tydeligere offentlighetens mulighet til å bruke området.
Slik at når politikerne sier at de har vært tidlig inne i prosessen og styrt så er dette
riktig, men basert på disse beslutningene får man et resultat som ikke er basert på
innbyggerne og byens beste interesser dette får følger for input-legitimiteten fordi den
politiske behandlingen ikke tar vare på viktige samfunnsinteresser, men dette får også følger i
et outputperspektiv et eksempel på dette er at bruken av de offentlige rommene viser seg å
være begrenset. Dette kan tyde på at politikerne på enkeltområder ikke har oppfattet hvor
viktig det er at man lager betingelser som er helt klare fra begynnelsen av.

6.2.4 Bystyrets behandling av salget
På spørsmål om hans tanker om «gaven til byen» gir informanten utrykk for at siden
prosessen var kommet så langt, da man i 2003 behandlet salget av Tjuvholmen til Selvaag og
Aspelin Ramm i bystyret var den reelle muligheten til å gjøre vedtak som skilte seg fra
alternativet som var til behandling som små. Han forklarer at bystyret ikke forhandler, men
tar stilling til de sakene som byrådet har behandlet og legger frem. Hvis bystyret ikke
godkjenner en sak vil den gå tilbake til byrådet for nye forhandlinger med utbygger og en ny
behandling. I denne saken var det enighet mellom partiene om at man skulle gjennomføre
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salget, det eneste som var oppe i finanskomiteens vurdering var at man kalte museet, parken
og de offentlige rommene som utbygger skulle bygge på Tjuvholmen for «gaven til byen».
Denne formuleringen mente komiteen var misvisende fordi det reelt sett var en del av
salgssummen, slik at det var viktig å påpeke at dette ikke var en gave fra Selvaag og Aspelin
Ramm til byen, men en del av oppgjøret. Gaven skulle overføres til en stiftelse som skulle
administrere og drifte den, bystyret mente at det var rimelig at kommunen fikk flertallet av
plassene i stiftelsens styre fordi det strengt tatt var kommunen som hadde finansiert gaven.
Det skulle hvert fall være en balanse mellom kommunens og utbyggers representanter i dette
styret.
« Bystyret forhandler ikke, da ville saken gått tilbake til byrådet for nye
forhandlinger, bortsett fra en diskusjon om gaven og stiftelsen så var det
ingen uenighet i finanskomiteen. Men det er noe med hvor langt ting er
kommet. Man kunne helt fra starten diskutert, er dette et offentlig sted
som kommunen burde utvikle og ha kontroll på, isteden for å selge det til
private. Men så langt den saken var kommet så var ikke det en diskusjon.
Og slik som det politiske flertallet var i bystyret ville ikke et slikt forslag
ha fått flertall» (intervju bystyrerepresentant SV, 050216).
Her kommer informanten inn på politisk vilje og ideologi, som litteraturen (E. I. Falleth mfl.,
2010; Hanssen, 2012) påpeker har politikerne i mange tilfeller verktøyene til å styre. Men
kan av ideologiske grunner for eksempel ha den oppfatningen at planlegging og boligmarked
styres best gjennom markedet. Dette kan føre til at de ikke ønsker å lage reguleringer som
begrenser markedet (Hanssen, 2012). I perioden som planleggingen av Tjuvholmen fant sted
har Oslo blitt styrt av et borgerlig flertall. Den borgerlige siden i Oslo er som informanten
antyder for at byplanleggingen skal skje gjennom markedet.

6.2.5 Hvordan har konseptkonkurransen påvirket
reguleringsplanprosessen?
Flere av mine informanter har på spørsmål om hvilke konsekvenser det har hatt for
behandlingen av reguleringsplanen at man hadde kåret en vinner i konseptkonkurransen på
forhånd svart at det skulle tungtveiende argumenter til for å endre noe i
reguleringsplanprosessen. Bystyrerepresentanten beskrev betydningen av
konseptkonkurransen for bystyrets behandling av reguleringssaken slik «Det er klart at det er
førende i den forstand at du i realitetene bare har to alternativer, det er å si ja eller nei. Du
kan ikke i noen særlig grad endre på ting» (intervju med bystyrerepresentant SV, 050216). I
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den politiske debatten har jeg funnet innlegg som sier at man for eksempel tar stilling til
salget av Tjuvholmen og senere vil få behandlingen av reguleringsplanen hvor man har
mulighet til å ta stilling til forslaget og gjøre endringer om man mener det er nødvendig. Men
denne muligheten mener jeg da er svært begrenset fordi man i tidligere faser har tatt
beslutninger som gjør at det blir vanskeligere å gjøre endringer senere i prosessen. Jo lenger
man kommer i en slik prosess jo mer ressurser er investert i den, og hvis politikerne skulle
gjøre endringer i reguleringsplanen kan dette føre til at prosjektet tar lengre tid å gjennomføre
og blir dyrere. Politikernes beslutning om valg av konsept gjør at de er bundet når de senere
skal behandle reguleringsplanen.
«Når du selger en tomt som du har vunnet med innhold i en konkurranse
da blir det jo vanskelig hvis bystyret regulere noe annet. Så det blir jo litt
sånn hva kom først, bukken eller havresekken? Du selger jo litt med en
forventning og en forutsetning om at det blir regulert slik, det er ikke noe
å lure på» (intervju med utbygger1, 010216).
Dette blir støttet av erfaring fra tidligere planleggingsprosesser som også kan forklare tanken
bak konseptkonkurransen.

«Det var en by som ikke greide å få til noe. Hvor Tullinløkka er et
eksempel på hvordan man hadde arkitektkonkurranse, på
arkitektkonkurranse uten at noe ble bygget»(intervju med leder Oslo
Havnestyre, 120116).
I 2000 hadde Oslo nettopp kommet ut av en økonomisk nedgangsperiode på 1990-tallet og
mange var skeptiske til å investere i byutviklingsprosjekter. Forsøket på å gjøre noe med
Tullinløkka og Filipstad er eksempler på planlegging hvor resultatene har uteblitt. For å
unngå at Tjuvholmen stoppet opp på samme vis var det avgjørende å få til en prosess som lot
seg gjennomføre. Et viktig element i dette er å sikre forutsigbarhet, konseptkonkurransen la
derfor klare rammer for prosessen.

«Det jeg tror var suksessen var at vi overbeviste folk om at dette ble det
noe av så det var verdt investeringen, og den som vant fikk utbyggingen»
(intervju med leder Oslo Havnestyre 120116).
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Bak salget og byutviklingen av Tjuvholmen lå det to viktige målsettinger. Salget av
Tjuvholmen var viktig for å få realisert Fjordbyen. Realiseringen av den betydde at Oslo
Havn måtte frigjøre mange av de arealene den drev havnen på. Salget av Tjuvholmen skulle
derfor finansiere flyttingen og moderniseringen av havnevirksomheten. Dermed er
realiseringen av Tjuvholmen også forbundet med politiske ambisjoner om å gjennomføre
Fjordbyen. Det politiske flertallet i Oslo ønsket at denne skulle bli realisert. Designet av
konseptkonkurransen var en bevisst strategi for å samle politikerne om beslutningen.
I følge Jenssen (2008) var en av grunnene til at fagjuryen innstilte både prosjektet
Fjordparken og prosjektet Utsyn til politisk behandling at man ønsket å gi politikerne et reelt
valg, og at de slik skulle få et eierskap til beslutningen. Man har ønsket å samle det politiske
flertallet om en beslutning, slik at prosessen ikke ble forsinket av lange diskusjoner slik som
man hadde opplevd tidligere. Ved siden av den politiske ambisjonene om å åpne byen mot
fjorden ved å realisere Fjordbyen har denne strategien bidratt til å binde det politiske flertallet
til en resultatorientert gjennomføring som har vært opptatt av at Tjuvholmen skal bli
realiseres. Dette har gått på bekostning av prosessen på den måten at viljen hos politikerne til
å gjøre endringer i Rammeprogrammet for konkurransen og stiller krav til at utbyggingen
skal dekke flere samfunnsinteresser har blitt mindre.
Informantene mine har blant annet snakket om hvordan Tjuvholmen er et positivt
unntak fra det som er vanlig i den forstand at politikerne har hatt en aktiv rolle og vært
involvert i prosessen fra en tidlig fase. Dette er bra og fremheves i litteraturen som en
forutsetning for at politikerne skal kunne legge de overordnede rammene som styrer
byplanleggingen slik at man oppnår ønskede resultater (E. I. Falleth mfl., 2010).
At politikerne har blitt trukket inn tidlig i planleggingen er positivt, men som Hanssen
(2012) sier kan det være en politisk utfordring å bruke styringsdokumenter som
Rammeprogrammet tidlig i planleggingen slik at de ivaretar viktige samfunnsinteresser og
setter tydelige rammer for hvordan området skal kunne brukes og se ut. Når det blir antydet at
resultatet av reguleringsplanprosessen var gitt på grunn av utfallet av konseptkonkurransen
illustrer dette hvordan politikerne ikke har tatt rollen som strategiske ledere og stilt krav.

6.2.6 Politikerne og planmyndighetene
Flere av mine informanter forklarte om forholdet mellom politikerne i rådhuset og plan- og
bygningsetaten som faginstans. Etaten skal ha faglige meninger, men må samtidig ha føling
med hva politikerne ønsker gjennomført. Dette kan ofte være et problem fordi man ikke har
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noen direkte kontakt med bystyret, etaten er nødt til å holde seg oppdatert om den politiske
prosessen for å vite hvilken linje de skal legge seg på. I planleggingen av Tjuvholmen hadde
man hatt konseptkonkurransen og politikerne hadde sagt klart fra om ting de ville ha utredet.
Ut i fra de forslagene som var kommet inn til konseptkonkurranse hadde man innstilt
to prosjekter som var aktuelle som vinnere. Disse utredet plan- og bygningsetaten i
dokumentet «Prinsippsak om to byutviklingsprosjekter for Tjuvholmen» (Plan- og
bygningsetaten, 2002). Her ble de to prosjektene vurderte opp mot hverandre og på bakgrunn
av premissene som var bestemte og kommunens overordnede planer. Etaten mente at begge
prosjektene hadde mange gode kvaliteter, men innstilte Fjordparken fordi det etter etatens
mening hadde den beste byplanstrukturen. Her trekkes det frem at Fjordparken har et bedre
skille mellom offentlige og private områder. Og at målsettingen om å åpne byen mot sjøen
sikres bedre i dette forslaget og gir disse områdene et mer offentlig preg (Plan- og
bygningsetaten, 2002). Dette kan tolkes som at Plan- og bygningsetaten vurderte det slik at i
en ellers jevn vurdering av to prosjekter hadde Fjordparken det største potensialet for å
oppfylle overordnede mål om å sikre allmenhetens interesser.
Byrådet falt tilslutt ned på å følge plan- og bygningsetatens anbefaling og innstille
Fjordparken, mens bystyrets endelige valg av vinner av konseptkonkurransen ble Utsyn. En
annen informant sa at på grunn av det politiske systemet er det naturlig at bystyret så til
folkejuryen «Ja, det tror jeg er helt naturlig, at bystyret ser til befolkningen i slike saker
mens byrådet i større grad følger de faglige rådene» (intervju med tidligere byrådsleder H,
040316). Slik jeg forstår informanten er det naturlig å tenke seg at bystyret har sett at
befolkningens favoritt var Utsyn og derfor ble påvirket av dette. Etaten er på grunn av det
parlamentariske systemet knyttet til byrådsavdelingen for byutvikling som videre behandler
saker og innstiller til bystyret, slik at det er ingen direkte kontakt mellom etaten og bystyret.
Grunnen til at det er slik forklarte en av mine informanter meg er at det er et politisk forhold
mellom byrådet og bystyret og det hender at man har et mindretallsbyråd og da ville det blitt
uryddig og uoversiktlig saksbehandling om plan- og bygningsetaten hadde kontakt med de
andre partiene i bystyret. Man innførte det parlamentariske systemet i Oslo i 1986. Hensikten
med dette var å gi mer makt og innflytelse til de valgte politikerne. I dette systemet er planog bygningsetatens rolle å gi faglige råd til politikerne som fatter beslutninger. Hvis etaten
ønsker å gjøre endringer i reguleringsplanforslagene til forslagsstiller så er deres verktøy for å
gjøre dette å lage egne alternative reguleringsplanforslag som de må argumentere for overfor
sin byrådsavdeling.
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«I den politiske prosessen i Oslo så åpner byutviklingskomiteen for det de
kaller deputasjoner, hvor de tar i mot folk som for eksempel
forslagstillere og grunneiere som kommer for å forklare dem hvorfor de
må velge deres forslag. Det som er litt merkelig er at Plan- og
bygningsetaten ikke har anledning til å møte komiteen på den måten»
(intervju med planlegger PBE, 0101316).
Etaten har ikke samme mulighet som forslagstiller til å argumentere for sine faglige
vurderinger overfor bystyret. Det er byrådet som tar etatens alternative planforslag videre.
Det alternative forslaget til etaten er basert på hva etaten mener burde gjøres med det private
reguleringsplanforslaget for at det skal tilfredsstille de føringene som politikerne har gitt
etaten. Og at etaten i denne situasjonen burde få anledning til å legge frem sine argumenter
for byutviklingskomiteen på lik linje med forslagsstiller.
Da reguleringsplanen skulle behandles i bystyret i 2004 hadde plan- og
bygningsetatens utarbeidet egne alternativ til forslagstillers reguleringsplan. En grunn til det
var at etaten og utbygger i forhandlinger ikke var blitt enige om hvordan det endelige
planforslaget skulle se ut. Plan- og bygningsetatens ønsket blant annet å innsnevre
fotavtrykket og forbedre romligheten på byrommene.

«[...]Vi prøvde å få havnepromenaden til å bli bredere slik at ikke
bygningene skulle krage så mye ut over dem, fordi nå er det ganske store
deler av Tjuvholmen hvor du går under bygg [...] Så vi ønsket å redusere
de overdekningene og vi ønsket å øke høyden opp til utkragningene for å
få mere fritt volum for allmenheten» (intervju med planlegger PBE,
010316).
I prinsippsak om to byutviklingsprosjekter for Tjuvholmen (Plan- og bygningsetaten, 2002)
leser jeg Plan- og bygningsetaten sin vurdering av Utsyn og Fjordparken som et resultat av at
etaten har vurdert de to forslagene på bakgrunn av hva som er det beste ut i fra premisser som
politikerne har bestemt. Etaten forholder seg til at politikerne velger Utsyn som vinner. Når
reguleringsplan forslaget er klart til politisk behandling i 2004 har etaten flere forslag til
forbedringer. Og fremmer egne alternative forslag til utbyggers reguleringsplan forslag i
dokumentet Tjuvholmen - reguleringsforslag til bystyret (Plan- og bygningsetaten, 2004).
Dette alternativet er basert på en fagligvurdering med utgangspunkt i de premissene som
politikerne har bestemt. Det er et klart premiss for utbyggingen at den offentlige
tilgjengeligheten skal sikres (Havnevesenet & Plan- og bygningsetaten, 2002). Det kan derfor
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ses som problematisk at bystyret beslutter å vedta reguleringsplanforslaget til forslagstiller på
tross av etatens vurdering. Det virker her som om de endringene plan- og bygningsetaten
anbefaler er mer i tråd med viktige samfunnsinteresser om offentlighetens tilgang som
politikerne har bestemt for Tjuvholmen enn det politikerne selv beslutter i bystyresaken.
Hanssen (2012) poengterer at politikere i reguleringsplanprosesser ofte føler at det
administrative skillet mellom politikere og administrasjon i kommunen fører til dårlig
kommunikasjon med eget byråkrati og en asymmetri i tilgang til informasjon i favør av
planmyndigheter og utbyggere. På grunn av konseptkonkurransen og den øvrige prosessen er
dette ikke tilfellet i planleggingen av Tjuvholmen her har det blitt gitt klare signaler til
planmyndighetene som har forsøkt å følge opp disse signalene blant annet gjennom
Prinsippsak om to byutviklingsprosjekt for Tjuvholmen (Plan- og bygningsetaten, 2002) og
forslåtte endringer i reguleringsplanforslaget (Plan- og bygningsetaten, 2004).

6.2.7 Oslo Havn og Rådhuset
Havnestyret er politisk sammensatt og de fleste partiene i bystyret er representert og det er
naturlig å anta at styremedlemmene har kontakt med partiene sine og sakene
«Blir nok avstemt med de politiske partiene uten at det finnes
formelleprosesser for det, for det spør man ikke etter, sånn fungerer
verden. Når det er politisk sammensatt styre kan vi regne med at Høyres
representant har snakket med Høyre og Arbeiderpartiets har snakket
med Arbeiderpartiet. Sånn at når havnestyret besluttet prosessen rundt å
lage byutvikling på Tjuvholmen så var det helt sikkert avstemt med de
politiske partiene. Og det var et ønske om å få fortgang i det» (intervju
med etatsdirektør i Oslo havn KF, 150216).
At det politiske miljøet i rådhuset har kontakt med havnestyret blir bekreftet av en annen
informant. Det ble dannet borgerlig byråd etter valget i 2000, det hadde lenge vært en
motsetning mellom byens politiske ledelse og havnestyret om hvordan havnearealene skulle
utvikles. At den daværende lederen for havnestyret ikke var enig med det politiske flertallet i
Oslo var en situasjon som det nye byrådet ikke ønsket. Derfor ble det tilsatt en ny leder for
havnestyret som man visste var mer åpen for Fjordbyvisjonen. På spørsmål om det var et
bevisst valg å utnevne en ny leder til havnestyret for å bedre forholdet mellom politikerne i
rådhuset og Oslo Havn svarte informanten slik, «ja, det var det. Vi visste jo godt at han var
Venstremann, og i det tilfellet så hadde jo Høyre og Venstre samme politiske
mål»[...](intervju med tidligere byrådsleder H, 040316). Et av målene man hadde med
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Fjordbyvisjonen var at alle containerne skulle vekk fra Oslos sjøside. Å fjerne
containervirksomheten helt viste seg å være urealistisk, «men havnevesenet fikk et press på
seg, for å organisere havnevirksomheten slik at den ikke lenger var et problem for byen»
(intervju med tidligere byrådsleder H, 040316).
Kontakten mellom byrådet og Havnestyret er tettere enn det ofte blir fremstilt. At det
nye byrådet utnevnte en ny leder til havnestyret er i tråd med hvordan teorien beskriver
politikernes mulighet til å styre offentlige selskaper med en selvstendigstilling som
Havnevesenet, å velge medlemmer til styrer i kommunale foretak er en måte politikerne kan
sikre seg langsiktig forutsigbarhet i byutviklingen (Hanssen, 2012).

«Og vi blir ofte beskyldt for å være mer selvgående enn det vi er, vi er
liksom sånn " stat i staten". Jeg tror at byrådet og bystyret syns det er
bekvemt å bruke oss som en sånn støtfanger til å gjøre visse ting, men det
er tett kontakt. Vi gjør ingenting som de ikke vet om, og de kan styre når
som helst, bytte ut havnestyret, bytte ut enkelt representanter, det er kort
vei mellom havnestyret og byrådet.» (intervju med etatsdirektør i Oslo
Havn KF 150216).
Gjennomføringen av Fjordbyen var et prosjekt som var forbundet med høy politisk prestisje
på begynnelsen av 2000-tallet. For å realisere dette var det nødvendig å flytte havnen slik at
man fikk frigjort arealer til dette. Valget av ny leder for havnestyret er slik et resultat av
politisk styring, det nye byrådet ønsket et havnestyre som kunne kombinere utvikling av
havnen med det politiske vedtaket om å gjennomføre Fjordbyplanen. Salget og byutviklingen
av Tjuvholmen er et resultat av at man samordnet disse to oppgavene.
Som flere informanter har uttalt ble Oslos politikere involvert tidligere i planleggingen av
Tjuvholmen enn det som er vanlig. Men flere kilder har vist at de ikke stilte nok krav i denne
tidlige fasen av planleggingen før definerende beslutninger var tatt. Å ikke stille krav i den
tidlige fasen kan lett føre til at planleggingsprosessen blir preget av stiavhengighet. En
konsekvens av dette er at bruken av Tjuvholmens offentlige rom ikke har blitt avklart godt
nok, bruk vil være et sentralt tema for kapittel 7.
Havnevesenet er det kommunale selskapet som har stått for planleggingen av
konseptkonkurransen og utformingen av viktige start dokumenter som setter betingelsene for
hvordan prosessen skal gjennomføres Rammeprogrammet er et eksempler på dette. Det er
flere kilder som indikerer at dette arbeidet er et resultat av at byrådet har vært i kontakt med
havnestyret om å finne en løsning som kombinerer realiseringen av Fjordbyen og utvikling av
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havnedriften. Men politikerne har vist manglende vilje til å stille krav til disse dokumentene,
i den tidlige fasen av planleggingen før beslutninger var tatt. Det var bred politisk enighet om
å realisere Fjordbyen og det har vært forbundet med politisk prestisje. Det politiske ønsket
om å realisere Fjordbyen kan ha påvirket viljen til å fatte beslutninger som kunne forsinke
prosessen. Dette har fått konsekvenser for senere behandling av salget og reguleringsplanen.
Havnevesenet har vært opptatt av at byutviklingen av Tjuvholmen skulle bli realisert
og ikke stoppe opp i planprosessen. En strategi som ble brukt var å gi bystyret et reelt valg
om hva som skulle bygges, dette var ment å gi bystyret en eierskapsfølelse til beslutningen.
Et resultat av dette er at man har skapt aksept for en outputorientert prosess fordi ønsket om å
realisere Fjordbyen var sterkt. At politikerne føler et eierskap til beslutningen om valg av
prosjekt kan føre til at de syns det er vanskelig å stille krav som kan forsinke prosessen. At
politikerne ikke har stilt krav til utbyggingen som er forbundet med viktige
samfunnsinteresser som bolig og bruk bidrar til å svekke input-legitimiteten.

6.3 Direkte demokrati
I følge (E. I. Falleth mfl., 2010) er direkte demokratiske virkemidler viktig for å sikre
demokratisk legitimitet både i forhold til prosessen og resultatet av en planprosess. At berørte
parter blir informert og får uttale seg bidrar til å styrke prosessen, samtidig kan det bidra til at
man får mere kunnskap på bordet som kan bidra til å styrke resultatet. At berørte grupper blir
informert og får uttale seg kan også bidra til å effektivisere gjennomføringen som også bidrar
til å øke legitimiteten til resultatet. Fordi grupper som er informert og har fått uttale seg også
lettere kan godta beslutninger som går mot deres interesser (E. I. Falleth mfl., 2010). Når
kommunen setter seg som mål å åpne byen mot fjorden og bygge ut sjøsiden slik at byens
befolkning kan ta den i bruk, mener jeg det er relevant å se på hvordan befolkningen og andre
grupper som ikke har vært direkte involvere i planleggingen er deltakende i beslutningen om
hvordan dette skal utformes. Flere av informantene mener at konseptkonkurransen er et
eksempel på en medvirkningsprosess som er mer omfattende enn det som er vanlig i norsk
byplanlegging. De trekker frem «folkejuryen», utstillingen og den offentlige debatten som
eksempler på at gjennomføringen av konkurransen har en demokratisk forankring.
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6.3.1 Konseptkonkurransen som medvirkningsprosess
Gjennom utstilling, den offentlige debatten og «folkejury» ble befolkningen i Oslo holdt
informert, de fikk muligheten til å si sin mening og delta i beslutningsprosessen.
Befolkningens engasjement blir også trukket frem for å understøtte utsagn om at
medvirkningsprosessen og den folkelige deltakelsen i beslutningen har vært god, det var
mange som så utstillingen av konseptene, deltok i avstemningen og den offentlige debatten.
Avstemningen og utstillingen var opprettet for at folk skulle få anledning til å si sin mening.
Folkejuryen har også fungert som Osloborgernes egen stemme i beslutningsprosessen fordi
det er rimelig å anta at bystyrets beslutning i saken er farget av det klare resultatet fra
folkejuryen i favør av forslaget Utsyn.

«[...] Det ble en veldig stor offentlig oppmerksomhet rundt den saken, og
det syns jeg var kjempe fint, for det gjorde at folk i Oslo lærte mye om
byplanlegging og prosessene. De fikk et eierskap til hva som skulle skje
akkurat på det området, men de begynte også å høre litt om hele
Fjordbyen, om de store strategiene som kommunen hadde. Så jeg tenker
at som en sånn måte å involvere befolkningen på var det vellykket.
Havnevesenet var flinke, de brukte mye ressurser på å lage denne
utstillingen og få alt dette opp å stå» (intervju med planlegger PBE,
010316).
Det er flere elementer som planleggeren beskriver her som er i overenstemmelse med det
kommunikative perspektivet i planleggingsteorien. Det ene er som han sier at det ble et stort
offentlig engasjement om denne saken som underbygger påstander om at det har vært en bred
deltakelse som har fått mye plass i mediene slik at befolkningen har kunnet delta og holde
seg oppdatert i diskusjonen. Det andre han nevner er hvordan dette engasjementet og den
offentlige oppmerksomheten har ført til at befolkningen har lært om byplanleggingsprosesser
og kommunens langsiktige strategi for Fjordbyen. Dette er i overenstemmelse med Sager
(2009) som beskriver kommunikativ planlegging som en inkluderende og åpen prosess hvor
offentligheten får kunnskap om hva som skjer og hvor målet er å fatte beslutninger som er i
flertalls interesse. Alle informantene var enige om at konseptkonkurransen skiller seg ut som
medvirkningsprosess fordi det var mer enn det som er vanlig i slike prosesser. Dette er et
argument for at den har bidratt til å styrke input-legitimiteten i dette byutviklingsprosjektet.
Man la opp til flere arenaer hvor befolkning, fagfolk og politikere kunne ytre sine meninger
dette styrker den demokratiske prosessen.
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Flere informanter har trukket «timing» frem som et poeng, de mener at Tjuvholmen er et
unntak fordi man fikk til en offentlig debatt samtidig med behandlingen av saken. Det som er
langt mer vanlig i slike prosjekter er at befolkningen kommer inn i saken for sent og når
viktige beslutninger alt er tatt.
«[...] Tjuvholmen var et positivt unntak ved at man halte
befolkningen inn før noe var låst. Man fikk mene noe om 8 alternativer,
når ellers har befolkningen fått anledning til det? Jeg liker veldig godt
den konkurransen vi hadde om Munch museet, men der fikk ikke
befolkningen det valget. Der ble premissene for arkitektkonkurransen
bestemt, så utpeke en internasjonal jury tre alternativer, så innstiller
Plan- og bygningsetaten og så valgte man det. Og så sitter befolkningen
der og begynner å debattere etterpå, og har fortsatt med det til i dag,
kanskje var nettopp det at du hadde den folkejuryen, en forklaring på at
da vedtakene var fattet om Tjuvholmen så la debatten seg helt, så var
man ferdig» (intervju tidligere byrådsleder H, 040316).
Den aktive involveringen av befolkningen i konseptkonkurransen gjør at man får den
offentlige debatten før beslutninger om hva som skal bygges er tatt. I
reguleringsplanleggingen er det ofte en utfordring for sivilsamfunnet og andre berørte parter
at de ikke har en formell rett til å medvirke før i den andre fasen av planleggingen. Som kan
føre til at den reelle muligheten til å bidra med kunnskap og meninger om planforslaget blir
redusert til en klagerett (E. I. Falleth mfl., 2010). Som informanten er inne på kan
konseptkonkurransen også tolkes som at den har bidratt til output-legitimiteten at Oslos
befolkning ble involvert gjennom utstilling, debatt og avstemning har sannsynligvis vært
medvirkende til at da bystyret besluttet at Utsyn var vinneren så la debatten seg.
Som tidligere nevnt har det fra Havnestyre sin side vært et viktig poeng at politikere
skulle føle at de hadde et reelt valg da de avgjorde konseptkonkurransen det var viktig at de
skulle ha en eierskapsfølelse til beslutningen. Det at befolkningen ble invitert inn i prosessen
kan tolkes som en lignende strategi. Medvirkningsprosessen i konseptkonkurransen bidro til å
gi befolkningen et eierskap til hva som skulle skje. Dette støttes av Falleth mfl. (2010) sine
kriterier for output-legitimitet hvor informasjon og offentlig debatt kan gjøre det lettere for de
som blir berørt av planleggingen å godta beslutningene. Mye kan tyde på at medvirkningen i
konseptkonkurransen er ment å skape en aksept for en resultatorientert prosess ved å gi
befolkningen en følelse av medbestemmelse. Dette er i motsetning til retten til byenperspektivets forståelse av medvirkning som knyttet til sentralitetsbegrepet. Hvor reell
medvirkningen er i dette perspektivet handler om hvor du er plassert i hierarkiet i forhold til
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ulike maktstrukturer. Og forutsetter at du ikke blir ledet inn i en politisk diskusjon som fører
deg i en retning eller til å fatte en beslutning fremfor en annen basert på din likhet eller
ulikhet til andre individer eller grupper (McCann, 2002, s. 78). I sin egen forskning finner
McCann (2001) at de som har innflytelse til å forme geografien gjennom slike
medvirkningsprosesser er de som kontrollerer mekanismene i prosessen og kan omsette
resultatet i skriftlige dokumenter og handlinger.
Konseptkonkurransen som medvirkningsprosess kan tolkes som at den har styrket
input-legitimiteten. Det har vært mer medvirkning enn det som er vanlig i slike
byutviklingsprosjekter, og prosessen har derfor bidratt til å styrke den demokratiske
prosessen. Men en annen relevant tolkning er at den like mye er ment å skape en aksept for
en resultatorientert prosess. Det har vært et mål å overbevise utbyggere, arkitekter og
eiendomsutviklere om at prosjektet lar seg gjennomføre. Medvirkningsprosess har derfor
også bidratt til å skape output-legitimitet for prosjektet. Ved å skape aksept hos befolkningen
har man sørget for at prosessen ikke stopper opp i planleggingsfasen. Retten til byenperspektivet belyser hvordan medvirkningsprosesser slik kan bli et verktøy for å gjennomføre
prosesser som har bakgrunn i bestemte interesser. I forbindelse med byutviklingen av
Tjuvholmen er finansiering av en ny havn og realiseringen av Fjordbyen eksempel på slike
interesser som kan bidra til at andre interesser som kunne ha forsinket gjennomføringen ikke
ble tatt opp. Et eksempel på dette er avklaring av bruken av de offentlige rommene på
Tjuvholmen dette vil være tema for kapittel 7.
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7 Offentlig rom
7.1 Ulike forståelser av offentlig rom?
Hvilken forståelse og hvilke synspunkter politikere, planleggere, arkitekter og entreprenørene
har om det offentlige rommet på Tjuvholmen er interessant fordi disse aktørene har hatt
innflytelse på hvordan byutviklingen av Tjuvholmen har blitt gjennomført. Deres forståelse
av hva et offentlig rom er og deres synspunkter på hvordan dette fungerer på Tjuvholmen er
derfor interessant. Fordi disse gruppene har makt til å formulere sine oppfatninger om
hvordan byens orden gjennom planer, kart eller dokumenter som blir til bygninger og plasser,
og har en direkte betydning for grupper og individers opplevelse av disse rommene i
hverdagslivet.
Byrommene på Tjuvholmen er privateid, men er regulert som offentlig rom og skal i
stor grad være tilgjengelige for offentligheten. Hva offentlig tilgjengelig betyr har vært
uklart, noe som har ført til oppslag i avisene som «badeforbud blir tatt opp i bystyret» (Riaz,
2014a) og debatter om befolkningens tilgang til å bruke området. Flere av informantene
påpeker at offentlig eide byrom også er underlagt regulering av adferden og bruk. Dette er i
tråd med blant annet Don Mitchell (2003). Selv offentlig eide byrom er underlagt regulering
av bruk som ofte betyr at noen grupper blir inkludert og andre grupper blir ekskludert fra
byrommet på bakgrunn av at deres adferd blir oppfattet som avvikende fra samfunnets
kollektive forståelse av bruken av offentlige rom. Inklusjon og eksklusjon er slik et
virkemiddel som stat og elite har brukt for å dominere andre grupper i samfunnet og bevare
kontrollen over viktige interesser til alle tider. Eksempler på dette er hvordan man har
definert borgerrettigheter i de greske bystatene (Don Mitchell, 2003) eller 1600-tallets
Christiania (Holden, 2014).
Det er interessante forskjeller som skiller måten aktørene beskriver hva tilgangen til
byrommene på Tjuvholmen betyr i praksis. En viktig del av offentlig rom er bruk og hva man
kan gjøre når man er der. For Mitchell (2003) er det et poeng at det offentlige rommet delvis
må ses som et produkt av konflikten mellom ulike grupper som bruker rommet. I hvilken
grad rommet tillater mange ulike former for bruk sier også noe om hvor offentlig rommet er.
Her var det en forskjell mellom informantenes beskrivelser. I intervju med
bystyrerepresentant SV spurte jeg om hvor offentlige byrommene på Tjuvholmen er og hvor
tilgjengelige de var i forhold til andre offentlige rom i Oslo, han sa det slik:
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« Jeg mener at når det gjelder innbyggernes mulighet til å være der så er
det som et hvert annet område. Som jeg nevnte kan tiggere og folk som
plukker flasker gjøre det like mye der som andre steder. Jeg mener at det
ikke er noen andre begrensninger til å oppholde seg der enn det er i
andre deler av byen» (intervju med bystyrerepresentant SV, 050216).
Denne beskrivelsen gir uttrykk for at også bruken av de offentlige rommene på Tjuvholmen
er ment å være tilsvarende andre offentlige rom i Oslo. En annet informant svarte på
spørsmål om hva som skiller de offentlige tilgjengelige byrommene på Tjuvholmen fra et
offentlig eid byrom.

« For publikum er det ikke noen forskjell, men for oss som gårdeier så
betyr det at vi har litt større regning. Det er det motsatte av det man i
USA kaller gated communities [...]Det er vi som eier grunnen og driver
det, men det er regulert som offentlig trafikkareal og er offentlig
tilgjengelig. Det er vi som eier, men for byens innbyggere så spiller ikke
det noen rolle så lenge man får lov til å gå der» (intervju med Utbygger1
010216).
Sitatene fra de to informantene som blir brukt her er ment å illustrere hvordan de bruker det
samme begrepsapparatet, men i praksis beskriver to forskjellige ting. Bystyrerepresentanten
snakker om tilgang, men problematikken han beskriver handler også om bruken av området, i
intervjuet snakket vi blant annet om muligheten til å drive valgkamp, tigging og
flaskesamling. Felles for disse er at alle er former for bruk, de har også vært del av en
offentlig debatt om Tjuvholmen som har handlet om befolkningens rett til å bruke området.
Bystyrerepresentanten er av den oppfatningen at bystyrets beslutninger også ivaretar
allmennhetens rett til å bruke området ikke bare tilgang. På den andre siden beskriver det
andre sitatet tilgjengeligheten som at Oslos innbyggere har lov til å være der. Forskjellen
mellom offentlig tilgjengelig rom og offentlig rom handler her mer om at eierne får økte
utgifter og ansvar for drift og vedlikehold uten å ta opp begrensningene i ulike former for
bruk. Dette kan tyde på at det er har forskjellige forståelser av hva det offentlig rommet skal
inneholde. Videre i kapittelet vil det blir trukket frem noen grunner som kan belyse de
forskjellige forståelsene om hva offentlig rom skal innebære.
Men som teoretikere som Mitchell (2003) viser er det også viktig å se på hva slags
type bruk og adferd som tillates. Fordi det offentlige rommet delvis er et produkt av bruk, og
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hvilken grad typer bruk og konflikter tillates i offentlige rommet påvirker hvordan det
formes. Bruk er derfor en viktig del av det offentlige rommets funksjon og det er slik en
viktig interesse å ivareta for samfunnsfellesskapet.

7.1.1 Offentlig tilgjengelig rom og offentlig rom
I Rammeprogrammet for salg og byutvikling av Tjuvholmen som ble utviklet av
Havnevesenet og sendt til alle tilbyderne for konkurransen blir det gitt en liste med premisser
for byutviklingen på Tjuvholmen. Under punkt 4. Bymessig utvikling er det listet opp 10
punkter under overskriften Som faste premisser vil følgende gjelde, her er punkt 3 og 4
spesielt interessante i forbindelse med en diskusjon om offentlige rom. Punkt 3 lyder som
følgende:
«Sjøfronten skal komme allmenheten til gode, både ved lett
tilgjengelighet og som en utvidelse av byens rekreasjonstilbud for
befolkningen. Preg av åpenhet og tilgjengelighet skal omfatte
bebyggelsen så vel som utearealene, med mulighet for sammenhengende
gangforbindelse langs sjøfronten. Tilgrensende bebyggelse kan f.eks.
utkrages over deler av gangforbindelsen» (Havnevesenet & Plan- og
bygningsetaten, 2002).
I punkt 4 står det Bydelen skal være tilgjengelig og åpen for allmennheten til alle døgnets
tider (Havnevesenet & Plan- og bygningsetaten, 2002). Disse punktene er interessante fordi
de i praksis bare slår fast at allmenheten har rett til å være på Tjuvholmen til alle døgnets
tider. I intervjuene har jeg forsøkt å finne ut hva informantene mener om disse
formuleringene og da spesielt tilgjengelighet, fordi fokuset på åpenhet og tilgjengelighet til
byrommene og fjorden på Tjuvholmen virker å være en del av forklaringen på hvordan de
offentlig rommene på Tjuvholmen fungerer i dag. Den ene tolkningen av offentlig rom som
blir presentert over gir uttrykk for at begrepet tilgjengelighet også innebærer at man har sikret
befolkningens rett til å bruke området. En informant beskriver problemet med denne
formuleringen på en god måte:
«Jeg syns offentlig tilgjengelig er litt svakt, for det skal på en måte
invitere hele byens befolkning til å kunne bruke det, uansett om du er på
besøk eller bor der. Det som menes med begrepet offentlig tilgjengelig er
at man ikke skal kunne lage noe som vil oppfattes som barrierer, å gjør
det eksklusivt for de som bor på området»(intervju med byrådsleder H,
040316).
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Alle informantene mener at man har lykkes med å åpne opp og gjøre Tjuvholmen
tilgjengelig. Men som informanten antyder i sitatet over er begrepet offentlig tilgjengelig en
svak formulering med tanke på å avklare retten til å bruke området. Fordi disse premissene
ikke setter noen rammer for hva allmenheten har adgang til å gjøre når de er på Tjuvholmen.
Rammeprogrammet (Havnevesenet & Plan- og bygningsetaten, 2002) er et av de
dokumentene som la grunnlaget for prosessen. Dokumentet er utarbeidet av Oslo Havn og da
det ble lagt frem for bystyret for godkjenning var det allerede sendt ut til interessenter.
Bystyrebehandlingen av rammeprogrammet var ikke en full behandling, men en
orienteringssak. Dette blir påpekt i byutviklingskomiteens behandling av rammeprogrammet
for salg og byutvikling 14.05.02, et mindretall av komiteens medlemmer fra SV og AP
bemerker,

[...] at saken legges frem som en orienteringssak etter at rammeprogram
er sendt ut til aktuelle interessenter, og med svært kort tidsfrist for
behandling. Bystyret har ikke på noe tidspunkt deltatt i konkrete
drøftinger når det gjelder premissene for den fremtidige byutvikling av
Tjuvholmen (Byutviklingskomiteen, 2002).
At politikerne ikke var med på å utforme dokumentet og heller ikke krevde endringer i det er
noe som har vært bidragsytende til konfliktene som har vært om byrommene på Tjuvholmen i
senere tid (se avsnitt 6.2.2 og 6.2.3).
Måten politikeren og utbyggeren snakker om offentlig rom på Tjuvholmen
sammenlignet med kommunalt eide offentlige rom viser at de har forskjellig forståelse av hva
offentlig rom er, det handler om bruk.

[...] Det er like tilgjengelig der som på Hvervenbukta, lager du bråk og
knuser flasker på Hvervenbukta så kan politiet komme å vise deg bort.
Mens her er det offentlig tilgjengelig og man har som i veldig mange
andre gårder tekniske vaktapparat som rydder området. Vakten på
område er der for å ivareta verdier og han prøvde å rydde opp i dette
(intervju med Utbygger1 010216).
Et argument er at man også i kommunalt eide byrom har ordensbestemmelser som regulerer
bruk og adferd. På papiret er byrommene på Tjuvholmen like offentlige som for eksempel
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Karl Johan, [...] men det er de mer subtile mekanismene som signaliserer type bruk, det vil
det alltid være[...] (intervju med tidligere planlegger PBE, 110216).
I sitatet over blir Tjuvholmen sammenlignet med den offentlige badeplassen
Hvervenbukta. Sitatet viser til at ordensforstyrrelser på offentlige steder også kan føre til at
du blir bortvist. Denne sammenligningen er ment å illustrere at byrom på Tjuvholmen blir
håndhevet på samme måte som man gjør i kommunalt eide byrom. I følge Bjerkeset og
Aspen (2015) er byrommene på Tjuvholmen preget av et stramt design og kontroll. Det er
byrom hvor detaljene er gjennomtenkt og lite er overlatt til tilfeldighetene, dette er et
eksempel på det som blir omtalt som en oppfatning av rom (se avsnitt 3.1.2). Dette har en
klart restriktiv effekt på bruk og kan føre til at enkelte grupper som ønsker seg en annen type
bruk enn den det er lagt opp til på området kan føle seg utelukket. Måten rommet er designet
og kontrollert kan også ha den effekten at folk oppfører seg på en mer reservert måte enn det
som er vanlig i andre rekreasjonsområder (Bjerkeset & Aspen, 2015). Designet og kontrollen
kan være eksempler på slike subtile mekanismer som signaliserer type bruk. På Tjuvholmen
er vakthold, kameraovervåkning, utplassering av bymøbler og forbudsskilt fremtredende i
bybildet. Disse kan forstås som romlige praksiser, som er ment å formidle den dominerende
orden gjennom sanseinntrykk som blir erfart av grupper og individer. Praksisene gir slik
individer sanselige inntrykk som styrer deres opplevelse av stedet og hvordan de oppfører seg
i rommet. De romlige praksisene får slik en betydning for det levde rommet slik kan
vakthold, forbudsskilt og design av byrom sende ut signaler som blir erfart og enten påvirker
individet til en viss oppførsel eller griper inn i adferd. Det som er rimelig å anta er at
dynamikken mellom det planlagte rommet og det levde rommet fungerer på en annen måte på
Hvervenbukta enn den gjør på Tjuvholmen.
Dette handler mye om de romlige praksisene eller mekanismene som regulerer bruk,
fordi den orden som ligger bak rommet Hvervenbukta som et rekreasjonsområde og
badeplass er en annen enn den som ligger bak Tjuvholmens byrom. Kommunale
rekreasjonsområder som Hvervenbukta er i mindre grad designet og kontrollert og vil
overlate en større frihet til den individuelle innbygger til selv å definere hva som er
akseptabel bruk og adferd. Her er det også en parallell til Sager (2009) som forbinder
demokratiske idealer med en kollektiv tankegang hvor kontrakten mellom samfunn og
innbygger er basert på både rettigheter og plikter. At innbyggerne følger samfunnets regler og
normer for hvordan man omgås i offentlig rom er en slik plikt som i stor grad forventes av
den individuelle innbygger. Politiet som kommunens verktøy for å opprettholde orden er ikke
ment å ha direkte kontroll eller overvåke enkelte byrom som Hvervenbukta, noe som også
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bidrar til å illustrere forskjellen mellom det som kan beskrives som offentlig tilgjengelig rom
på Tjuvholmen og offentlig rom på Hvervenbukta. Vaktene på Tjuvholmen har en klar
oppgave å vedlikeholde og passe på at verdier ikke blir ødelagt. Dette fører til en strengere
kontroll av aktiviteten i byrommene på Tjuvholmen.
En ting man ikke finner på Tjuvholmen er politisk aktivitet, tiggere eller ververe til
veldedige organisasjoner (Bjerkeset & Aspen, 2015). Dette er eksempler på aktiviteter som er
tillatt i offentlige rom i Oslo hvor kommunen er eier. Tradisjonelt har byens sentrum og torg
fungert som møteplass for befolkningen, og et sted for kommersiell aktivitet. I dagens
samfunn har kjøpesenteret i stor grad tatt over denne funksjonen. En informanten nevnte det
som problematisk,

«Det er der du kan treffe velgerne dine og mange kjøpesentrene nekter
politiske partier å ha stand inne på sentrene, de vil ikke ha sånn aktivitet
der. Sånn sett er det sentereiere som setter rammene for
samfunnsaktiviteten. Man kan stå utenfor sentere, men det er ikke det
samme som et møte inne på sentere, det har en helt annen betydning»
(intervju med bystyrerepresentant SV 050216).
Tjuvholmen passer til Hubbard (2006) det sin beskrivelse om hvordan arkitektenes abstrakte
representasjoner av rom overkoder hverdagslivets rom blant annet ved å ha et for stort fokus
på en funksjonelle orden, som for eksempel at et kjøpesenter er tilrettelagt for konsum og
derfor utelukker andre aktiviteter. Privateierskap er en utfordring for viktige funksjoner
knyttet til det offentlig rom. Fordi på kjøpesenteret har eieren anledning til å legge
restriksjoner på aktiviteter som forstyrrer den økonomiske virksomheten. Dette blir
problematisk når man samtidig kan se at private rom i økende grad erstatter tradisjonelle
offentlige møtesteder i byen, som torg og handlegater som har en viktig offentlig funksjon for
innbyggerne og kan føre til at man får en innskrenket offentlighet.
Politiske partier ønsker å treffe velgerne sine for å formidle sitt politiske budskap,
men får ofte ikke adgang til kjøpesentrene og må nøye seg med å stå utenfor. At man får
større byområder som er privateid og slik på mange måter er regulert på samme måte med et
kjøpesenter kan føre til at man ekskluderer enkelte grupper og organisasjoner ved at man
ekskluderer dem på bakgrunn av hvordan de bruker rommet. Ved å regulere rom slik at
politisk aktivitet eller lignende ikke tillates begrenser man også disse individene og
gruppenes mulighet for representasjon, og dette er en utfordring for demokratiet (Don
Mitchell, 2003). Tjuvholmen er ikke et kjøpesenter, men en ny type byområde i norsk
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sammenheng og har som informanten er inne på flere trekk som gjør det relevant å trekke
denne parallellen mellom Tjuvholmen og kjøpesentret. Fordi dette området har en streng
privatrettslig regulering av bruk som blant annet begrenser muligheten til å drive politisk
aktivitet.
Diskusjonen om de offentlige rommene på Tjuvholmen er slik et resultat av at eierne
regulerer byrommene strengere enn det som var intensjonen slik bystyre diskuterte
premissene for salget. Hadde det vært hensikten at området skulle være slik det er i dag så
ville man hatt en helt annen diskusjon i bystyret gir informanten uttrykk for. De premissene
det her er snakk om er allmennhetens tilgang til Tjuvholmen og slik jeg forstår informanten
var intensjonen at dette også skulle gjelde bruk. Eksempler på dette er stengingen av
badebrygga sommeren 2014 og en debatt om adgangen til å vise bort folk som samler flasker.

«Tilgjengelighet viser seg i praksis å være begrenset og jeg opplever at de
prøver å tøye grensene. Men jeg mener at de tøyer grensene på en
uakseptabel måte som det ikke er lagt opp til fra kommunens side. Det er
noen som prøver å ta seg til rette ut ifra økonomiske interesser»(intervju
bystyrerepresentant SV, 050216).
I følge en informant er dette et spørsmål om en motsetning mellom private og offentlige
interesser. At eierne av området forsøker å ivareta sine interesser som er av en økonomisk
karakter. Dette handler om at Tjuvholmen er bygget opp rundt et konsept, hvor man har valgt
butikker som passer inn og er der med tanke på at de ønsker å tiltrekke seg et bestemt
publikum. Parallellen til kjøpesenteret som det nye offentlige rommet er i denne
sammenhengen interessant fordi de på lik linje med Tjuvholmen er privateide rom med en
offentlig funksjon.
Praksiser som regulerer bruk og tilgang kan man finne eksempler på både i
offentligeide og i privateide byrom. Men hvordan de håndheves og påvirker den faktiske
bruken varierer. På Tjuvholmen er de knyttet til eiernes ønske om å ta vare på verdier i
byrommene.
I avsnittet over blir dette knyttet til håndhevelse av ordensforstyrrelser og hærverk, i
den neste delen vil det bli presentert noen faktorer som kan bidra til å forklare hvorfor
allmenhetens mulighet til å bruke Tjuvholmen har vært så uavklart.
Beskrivelsene av hvor offentlige byrommene på Tjuvholmen er sammenlignet med
andre offentlige rom i Oslo indikerer at det er flere forståelser av offentlig rom. Denne
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forskjellen handler om bruk. Det ene synet som blir representert er at tilgjengelighet til de
offentlige rommene på Tjuvholmen også betyr at de kan brukes som andre offentlig eide
byrom i Oslo. Det andre synet beskriver offentlig rom som tilgjengelig, men sier ikke noe om
bruk. Den svake formuleringen offentlig tilgjengelig og manglende avklaring av
allmennhetens rett til å bruke de offentlige rommen på Tjuvholmen er en årsak til de
konfliktene som har vært om byrommene. Det offentlige rommet som en møteplass er en
viktig funksjon i tradisjonelle offentlige rom, en problematikk som er knyttet til at denne
møteplassen blir flyttet inn i privateide byrom er at det er eierne som i større grad kan
bestemme hvilke aktiviteter som ikke er ønsket. Denne problematikken er forbundet med
begreper i retten til byen-perspektivet som sentralitet og retten til å ta i bruk og produsere
rommet, som ble diskutert i teorikapittelet. Dette er også forbundet med representasjon fordi
retten til byen må fremmes i et fysisk rom, hvis man blir ekskludert fra de sentrale rommen i
byen kan dette føre til at man ikke får gjort kravene sine synlige (Don Mitchell, 2003).

7.2 Drift, eierskap og regulering av offentlig rom
7.2.1 Hvem skal drifte de offentlige rommene?
I dag skjer byutvikling i Norge hovedsakelig gjennom markedets- og nettverksorienterte
styringsinstrumenter. Dette har ført til at det i nye byutviklingsområder som Tjuvholmen og
Fjordbyen, men også mer generelt er en diskusjon om organiseringen av eierskap og drift og
kostnadene forbundet med dette.
«Hvem som skal opparbeide, vedlikeholde og eie fellesarealene er et av de
store diskusjonstemaene i nye byutviklingsområder, hvordan det skal
organiseres. Kommunen er ikke interessert i å bli sittende igjen med
vedlikeholdsansvaret for store arealer slik de gjorde i gamle dager. I
gamledager så både betalte kommunen, opparbeidet og vedlikeholdt
kommunen dem etterpå og nå får de fellesarealene på en måte ferdig
etter en standard de til dels ikke har valgt selv, men til dels er inne å
velger i de prosessene som pågår.» (intervju med etatsdirektør i Oslo
havn KF 150216).

Det har vært forhandlinger mellom eierselskapet Tjuvholmen KS og Oslo kommune om
hvem som skal ha ansvaret for å drifte og vedlikeholde de offentlige rommen på Tjuvholmen.
Kommunen har ikke ønsket å ta på seg dette ansvaret, og dette er blitt beskrevet som
problematisk. I et intervju ble det sagt slik:
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« Ja det er regulert til offentlig rom. Og vi har lagt til rette for at parken
skal være offentlige og at gaterommene skal være offentlige. Men det er
problematisk at kommunen ikke har tatt mer ansvar for vedlikeholdet av
fellesarealene på Tjuvholmen. Alt det er overlatt til de som har flyttet inn
der, så man har distansert seg fra det offentlig romelementet.» (intervju
med leder Oslo Havnestyre 120116)
Informanten uttrykker at dette handler om økonomi, kommunen har stilt som premiss at det
skal være offentlige rom på Tjuvholmen. Men har ikke ønsket å overta dem fordi det
medfører kostnader som kommunen ikke vil ta, og det betyr at utgiftene og «ansvaret for de
offentlige rommene ligger jo i dag hos eierne på Tjuvholmen.»(intervju med leder i Oslo
Havnestyre 120116). Kommunen vil ha de offentlige rommene og attraksjonene som
Tjuvholmen byr på, men vil ikke ha utgiftene med å oppføre dem eller vedlikeholde dem. På
den ene siden selger man eiendommen til entreprenøren, mens man samtidig legger føringer
på hvordan eiendommen skal disponeres.
«Strengt tatt er det en ekstra skatt, for bor du i Bogstadveien så måker
kommunen, bor du på Kjelsås så måker kommunen, men akkurat her så
må du måke selv» (intervju med Utbygger1 010216).
Han forklarte at regningen for vedlikeholdet av de offentlige rommene på Tjuvholmen blir
fordelt på alle som eier der. Da jeg snakket med bystyrerepresentanten om det samme temaet
forklarte han hvorfor det var rimelig at eier skulle betale for vedlikeholdet av de offentlige
rommene slik:
«Det er klart dette er et privat område hvor det er en del av regningen
de har kan du si, ellers ville kommunene hatt utgifter på det. Men det må
ses som en del av en total pakke, hvor den kostnaden faktisk henger
sammen med hva de betalte for det» (intervju med bystyrerepresentant
SV, 050216).
Her er det motsettende syn på hvordan aktørene beskriver saken, på den ene siden blir det gitt
uttrykk for at dette er oppgaver kommunen burde ta ansvar for. Samtidig utrykker
bystyrerepresentanten at kommunen ikke ønsker denne utgiften. Tjuvholmen er et type
byutviklingsprosjekt som kan beskrives med begrepet offentlig-privat samarbeid (OPS). En
del av slike samarbeid er fordeling av utgiftene til for eksempel infrastruktur eller
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opparbeidelse og vedlikehold av byrommene som det er snakk om i denne sammenhengen.
Denne utgiftsfordelingen er også en kilde til interesse motsetninger mellom partene, fordi de
private aktørene ønsker å holde utgiftene på sine investeringer nede slik at de blir mest mulig
lønnsomme, mens kommunen ønsker å overføre slike utgifter til andre aktører for å kunne
bruke kommunens penger på andre oppgaver de har ansvar for som skole, eldreomsorg og
idrett.
Kommunens og de private eiendomsselskapenes interesser vil ofte være i motsetning
til hverandre. Fordi det er to aktører som i utgangspunktet har forskjellige mål med å drive
byutvikling. Når de to partene skal utvikle et samarbeid er det hele tiden en forhandling om å
sikre ulike interesser.
Kommunen og utbygger har inngått et samarbeid om utbyggingen av Tjuvholmen.
Men som aktører er deres oppgaver og mål forskjellige, kommunen har ansvar for å sikre at
byens interesser til for eksempel rekreasjonsarealer og boliger. Mens utbygger først og fremst
har ansvar og mål om å sikre at utbyggingen er økonomisk lønnsom og tjener penger for
selskapet. Fra kommunens side er det gunstig å få utbygger til å betale for mest mulig av den
infrastrukturen som kommunen trenger, mens utbygger er opptatt av å holde kostnadene nede
for å opprettholde fortjenesten ved utbyggingen. Dette fører til at de i forhandlingene om
utbyggingen vil forsøke å legge mest mulig av det økonomiske ansvaret over på den andre
parten. Derfor har de forskjellige syn på kostnader og utgifter, i den neste seksjonen vil det
bli argumentert for at denne interessemotsetningen senere får konsekvenser for kommunens
mulighet til å påvirke hvordan bruken av byrommene på Tjuvholmen reguleres.

7.2.2 Regulering av privateid offentlig rom
Når det offentlige skal drive med byutvikling så er det flere roller de kan ta, det har vært en
tilbaketrekning hvor kommunene har gått fra å være en aktiv tilrettelegger og utvikle
reguleringsplanforslag selv, til en mer tilbaketrukken rolle hvor reguleringsplanene og
initiativet i stor grad kommer fra private aktører og kommunen blir sittende med rollen som
regulerende myndighet.
[...] man solgte seg ut av eiendommer og som grunneier så kan du gjøre
utrolig mye, mer enn du kan som reguleringsmyndighet. Så at man ikke
ønsker å være grunneier og ønsker at det private skal gjøre mest mulig
fører til at det er en ganske begrenset rolle (intervju med tidligere
planlegger PBE, 110216).
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Denne begrensningen handler mye initiativet, ved å selge eiendommer og innta en
tilbaketrukket rolle som tilrettelegger i byplanleggingen har kommunen gitt fra seg et viktig
verktøy for å styre byutviklingen. Som en informant forklarte det,

«[...] det å eie land er jo det viktigste virkemiddelet du har i byutvikling.
Sitter du på eiendom så har du stor definisjonsmakt. Fordi det
kontrollapparatet kommunen kan stille opp med etterpå er mye svakere
enn den makten du har gjennom hele tiden å kunne foreslå prosjekter.
Det er for så vidt litt tilbake til hvordan Plan- og bygningsetaten kan
gripe inn i en prosess hvor det er en stor utbygger som sitter å lager et
prosjekt på 150.000 Kvm før du skal regulere. Så jo, jeg har savnet
politikere som garantister for en demokratisk utvikling av byen»
(intervju med representant for sivilsamfunn 230216).
Dette er et eksempel på hvordan den endrede rolle fordelingen mellom kommunen og de
private aktørene i byplanleggingen kan være utfordrende å styre slik man ønsker. En
informant forklart at det er det juridiske som bestemmer hva man kan regulere.
«[...]det er litt begrenset hva du kan regulere, det er en
reguleringsmyndighet og du kan ikke gå lenger enn du har lovmessig
grunnlag for. Man kan ha ideer om hvordan ting burde være, men hva du
faktisk kan styre og regulere gjennom Plan- og bygningsloven er jo det
som faktisk setter begrensningene» (intervju med tidligere planlegger i
PBE 110216).
«Bruk kan du ikke regulere, i veldig liten grad» (intervju med tidligere planlegger i PBE
110216). Plan- og bygningsetaten har en reguleringsmyndighet som har juridiske
begrensninger i forhold til Plan- og bygningsloven. Og man har i liten grad mulighet til å
regulere bruk gjennom reguleringsbestemmelser.
Byutviklingen av Tjuvholmen ble gjennom en konseptkonkurranse som innebar at den som
vant arkitektkonkurransen også fikk kjøpe tomten. I Rammeprogrammet for salg og
byutvikling ligger det noen premisser som i hovedsak er utarbeidet av Havnevesenet som er
designet slik at kommunen får betalt i form av «gaven til byen» og kontant betaling til Oslo
Havnevesen samtidig som man får byutvikling. Salget ble gjennomført med noen klare
premisser om at bydelen skal være tilgjengelig for byens befolkning hele døgnet som er
nedfelt i rammeprogrammet, reguleringsplanen og politiske vedtak.
Det er av vesentlig betydning at rommet er privateid og regulert som offentlig
tilgjengelig. Flere informanter har sammenlignet med sjøbadet på Sørenga som er
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opparbeidet av private, men ansvaret for drift og eierskapet er tilbakeført til det offentlige. Og
at dette er en bedre organisering, fordi man unngår uklarhet og interesse konflikter slik som
har vært tilfelle på Tjuvholmen.
Slik som bypolitikken og planleggingen er organisert i dag er det gjennom
salgskontrakter og utbyggingsavtaler kommunen og de offentlige aktørene kan gjøre avtaler
om at utbyggingen skal dekke mer enn det som loven gir hjemmel til å kreve (Hanssen,
2012). Et eksempel på dette er bruk, som diskutert i kapittel 6 ble dette gjort i for liten grad.
Dette er i tråd med andre studier av det offentlige rom på Tjuvholmen blant annet viser
Bjerkeset og Aspen (2015) til at det ikke ble stilt nok krav til hvordan byrommene på
Tjuvholmen skulle kunne brukes av allmennheten i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplanforslaget. Dette er fellesskapsinteresser som informantene gir uttrykk for at
man i liten grad kan sikre i en reguleringsplan, men må benytte andre verktøy for å sikre.
Rammeplanen for salg og byutvikling av Tjuvholmen, selve salgskontrakten eller
andre privatrettslige avtaler er eksempler på måten man kunne ha avklart bruk som et premiss
på lik linje med åpenhet og tilgang.
De sier videre at eiernes strenge privatrettslige regulering, som blant annet kommer til
uttrykk gjennom forbudsskilt legger klare føringer på bruken av de offentlige rommene
(Bjerkeset & Aspen, 2015). På Tjuvholmen har man et eget ordensreglement som regulerer
bruken mer detaljert enn det som er vanlig i kommunale offentlige rom. For eksempel er det
forbud mot grilling og fisking på Tjuvholmen. Dette kan ha konsekvenser for individer og
gruppers opplevelse av Tjuvholmen som sted og bruken av byrommene.
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Bilde 1: Ordensreglement Sjøbadet.

Og det illustrer noe av problemet med privateide byrom, fordi det er en privateiendom har
eierne hjemmel til å legge begrensninger på bruk. Kommunens mulighet til å gripe inn i dette
er begrenset fordi plan- og bygningsloven ikke er et verktøy som gir hjemmel til å påvirke
ordensregler som er bestemt for en privateiendom. Dette er forhold som må avgjøres
gjennom privatrettslige avtaler og planer på forhånd.
Som informantene gir uttrykk for er rollen som reguleringsmyndighet begrenset til
hva loven gir hjemmel til å gjøre. Her er det relevant å trekke en parallell til Flyvbjerg (1998)
sin kritikk av normative idealer som grunnlag for poltikk og planlegging. Fordi politikerne
ikke på forhånd definerte tydelige premisser som avklarte retten til å bruke byrommene, har
de i ettertid få muligheter til å påvirke eiernes regulering av bruk utover den hjemmelen de
har i reguleringsbestemmelsene og lovverket.
At kommunen ikke avklarte bruken av Tjuvholmens byrom i en tidlig fase av
planprosessen før salget og reguleringen var gjennomført får derfor geografiske konsekvenser
fordi reguleringen av byrommene på Tjuvholmen må ses i sammenheng med eiernes ønske
om å ta vare på verdien i sine investeringer, dette blir ofte gjort ved å kontrollere hvem som
har tilgangen til byrommet (Sager, 2011). Dette illustrerer også hvordan ordensregler er en
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aktiv del av hvordan rommet blir produsert. Det urbane er delvis et produkt av en kamp om
innholdet i offentlig rom, håndheving av tilgang og bruk må skje i tid og rom og viser
hvordan det er en strategi for å kontrollere, forme og skape forutsetninger for bruk av rom
(Don Mitchell, 2003).
Hvem som skal drifte og eie byrommene er i mange nye byutviklingsprosjekter et
forhandlingsspørsmål, kommunen og eierne har ulike interesser. På Tjuvholmen har
kommunen ønsker at de private skal ta kostnadene med å finansiere og opparbeide offentlige
rom som skal komme byens befolkning til gode. For selskapene som skal eie og opparbeide
dette blir dette en utgift. I en situasjon hvor det offentlige ikke vil ta ansvaret for drift og
vedlikehold er det naturlig og forståelig at de private aktørene vil beskytte verdiene sine med
vakthold og regler for bruk. Det som er problematisk er at vakthold og regler fører til
begrensninger som er strengere enn det som var intensjonen fra kommunens side. Dette
kunne vært unngått hvis man i den politiske behandlingen hadde avklart tilgangen til bruk. I
intervjuene var det flere som mente at konfliktene om bruk hadde vært mindre om
kommunen hadde tatt et større ansvar for drift og vedlikehold av de offentlige rommen på
Tjuvholmen. Dette ble blant annet sammenlignet med organiseringen av sjøbadet på Sørenga
som er tilbakeført til kommunalt eierskap.

7.2.3 To tilnærminger til byutvikling
En av mange interessante ting som kommer frem i datamaterialet er hvordan informantene
har delte meninger om hvordan byplanleggingen burde organiseres. Gjennom markedet slik
som i dag, eller om det offentlige burde innta en mer aktiv rolle som planlegger og utbygger
og slik styre byutviklingen. I intervju med representant fra utbyggergruppen var det blant
annet et tema hvordan de var opptatt av å balansere kommersielle hensyn og
samfunnsinteresser. Dette innebærer at de som kommersielle aktører skal tjene penger på
prosjektet, men at de samtidig er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet i form av for
eksempel gode byrom og attraksjoner som befolkningen har glede av.
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«[...]jeg tror jo at det til syvende og sist er den eneste måten å virkelig
sikre at vi får gode og fungerende byområder. Da sikrer man at bruken
av området blir som beskrevet, fordi det er forankret i hva folk er
interessert i og hva som lar seg kommersielt realisere. Jeg tror at et godt
samarbeid mellom det private og det offentlige gir god byutvikling. Da
sikrer man at arealene, kontorene, boligene, arealene på bakkeplan er
markedsmessig fundert og med tilbud som folk etterspør. Jeg mener et
slikt samarbeid vil gi god byutvikling dersom det skjer innenfor noen
gitte rammer og det er organisert riktig» (intervju med Utbygger2,
180216).
Denne tilnærmingen er i overenstemmelse med markeds- og nettverksorientert forståelse av
byplanlegging. Hvor offentlig sektor samarbeider med sivilsamfunnet og private aktører om å
få til gode resultater og en effektiv bruk av ressurser som de forskjellige aktørene kan bidra
med.
Mens bystyrerepresentanten og sivilsamfunnsinformanten uttrykker et ønske om en
mer demokratisk og offentligstyrt planlegging. Som tar hensyn til aspekter ved
samfunnsutviklingen som sett fra et økonomisk ståsted ikke er lønnsomme, men som ut i fra
miljøhensyn, kollektiv og sosial utvikling er fornuftig. Ellefsen (2013) peker på at den
markedsstyrt byplanlegging er god til å gjennomføre prosjekter til rett tid og innenfor
økonomiske rammer. Men en av de store utfordringene med den markedsstyrte planlegging er
at den har vist seg mindre egnet til å ta vare på viktige felleskapsinteresser som ikke er
økonomisk lønnsomme. Et annet problem med den markedsstyrte planleggingen er at den
ikke tar vare på den større helheten utover det enkelte utviklingsprosjektet. Sager (2009)
argumenterer for at planlegging med et markedsperspektiv forstår innbyggeren som
konsument, individets preferanser blir uttrykt gjennom den enkeltes evne og vilje til å betale.
Dette gir et helt annet resultat enn planlegging etter den kommunikative tradisjonen som
fokuserer på innbyggerne som borgere med rettigheter og plikter, hvor helhetlige hensyn er i
fokus. En forskjell mellom de to tilnærmingene er at rettighetene man har som konsument er
smalere definert enn de man har som borger. De to perspektivene representerer to ulike
tilnærminger til hvordan byen bør utvikles som er forankret i hver sin ideologiske tradisjon.
Representanten fra utbygger var tvilende til det kommunale systemets evne som
utbygger for prosjekter som Tjuvholmen. De private aktørene kan mer om det å bygge
boliger, nærings- og kontorlokaler som tilfredsstiller etterspørselen i markedet. Sett i
sammenheng med meningene til bystyrerepresentanten fra SV som ønsket at kommunen
skulle ta en mer aktiv rolle i byplanlegging og boligbygging enn det den gjør i dag er dette
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interessant. Sivilsamfunnsinformanten jeg snakket med ga også uttrykk for lignende ønsker,
om planlegging og boligbygging og etterlyste blant annet en kommunalpolitikk for dette.
Det illustrerer et ønske om en byplanlegging som ikke er så markedsstyrt slik at man
sikrer at flere grupper av befolkningen har råd til å bo i byen. Dette er rasjonelt om man
ønsker at byen skal utvikles bærekraftig både sosialt og i forhold til miljøet var informanten
inne på i intervjuet. Sosialt fordi en slik politikk vil kunne legge til rette for at flere ulike
grupper kan bo i byen og at man på den måten utvikler byen etter tankegangen om byen som
en møteplass for mange ulike grupper og individer.

«Vil vi ha en by som bare består av områder som Tjuvholmen, Aker
Brygge, Bjørvika og Sørenga hvor det er nok så "monodemografisk", eller
kan vi prøve å realisere det som er den store ideen med byen at det er
forskjellige mennesker som møtes. Der du tvinges til å se folk som er
annerledes enn deg selv. Det å ha gitt opp den grunnleggende ideen om
byen som smeltedigel og som en demokratisk møteplass, det er jo det
store sviket i norsk offentligheten» (intervju med sivilsamfunn, 230216).
Å se på byen som en møteplass hvor mennesker med forskjellig bakgrunn og liv møtes og
lever sammen er en tanke som er sentralt i retten til byen (se avsnitt 3.1.1). En av mine
informanter var opptatt av å fremme kravet om at man måtte ta vare på byplanleggingen som
et demokratisk verktøy. Da jeg spurte han om hva dette betydde forklarte han at dette var en
del av en større tanke om hva ideen om byen går utpå. Det offentlige har forlatt rollen som
tilrettelegger og garantist for en demokratisk byplanlegging som sikrer at alle lag av byens
befolkning har råd og mulighet til å bo i sentrum av byen.
Her er det snakk om flere ideer om byen som representerer ulike forventninger og
ønsker om hva og hvordan Tjuvholmen som bydel, og Oslo som by skal utvikles. En balanse
mellom de ulike hensynene som disse tilnærmingene legger vekt på er viktig for å sikre at
både økonomiske og sosiale samfunnsinteresser blir tatt vare på.

7.3 Meningsmotsetninger om offentlige byrom på
Tjuvholmen
Litteraturen (Don Mitchell, 2003) understreker viktigheten av å ha offentlige rom som er
åpne for konflikt og at det er plass til at ulike forståelser av hva rommet er kan bli
representert og bestride hverandre. Det siste sies å være viktig for demokratiet og hvordan
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rommet blir formet av sosiale relasjoner (Don Mitchell, 2003). Denne tilnærmingen er nyttig
for å kunne si noe om hvor de offentlige byrommene på Tjuvholmen er, delvis er de et
resultat av de relasjonene som har funnet sted i planleggingsprosessen. Men etter at bydelen
var ferdig bygget i 2014 har det også vært en debatt om hvordan byrommene er designet,
hvordan de blir regulert og hvem som har tilgang til å bruke dem. De siste seksjonen i denne
analysen vil derfor handle om dette.

7.3.1 Meningsmotsetning mellom ulike representasjoner av offentlig rom i
planleggingsprosessen
Utbyggergruppen og deres samarbeidspartnere var uenige med plan- og bygningsetaten om
bredden på promenaden og hvordan den skulle utformes. Plan- og bygningsetaten var opptatt
av å ivareta offentlighet og foreslo i behandlingen av reguleringssaken at man skulle øke
bredden på gangarealene og promenaden (se avsnitt 6.2.6).

« Ja, det var en diskusjon om hvor bredt må det være før folk oppfatter at
de kan gå her. Så det var veldig mye diskusjon om bredden der. [...] Det er
noe med sånn overheng over noen ganger hvor du kan oppfatte at det
ikke er så offentlig som det burde være. Så det var en stor diskusjon rundt
det» (intervju med tidligere planlegger PBE, 110216).
Diskusjonen stod blant annet om at plan- og bygningsetaten og utbyggergruppen hadde ulike
oppfatninger om hvordan man går frem for å få til gode offentlige rom.
«Det opponerer jeg mot, offentlig tilgjengelighet ja, hundre prosent
absolutt. Bredt for å skape offentlig tilgjengelighet, nei. Fordi bredt er
kjedelig, bredt er vindblåst og ubrukelig som et fellesbegrep på offentlig
rom. Det må være variasjon, det må være spenning som er bygget inn for
å få et offentlig rom som fungerer, som er attraktivt nok til å trekke
folk.» (intervju med arkitekt 170316).
Tjuvholmen ligger utenfor Aker Brygge og kan sies å være i periferien av Oslo sentrum. Den
har form av en halvøy og inntil videre er det ikke mulig å bevege seg videre over til Filipstad,
slik som det er planlagt at det skal bli. Det har derfor vært et fokus for planleggere og
arkitekter å lage en byplan som skal trekke folk ut i bydelen. En viktig del av dette er å skape
gode offentlige rom hvor folk har lyst til å være. «Og hvis du ser på alle byer som folk liker,
så sitter folkene ut på fortauet å spiser rett i fanget på de som går forbi» (intervju med
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arkitekt 170316). De trange rommene er ment å skape kontakt mellom menneskene i
byrommet og skape spennende opplevelser.

«[...] en del av de tegningene som jeg holdt på med den gangen har røde
poler. Det betyr at her er det så interessant å være at du bare må gå dit.
Du skaper i planen en vandring som er spennende og stimulerende dit.
Det er akkurat det samme som at du i enden av et kjøpesenter legger inn
en dagligvarehandel som du vil at folk skal gå etter. » (intervju med
arkitekt 170316).
Ved siden av at de offentlige byrommene er inviterende og godt utformet er det viktig at de
inneholder aktiviteter som forsterker publikums opplevelse av dette som et godt sted å være.
Dette kan man gjøre ved å legge inn et bakeri med god lukt, en dagligvarehandel eller en
hyggelig restaurant som tilfører byrommet verdier folk har behov for i dagliglivet, og som
bidrar til å gjøre byrommet til et attraktivt sted å være.
I forbindelse med feltarbeidet ble jeg spesielt interessert i den promenaden som heter
Bryggegangen og ligger på Akersodden ut mot Filipstadkilen, og spesielt den sydligste delen
av denne (se kart over Tjuvholmen i kapittel 5). Her går promenaden delvis under bygningen
som blir kalt det ovale bygget. Hvis man går utover Bryggegangen fra Aker Brygge er
promenaden proporsjonert som en bred gate med butikker, kafeer og restauranter på den ene
siden. Ut mot Filipstadkilen trappes den ned mot vannet og det er mulig å sitte ned i solen.
Ytterst møter promenaden det ovale bygget og snevres inn. Samtidig som den snevres inn
ender promenaden delvis i en uteservering. Det er mulig å gå rundt serveringen, men veien
rundt er lagt via noen store trappetrinn ned til en bryggegang som gjør at den er vanskelig
tilgjengelig for folk som er dårlige til bens eller har med barnevogn. Her kan grensen mellom
promenaden som gangareal og uteserveringen oppleves som utydelig. Da jeg var på vandring
rundt på Tjuvholmen opplevde jeg selv å bli usikker da jeg kom til dette stedet og tok meg
selv i å tenke, er det greit å gå her? En betraktning som fikk medhold av en av informantene

«Til syvende og sist handler det om, hva det faktisk blir oppfattet som. Og
det kan godt hende at man la seg på for smale bredder. Jeg er enig i det
at på baksiden der er du litt usikker på om du må gå gjennom en
restaurant noen ganger. Det er veldig tett på baksiden der, men alle var
enig om at det skulle være tett utbygging på Tjuvholmen (intervju med
tidligere planlegger PBE, 110216).
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Da man behandlet reguleringsplanen for Tjuvholmen var det enighet mellom aktørene om det
overordnede plangrepet, at Tjuvholmen skulle bygges ut tett med en blanding av boliger,
kontorer og rekreasjonsmuligheter. Uenigheten har stått om oppfatningen av hva som skaper
gode byrom som byens befolkning opplever som åpne og tilgjengelige. Her er det relevant å
trekke inn Lefebvres romlige dimensjoner som ble rede gjort for i teorikapittelet (se avsnitt
3.1.2). Den romlige representasjonen som plan- og bygningsetaten presenterer i sitt
alternative planforslag fremstår som et forsøk på å få til mer offentlig rom ved å innskrenke
fotavtrykket til bygningsmassen noe. I planforslaget foreslo etaten å gjøre promenadene
bredere og ta ut det ovale huset, for heller å anlegge et vestvendt og solrikt torg på tomten
som ville gitt mer offentlig rom for befolkningen og beboerne (Plan- og bygningsetaten,
2004). Utbyggersidens tanker om byrommene slik de ble beskrive over gir også inntrykk av å
formet av en klar oppfatning om hvordan man skal bygge opp byrommene for å få til den
typen byliv man ønsker seg.
Hvordan store grupper av mennesker ferdes og interagerer i rommet blir slik definert
av en liten gruppe arkitekter, planleggere og utbyggere. Lefebvre var kritisk til det han kalte
abstrakte representasjoner av rom, som er et produkt av arkitekter og planleggeres
ekspertkunnskap. Fordi man bygger opp det urbant rom rundt en funksjonell orden blir andre
behov, ønsker og adferd utelatt og rommet tømt for liv (Hubbard, 2006). Tjuvholmen er et
slikt planlagt rom og i denne sammenhengen er det overnevnte eksempelet relevant. Man har
her tenkt at dette rommet skal gi en god byroms følelse, men som observasjonen min viser
kan erfaringen av dette rommet når man møter det i hverdagslivets levde rom gi et signal om
at her skal du ikke gå. At promenaden og uteserveringen glir over i hverandre her slik at
skillet mellom det offentlige gangarealet og uteserveringen som et område av mer
privatkarakter kan tolkes som en romlig praksis (se bilde 2 og 3). Fordi skillet mellom det
offentlige og det mer private her er utydelig kan det gjør at man blir usikker på hvor man kan
gå videre. Bord og stoler kan oppleves som en barriere som sender ut signaler om at dette
ikke er en del av promenaden og slik være en mekanisme som påvirker folks adferd.
Det kan altså stilles spørsmålstegn ved om dette er offentlig nok til at folk opplever at
de kan være der. Når det sitter folk ved bordene på kafeen kan det sende ut signaler om at
man ikke skal gå der, noe som kan være en hindring for det som er et fast premiss i
rammeprogrammet og politiske beslutningen nemlig at allmenheten skal ha tilgang til å gå
rundt hele Tjuvholmen til alle døgnets tider.
Planlagt rom kan i hverdagslivet oppleves som overkodet og legge føringer på
individer og gruppers adferd og bruk av rommet. Planlagte romlige representasjoner er et
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uttrykk for eksperter og eliters oppfatning av rommet og reflekterer deres interesser. I
planleggingen av Tjuvholmen har det vært flere romlige representasjoner med ulike
oppfatninger av hvordan man skal bygge opp det offentlige rommet. Representasjonene er
uttrykk for forskjellige interesser og uenigheten viser hvorfor det er problematisk med
privateid offentlig rom når allmenhetens rett til å bruke disse ikke er avklart på forhånd.
Diskusjonen om utformingen og størrelsen på de offentlige rommene på Tjuvholmen viser
hvordan disse oppfatningene til slutt handler om hvordan beboere og befolkningen opplever
dem.

Bilde 2: Bryggegangen ved det Ovale huset.

Bilde 3: Uteserveringen ved det Ovale huset.
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7.3.2 Meningsmotsetning om bruk av offentlig rom
Sommeren 2014 gikk det en debatt i mediene om det offentlige rom og tilgjengelighet på
Tjuvholmen. Oslo hadde fått et nytt sjøbad som raskt ble et populært tilbud for innbyggere og
besøkende. Men dette førte også til en del klager på støy fra beboere som mente at
badegjestene bråkte for mye på kveldstid. I følge en informant ble det tatt en avgjørelse om å
stenge av badebryggen med argumentasjon om at det foregikk fyll og ordensforstyrrelser.
Dette var et spørsmål om sikkerhet, man var redd for at folk skulle skade seg.
«[...]den ble jo stengt på grunn av fyll og ordensforstyrrelser. Den vakten
burde heller ha ringt til politiet og bedt dem om å stenge bryggen. Men
nå ble ikke det gjort i de tre timene, generelt kan man ikke nekte noen å
oppholde seg på et sted. Men man kan stenge på vanlig nattes tider sånn
som bydelsoverlegen anbefaler og det er et rent sikkerhetshensyn at man
stenger for eksempel et stupetårn på kvelden» (intervju med Utbygger1
010216).
Sikkerhet, orden og å forhindre hærverk er argumenter som blir bruker som argumenter for å
legitimere stengningen. Fare for liv og helse, flaskeknusing og bråk er ord som blir brukt for
å beskrive hendelsene som førte til stenging av brygga. Informanten gir uttrykk for at den
reaksjonen som vaktselskapet kom med er den samme som man kan forvente om man lager
bråk på andre badeplasser. Eksemplet som ble trukket frem i samtalen vi hadde var
Hvervenbukta, informanten forklarte at lager man bråk og knuste flasker der så kan politiet
komme å vise deg bort, og det er på samme måten man har reagert på Tjuvholmen.
Forskjellen er bare den at det var områdets egne vakter som prøvde å rydde opp i situasjonen
på Tjuvholmen, ikke politiet. Vaktenes rolle på Tjuvholmen er den tekniske driften og
ivaretakelse av verdier, argumentet om sikkerhet på Tjuvholmen virker som det er nærmere
knyttet til slike interesser enn til å ta vare på det allmenne sikkerhetshensynet. Som Bjerkeset
og Aspen (2015) også argumenterer virker sikkerheten på Tjuvholmen å være ivaretatt langt
utover det et slikt hensyn skulle til si.

«De har ikke noe politimyndighet, men de passer på at ikke noen gjør
hærverk eller sånne ting, og samtidig har de ansvar for teknisk
drift[...]»(intervju med Utbygger1 010216).
Slik som bystyrerepresentanten fra SV forklarte det i intervju er sakens kjerne den at
Tjuvholmen er solgt til private, men et sentralt premiss for dette salget er at allmennheten er
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sikret adgang til området hele døgnet. Vekternes rolle og hvordan de utfører jobben sin er
problematisk og kan relateres til en større diskusjon om økende privatvakthold i Oslo og
konsekvensene det har for det offentlige rom. Ut ifra uttalelsene her så kan politikeren tolkes
slik at han mener at premisset om tilgang også sikrer allmenhetens bruk, og at denne
rettigheten ikke blir overholdt av eierne gjennom den private reguleringen av byrommene
som strider mot det politikeren mener er intensjonen og innholdet i premisset om offentlig
tilgjengelighet på Tjuvholmen.

«[...] Området er solgt til private samtidig forutsatte man i
reguleringsplanen at dette skulle være et offentlig tilgjengelig område.
Det skal ikke være et inngjerdet område hvor publikum ikke har adgang,
men her skal det være tilgjengelig for offentligheten hele døgnet. Selv om
det er et privat område som reguleres etter privatrettslige forhold, så
skal det legges til grunn at det skal være offentlig tilgjengelig. Og
diskusjonen om bading fra kaikanten er et eksempel på det, i det hele tatt
vekternes rolle, hva slags fullmakter de har og hva slags jobb de gjør er
vanskelig og konfliktfylt» (intervju med bystyrerepresentant SV, 050216).
I plan- og bygningsetatens arkiv kan man lese om kommunens behandling av saken om
badeforbudet på Tjuvholmen. I en epost fra bystyrets sekretariat forteller en innbygger
hvordan han opplevde hendelsen. Han beskriver hvordan han ble anmodet av vekteren til å
forlate badebryggen fordi klokken var over 23, til dette svarte han «Jeg informerte at vi ikke
ville etterkomme anmodningen, da dette var offentlig område og at vi overholdt kveldsfreden
etter kl 23 (de andre på bryggen gikk)» (Bystyrets sekretariat, 2014). Han forteller videre at
vekteren sperret av sjøsiden på denne delen av området. Dette ble gjort fordi vekteren hadde
fått beskjed om det. Da vekteren forlot stedet fjernet han en del av sperringen.

«Jeg fjernet en del av sperrebåndet, med det resultatet at en del folk
(turister og nordmenn) tuslet ut på brygga og satte seg ned og koste seg.
Det var ikke noe støy utover at folk satt og småsnakket og nøt
utsikten/omgivelsene under hele denne seansen» (Bystyrets sekretariat,
2014).
Han uttrykker en klar misnøye med det han opplever som at eierne på Tjuvholmen tar seg til
rette og ved bruk av vektere og sperringer forsøker å hindre allmenheten fra å bruke området
på lik linje med andre offentlige rom i byen (Bystyrets sekretariat, 2014).
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«Ut fra hvordan det ble tenkt om tilgjengelighet, så skal det være
tilgjengelighet der hele døgnet for alle, også fattigfolk. Det dette handler
om er at de som bor der ønsker å hindre at folk de ikke ønsker at skal
være der kommer. Jeg tenker at de som bor der vet hva slags konsept
dette er» (intervju med bystyrerepresentant SV 050216.)
Disse utdragene forteller en annen historie om stenging av badebrygga på Tjuvholmen enn
den som blir formidlet av eierselskapet. De sier noe om befolkningens forventninger til
hvordan man kan bruke byrom når de blir omtalt som offentlige. Og de sier noe om motstand
mot det som oppleves som overtramp mot meningsinnholdet i dette begrepet om offentlig
rom. Don Mitchell (2003) skriver i en amerikansk kontekst, som på mange områder skiller
seg fra den norske, men hans beskrivelse av retten til byen som en kamp om
definisjonsmakten mellom ulike syn på hva innholdet i det offentlige rommet skal være er
relevant for denne episoden på Tjuvholmen. For Mitchell (2003) henger sosial produksjon av
rom og regulering av rom sammen og må forstås som en kamp om geografi fordi rommet
ikke bare er en scene hvor det strides om rettigheter, men det blir også produsert av
konflikten og strukturerer kampen. Utøvelse av rettigheter og håndhevelse av regulering må
skje i fysisk rom i noen tilfeller er det nødvendig å ta i bruk rommet på nye måter som
omformer betydning og bruksområde. Å se konflikten om bruken av badebryggen på
Tjuvholmen i dette perspektivet er interessant.
Innbyggerens syn på hvordan det offentlige rommet på Tjuvholmen kan i Mitchells
(2003) tolkning av Lefebvres romlige begreper tolkes som representasjonenes rom som er
det levde rom (se avsnitt 3.2.3). De ser for seg at Tjuvholmen skal kunne brukes på samme
måte som andre offentlige rom i Oslo av alle og så lenge man tar hensyn til andre.
Eierselskapets syn på offentlig rom er i overenstemmelse med begrepet rommets
representasjoner, det planlagte rom, i dette synet er Tjuvholmens offentlige rom underlagt en
strengere kontroll og eierne mener at de av hensyn til blant annet sikkerhet og orden er nødt
til å praktisere en strengere regulering enn det som er vanlig i offentlige rom. Konflikten
mellom de to synene på offentlig rom forstås her som viktig for hvordan rommet skapes (Don
Mitchell, 2003). Viktig her er hvordan innbyggeren gjør motstand mot vekterne og slik
eiernes representasjon av rommet. Ved å fjerne sperringen og fortsette å være på
badebryggen skaper han også et rom for representasjon, han beskriver hvordan flere kom til
og hadde det hyggelig. Kravet om retten til byen kan bare gjøre seg gjeldende så lenge det er
synlig i fysisk rom. Det er slik grupper kan gi kravet sitt kraft og nå ut til større grupper av
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befolkningen (Don Mitchell, 2003). Denne konflikten har blant annet ført til en stor debatt i
media om temaet privatisering og offentlig rom.
«(...]Den positive utviklingen som har vært i det siste er at folk i Oslo har
tatt litt til motmæle. Det er to hendelser som jeg syns er ganske flotte og
det ene er den hvor vaktmesteren på Tjuvholmen skulle stenge sjøbadet
klokken åtte om kvelden, det hadde han jo ikke hjemmel til. Vi
undersøkte og han hadde ikke det, og de trakk seg tilbake på det og tok
bort skiltene. Men det var også fordi folk i Oslo reagerte så kraftig som de
gjorde. Det ble oppstyr på internett og skikkelig tydelige
tilbakemeldinger om at dette finner vi oss ikke i, det er vår strand og vi
vil bade der.» (intervju med planlegger, PBE, 010316).
Hendelsen om badebrygga på Tjuvholmen viser hvordan byrom er en materialisering av
planer og oppfatninger om hva rommet skal være som et utrykk for ekspertkunnskapen til
planleggere og arkitekter, men også eiendomsutviklere og politikere. Samtidig blir det fysiske
rommet også produsert gjennom bruk i hverdagslivet. Denne bruken kan være i motsetning til
den dominerende representasjonen av rommet og slik fungere som motstand.

7.3.3 Motstand – et demokratisk verktøy for endring
I intervju med en av informantene spurte jeg om hvordan man i byutviklingsprosjekter som
Tjuvholmen kan sikre at befolkningen ikke bare har tilgjengelighet til byrom, men også kan
bruke dem. Det som ofte er problemet er at eierne har brukt mye penger på å bygge opp
byrommene og kjøpt inn dyrt utstyr som de ønsker å ta vare på. Derfor leier de inn egne
vakter for å passe på at dette ikke blir ødelagt. Slik at man får en strengere kontroll og
overvåkning i privateide offentlige rom enn i offentligeide. Design av byrom og
byromsmøbler som plasseres ut, som for eksempel benker man ikke kan legge seg ned på kan
være ekskluderende for noen grupper i samfunnet. Design og eksklusjon i byrommet har vært
et tema på Tjuvholmen og andre steder i Fjordbyen. Informanten mente at det hadde vært en
positiv trend i Oslo, at befolkningen engasjerer seg mot det den oppfattet som urettferdig.

« [...]Så jeg tenker det at Oslos befolkning selv sier i fra om sånne ting det
er det aller viktigste. For hvis ingen sier fra, hvis ingen klager på noe så
står det seg som oftest, sånn er samfunnet vårt blitt, du kan gjøre ganske
mye rart. Hvis ingen klager på det, hvis ingen bryr seg om det så går det.
Så de to tilfellene der i Fjordbyen har jeg satt veldig pris på. Og særlig
den badesaken på Tjuvholmen som jo da gjør meg ganske sikker på at
det problemet ikke vil komme opp på samme måte på Sørenga bad. Det
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er slått fast nå, det er bading hele natta hvis du er rolig og ikke bråker, så
kan du bade når du vil» (intervju med planlegger, PBE, 010316).

Både retten til byen-perspektivet og Flyvbjerg (1998) er opptatt av at motstand og konflikt er
naturlig og viktig for demokratiet. Mitchell (2003) viser at representasjon og bruk av rom kan
være viktige redskaper for å gjøre sine meninger om bruk og meningsinnhold i offentlig rom
hørt. I Flyvbjerg (1998) sin ord er ikke demokratiet noe vi får, men noe man konstant må
jobbe for å opprettholde og forbedre. Dette krever en virkelighetsorientert holdning til
hvordan samfunnet utvikles, noe jeg mener er sentralt i begge de overordnede teoriene som
ble presentert i teorikapittelet. Poenget her er at man ikke skal jobbe for å bli kvitt konflikt og
makt, man er nødt til å forholde seg til den og finne metoder som gjør demokratiet i stand til
å begrense maktbruken. Protest er en virkelighetsorientert tilnærming nettopp fordi
motstanden man yter heletiden er i et forhold mellom hva man vil oppnå og den virkeligheten
man prøver å gjøre noe med. Dette er en form for utopisk tenkning hvor idealene og
virkeligheten er i et samspill, slik at du ikke blir fanget i tanke abstraksjoner, men heller ikke
godtar tingenes tilstand slik som de er (Purcell, 2014).
I denne seksjonen har jeg ønsket å vise hvordan produksjonen av rom på Tjuvholmen
kan tolkes som et resultat av de dominerende sosiale relasjonene i samfunnet som gjennom
koder, tegn og kunnskap skaper en oppfatning om rommet som kommer til uttrykk gjennom
planer, strategier eller programmer. Dette er ekspertene, politikerne og eiendomsutviklernes
forståelse av rom, denne har en betydning for levd rom fordi det er i dette rommet
hverdagslivet utspiller seg. Utformingen av rommet, utplassering av byromsmøbler og
vakthold er eksempler på praksiser som styrer individers erfaring av rommet og slik bidrar til
å opprettholde representasjonens oppfatning om rommets bruk og funksjon. Men produksjon
av rom må også forstås som en prosess som skjer fra det levde rommets perspektiv. Dette er
hverdagslivets rom, som er preget av innbyggernes erfaringer heller enn oppfatninger, de
forsøker gjennom tilegnelse og bruk å tilpasse rommet slik at det passer deres behov og
ønsker. Fra det levde rommet kan bruk forstås som en romlig praksis som utfordrer den
dominerende representasjonen. Det er et konstant motsetningsforhold mellom de to,
oppfatningen og det erfarte.
De eksemplene som er vist over illustrerer en virkelighetsorientert tilnærming slik
som både Purcell (2014) og Flyvbjerg (1998) argumenterer for. Styrken i protest og motstand
ligger i at de inneholder et element av uberegneligheten og på den andre siden en
tilpasningsdyktighet (Don Mitchell, 2003). Ved å forholde seg til de faktiske forholdene som
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regulerer byrommene og samtidig holde fast ved et ideal om hvordan man ønsker at det skal
utvikles blir det et verktøy for å begrense det som oppleves som urettferdig maktbruk.
Debatten om offentlig rom og de to eksemplene som blir nevnt over viser en positiv ting ved
Tjuvholmen og Oslo, og det er at det i den offentlige debatten er rom for ulike synspunkter på
disse sakene, og som planleggeren viser når protestene frem. Det er positivt at slike
konflikter fører til konkrete endringer og avklaringer og er et eksempel på at offentlige rom
ikke er fast, men noe som blir produsert i kampen mellom ulike interesser og syn på hva det
offentlige rommet skal være.
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8 Konklusjon
I dette kapittelet vil funnene fra analysen bli diskutert for å besvare de tre problemstillingene.
Først vil underproblemstillingene bli besvart etter tur, disse vil dannet et utgangspunkt for å
svare på hovedproblemstillingen.

«Hvordan har de «nye planpraksisene» utfordret den politiske styringen
av byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen?»
Byutviklingen av Tjuvholmen var det første skrittet mot å realisere Fjordbyen, et mål med
dette prosjektet har vært å åpne byen mot fjorden slik at byens befolkning fikk tilgang til
sjøsiden. Dette målet har man realisert, et eksempel på dette er havnepromenaden som går
langs fjorden fra Ormsund i øst til Bygdøy i vest. Dette er en positiv utvikling for byen, som
har gitt nye rekreasjonsarealer, attraksjoner og kontakt med fjorden. Eksempler på dette er
sjøbadene på Tjuvholmen og Sørenga. Dette målet som i intervjuene ble beskrevet som et
estetisk og visuelt mål har man nådd.
En annen målsetting som bystyret vedtok i Fjordbyvedtaket i 2000 var at man ønsket
å jobbe for en sosialsammensetning av boligene i Fjordbyen og sørge for at en andel av
leilighetene ble forbeholdt unge og vanskeligstilte. Dette vedtaket har ikke blitt realisert, med
unntak av en liten andel studentboliger i Bjørvika. Den manglende viljen hos politikerne til å
jobbe for å få til en sosial sammensetning av boligene svekker input-legitimiteten, fordi
målsettingen gjenspeiler et behov og ønske hos befolkningen i byen. En årsak til den
manglende viljen hos det politiske flertallet i bystyret til å jobbe for en slik boligpolitikk kan
være at i Oslo skjer boligbyggingen hovedsakelig gjennom markedet. Det politiske flertallet i
bystyret i perioden Tjuvholmen ble bygget ut har ikke ønsket å endre den markedsstyrte
boligbyggingen, her har ikke politikerne tatt vare på velgernes interesse. Det politiske
flertallet har ment at boligmarkedet best styres gjennom markedet, og at en kommunal
boligpolitikk ville gått på bekostning av andre oppgaver kommunen har. Sentralitet blir
trukket frem i retten til byen som en forutsetning for at innbyggerne skal kunne bruke og
produsere byrommet. Flere informanter har gitt uttrykk for at en slik politikk er ønskelig og
mulig, og argumenter som forsvarer en aktiv boligpolitikk er blant annet de sosiale fordelene
ved at mange kan bo i byen, for eksempel kan det bidra til at sentrumsområdene er levende
hele døgnet, noe som skaper trygghet. Det er også miljømessige årsaker til at dette er
fornuftig, eksempelvis mindre hverdagspendling. Dette knytter boligbygging til den fysiske
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planleggingen fordi det henger sammen med hvordan byen som helhet skal brukes. Derfor er
det en svakhet i et output perspektiv fordi en aktiv kommunal boligpolitikk ville gjort det
mulig for flere grupper i befolkningen å bo sentralt i byen.
Det har vært politisk styring av byutviklingsprosjektet på Tjuvholmen, og politikerne
har brukt planpraksisene, et eksempel på dette er at det er havnevesenet som har gjennomført
konseptkonkurransen og salget for kommunen. Dette salget var viktig for å finansiere en ny
havn til havnevesenet slik at arealene langs sjøsiden kunne frigjøres til byutvikling, slik må
dette byutviklingsprosjektet ses i sammenheng med disse to viktige interesser.
Dette har ført til en resultatorientert prosess, havnevesenet var opptatt av at dette
prosjektet skulle det bli noe av. Politikerne har brukt planpraksisene for å organisere salget,
ved å instruere havnestyret om at de ønsker en koordinering av utviklingen av havnen og
gjennomføringen av Fjordbyen. Andre eksempler på praksiser som blir brukt her er
strategiske rammedokumenter og privatrettslige avtaler og kontrakter i forbindelse med
salget. Men dette er for å gjennomføre byutviklingen av Tjuvholmen, i forbindelse med andre
hensyn har ikke planpraksisene blitt benyttet i samme grad, et eksempel på dette er at man
ikke har avklart allmennhetens rett til å bruk byrommene. Flere av planpraksisene kunne vært
brukt for å stille krav til kjøper om slike forhold, som tidligere påpekt kunne bystyret da de
behandlet Rammeprogrammet for konkurranse om byutvikling ha krevd at man formulerte
seg tydeligere om hva tilgjengelighet til de offentlige rommene skulle innebære med hensyn
til befolkningens rett til å bruk dem. Et annet verktøy man kunne brukt for å ta vare på et slikt
hensyn er gjennom privatrettslige kontrakter, men dette ble ikke gjort.
Hvordan prosessen har vært resultatorientert blir også gjenspeilet i gjennomføringen
av konseptkonkurransen. Her nevner informantene to faktorer som er viktig,
konseptkonkurransen om byutvikling og salg på Tjuvholmen skiller seg ut fra andre
byutviklingsprosjekter og reguleringsplanprosesser blant annet fordi her har byens
folkevalgte og befolkningen blitt involvert mer og tidligere enn det som er vanlig. De har blitt
holdt informert og fått mulighet til å fremme sine synspunkter i flere forum, dette er et
argument som tyder på at konseptkonkurransen har styrket den demokratiske prosessen.
Samtidig blir også timing nevnt som en viktig faktor, at man hadde medvirkningsprosessen
og den offentlige debatten samtidig som beslutningsprosessen, førte til at når bystyret
besluttet et vedtak la diskusjonen seg. Det var en bevisst strategi å utforme
konseptkonkurransen slik at bystyret og befolkningen fikk mulighet til å ta et reelt valg om
hvilke prosjekt de ville at skulle vinne konkurranse, fordi det bidro til å gi en eierskapsfølelse
til beslutningen, og har bidratt til å skape en bred aksept for det valget som ble tatt. Som har
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ført til at man kunne gi deltakerne i konseptkonkurranse en forutsigbarhet om at dette var
verdt investeringen.
Det er ikke problematisk i seg selv at prosessen har vært resultatorientert, fordi
byplanlegging må levere resultater og byutviklingen av Tjuvholmen bidrar blant annet til å
åpne opp byen mot fjorden dette er bra. Det problematiske er at fokuset på gjennomføring har
gått på bekostning av retten til å bruke byen. Den resultatorienterte prosessen har ført til at
flertallet i bystyret ikke har vært villige til å stille krav til innholdet i byutviklingsprosjektet
dette har gått på bekostning av sosiale hensyn som bruk og bolig. Derfor kan man si at de
«nye» planpraksisene har blitt brukt til å levere resultater og vært økonomisk effektive for
kommunen. Det problematiske er at politikerne ikke har brukt disse for å sikre at
innbyggernes sosiale behov for offentlig rom og boliger blir møtt. Slik kan man si at disse
planpraksisene har utgjort en utfordring for den politiske styringen av dette
byutviklingsprosjektet.
«Hvilke konsekvenser kan det private eierskapet av offentlig rom på
Tjuvholmen ha for befolkningens tilgang til, og bruk av byrommene?»
De ulike forståelsene av hva det offentlige rommet på Tjuvholmen handler mye om bruk.
Formuleringen som går igjen i Rammeprogrammet for konkurranse om byutvikling er
offentlig tilgjengelighet, dette er en svak formulering, og den manglende avklaringen om
allmennhetens mulighet til å bruke de offentlige rommene er en årsak til konfliktene som har
vært.
En problematikk som har blitt tatt opp er at byens offentlige rom tradisjonelt har vært
møteplasser for befolkningen, men i privateide byrom blir denne møteplassen kontrollert av
eierne, som kan føre til at de får sette premisser for samfunnsaktiviteten. Dette kan føre til at
dette blir en begrenset møteplass fordi eierne kan definere bort aktiviteter og grupper som
ikke er ønsket. Retten til byen artikulerer innbyggernes rett til sentralitet, bruk og til å aktivt
delta i produksjonen av rommet, når rommet ekskluderer enkelte grupper og aktiviteter på
bakgrunn av at disse blir regnet som uønsket i byrommet blir også muligheten til å bruke og
produsere rommet mindre.
Utgifter knyttet til drift og eierskap av offentlig rom er et tema som blir mye diskutert
i dagens byutvikling, dette er en konsekvens av at det i større grad enn før skjer i samarbeid
mellom det offentlige og private aktører. Disse har ulike interesser knyttet til å samarbeide
om byutvikling, for kommunen er det økonomisk at de private aktørene tar ansvaret for å
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opparbeide og drifte de offentlige rommene. For de private aktørene blir dette en utgift og det
er naturlig og legitimt at de vil beskytte investeringene sine. Men det er problematisk når
dette fører til at enkelte grupper og aktiviteter blir ekskludert fra rommet fordi de blir sett på
som uønsket.
Det har kommet frem i intervjuene at kommunen burde ta et større ansvar for drift og
vedlikehold av offentlig rom i slike byutviklingsprosjekter. Sjøbadet på Sørenga ble nevnt
som et godt eksempel på hvordan dette burde organiseres, i motsetning til på Tjuvholmen har
badeplassen på Sørenga blitt tilbakeført til offentlig eierskap.
Et annet tema som er relatert til dette er hvordan privat eiendom gir eierne hjemmel til
å legge begrensninger på bruk. Kommunens mulighet til å regulere er etter plan- og
bygningsloven, men loven er ikke et egnet verktøy for å regulere bruk av private
eiendommer, som i tilfellet med Tjuvholmen hvor kommunen har solgt er måten man gjør
dette på gjennom avtaler og premisser som må stilles på forhånd.
Den manglende avklaringen av bruk får geografiske konsekvenser fordi reguleringen
av byrommene handler om å ta vare på verdier dette blir gjort gjennom kontroll over hvem
som har tilgang til rommet. Ordensregler spiller derfor en aktiv rolle i produksjonen av rom,
håndheving av regler må skje i tid og rom og viser hvordan det er en strategi for å kontrollere,
forme og skape forutsetninger for bruk av rom. Et eksempel på dette er hvordan man på
Tjuvholmen endret ordensreglene for å hindre folk fra å bade på kveldstid.
I denne oppgaven har jeg argumentert for at produksjonen av byrommene på
Tjuvholmen må ses fra to ulike perspektiver som er i et motsetningsforhold til hverandre. På
den ene siden er rommet et resultat av de dominerende sosiale relasjonene i samfunnet som
gjennom koder, kunnskap og tegn skaper planer, dokumenter og programmer som
representerer en oppfatning om rommets innhold og funksjon. Dette er elitenes og
ekspertenes rom, men fordi det materialiserer seg i konkrete bygninger, plasser og steder får
det en betydning for det levde rom fordi det er i disse rommene at hverdagslivet utspiller seg.
Utforming av byrom, utplassering av bymøbler og vakthold er eksempler på praksiser som
styrer individers erfaring av rommet og slik bidrar til å opprettholde representasjonenes
oppfatning om bruk og funksjon.
Men produksjonen av rom må også forstås som en prosess som skjer fra det levde
rommets perspektiv. Dette er hverdagslivets rom som er preget av innbyggernes erfaringer
heller enn oppfatninger, de forsøker gjennom tilegnelse og bruk å tilpasse rommet slik at det
passer deres behov og ønsker. Fra det levde rommets perspektiv kan bruk ses som en romlig
praksis som utfordrer den dominerende representasjonen. Saken om badebryggen på
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Tjuvholmen illustrerer dette, folk fortsatte å bruke badebryggen om kvelden også etter at den
var blitt stengt. Som en del av protestene kan den fortsatte bruken tolkes som motstand mot
forbudet mot å bade på kvelden.
Motstanden mot badeforbudet på Tjuvholmen er en virkelighetsorientert tilnærming,
og viser at protest og motstand kan føre frem. Dette er et argument for at offentlig rom ikke
er noe fast og gitt, men at det blir formet både gjennom produksjon og bruk. Et positivt
eksempel på det er hvordan protestene har ført til at reglene ble endret slik at det er lov å bade
om kvelden så lenge man respekterer natteroen.
Det private eierskapet av de offentlige rommene på Tjuvholmen har konsekvenser for
folks bruk. Dette er en sammensatt problemstilling, fordi det er flere grunner til at det har
blitt slik. Dette handler blant annet om at politikerne ikke har avklart retten til å bruke
byrommene. At kommunen ikke har ønsket å ta ansvaret for drift og vedlikehold av de
offentlige rommene kan også være en bidragsytende faktor fordi dette har ført til at eierne har
fått dette ansvaret. De oppfatter dette som en ekstra utgift og ønsker derfor å beskytte de
investeringene de har gjort i byrommene. En måte man gjør dette på er gjennom vakthold,
dette har ført til at noen grupper og aktiviteter har blitt utestengt. Slik at reguleringen av bruk
for å ta vare på eiendommen fører til at tilgjengeligheten til byrommene blir begrenset selv
om det var et premiss for salget at bydelen skulle være offentlig tilgjengelig hele døgnet.
Samtidig mener jeg at konfliktene og debattene som har vært viser at byrommene på
Tjuvholmen ikke er statiske, men blir produsert i en kamp mellom ulike syn på hva retten til
byen betyr.
«Hvordan har samfunnsfellesskapets interesser blitt ivaretatt i
planleggingsprosessen knyttet til utbyggingen av Tjuvholmen?»
For å besvare denne problemstillingen må man se byutviklingen av Tjuvholmen i
sammenheng med to viktige interesser, den ene er flyttingen og finansieringen av en ny havn
det andre er realiseringen av Fjordbyen. Fokuset i kommunen på å gjennomføre disse
prosjektene har ført til at det har blitt en resultatorientert planleggingsprosess fordi man har
vært opptatt av at Tjuvholmen skulle bli noe av. Å flytte havnene og bygge Fjordbyen er
viktige samfunnsinteresser fordi det har ført til at man har fjernet industrien og trafikken som
før lå langs fjorden og dannet en barriere mellom byen og sjøen. Dette har bidratt til at byen
har fått kontakt med sjøen og tilført Oslo kvaliteter. Tjuvholmen er en del av Fjordbyen og
bidrar slik til disse kvalitetene.
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Å være resultatorientert er nødvendig for at planleggingen skal komme frem til noe
som kan realiseres. Dette er noe som flere informanter har uttrykt har vært viktig i denne
prosessen, man ønsket å overbevise potensielle deltakere i konseptkonkurransen om at dette
var et prosjekt som kom til å bli noe av.
Det er i en slik prosess også viktig at det ikke legges for mye fokus på resultatet slik
at man i prosessen ikke tar vare på andre hensyn som for eksempel sosiale hensyn som bruk
og bolig. Planleggingsprosessen har ivaretatt samfunnsinteresser fordi byutviklingen av
Tjuvholmen har bidratt til å åpne byen mot fjorden. Men politikerne har vist manglende vilje
til å sette premisser som avklarer allmennhetens rett til å bruke byrommene. Tilgang til og
muligheten til å bruke offentlig rom er også en viktig samfunnsinteresse, om man ønsker at
byen skal være en åpen møteplass for befolkningen er det en svakhet ved den politiske
styringen at disse hensynene ikke blir tatt bedre vare på.
Det manglende fokuset på sosiale aspekter og forståelse for at byens befolkning har
behov for å ta i bruk og tilegne seg rommet på mange ulike måter viser hvorfor det i den
nyliberale plankonteksten er relevant å stille spørsmålet om hvem som har retten til byen.
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Vedlegg 1 Informantliste
Informant 1

12.01.16

Leder Oslo Havnestyre

Informant 2

01.02.16

Utbygger1

Informant 3

05.02.16

Bystyrerepresentant, SV

Informant 4

11.02.16

Tidligere planlegger planog bygningsetaten

Informant 5

15.02.16

Etatsdirektør Oslo Havn
KF

Informant 6

18.02.16

Utbygger2

Informant 7

23.02.16

Sivilsamfunn

Informant 8

24.02.16

Konsulent på
reguleringsplanen

Informant 9

01.03.16

Planlegger i plan- og
bygningsetaten

Informant 10

04.03.16

Tidligere byrådsleder,
Høyre

Informant 11
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17.03.16

Arkitekt

Vedlegg 2 Eksempel intervjuguide
Informasjon: Presentasjon av meg og oppgaven. Forklare konfidensialitet. Vise til
samtykkeerklæring fra NSD. Kan jeg ta notater og bruke båndopptaker?
Bakgrunn: Fortell om deg selv og organisasjonen/virksomheten/ du er tilknyttet.
Hvordan har du/dere vært engasjert i planleggingen av Tjuvholmen?
Konseptkonkurransen:
-

Hvordan var du/ dere involvert i konseptkonkurransen?
Hvordan har konseptkonkurransen hatt en innvirkning på resten av prosessen?

Juryen:
-

Hva var det dere la vekt på når dere vurderte forslagene?
o Var det uenighet innad i juryen om dette?
Hvorfor valgte man å innstille to prosjekter til politisk beslutning?
o Hva var argumentene for de ulike synene på hvilken beslutning juryen skulle
fatte?

planprosessen:
-

Hvilke aktører er sentrale i denne prosessen? (offentlige og private)
Har det vært motsetninger om hva man ser som viktige interesser å få gjennomført?
o Mellom hvilke aktører har motsetningene stått?
Hvordan har samarbeidet mellom de ulike aktørene (offentlige og private) vært i
planprosessen?
Hva mener du er politikernes rolle i prosessen?
o Hvordan er kommunikasjonen mellom det politiske og det byråkratiske nivået i
kommunen?

Offentlig rom:
-

-

Hvilke hensyn var viktig for dere i forhold til utformingen og opparbeidelsen av de
offentlige rommene?
Hvor offentlige er byrommene på Tjuvholmen? (kontra et kommunalt eid rom)
Har kommunen (politikerne, etater) og eierne forskjellige forståelser av hva offentlighet
betyr i forhold til byrommene på Tjuvholmen?
o Hvorfor tror du det er sånn?
Er det en mismatch mellom regulert formål og bruksformål på Tjuvholmen?
Hvordan tror du det påvirker bruken av Tjuvholmens byrom at orden og sikkerhet
ivaretas av private selskap?
«Badebryggesaken» hva kan man regulere?
Er den modellen man har brukt på Tjuvholmen en god måte å sikre tilgangen til
offentlige rom (konkurranse - salg - regulering)?
o Hvilke utfordringer skaper den?
På hvilken måte tror du de kommersielle premissene i Rammeprogrammet har påvirket
utformingen og bruken av byrommene?

Mål og premisser for byutvikling (hvordan har resultatet blitt i forhold til dette?):
-

Hvilke mål har vært viktige for dere å få realisert i dette byutviklingsprosjektet?
Hvordan syns du strategiske planer har fungert som styringsverktøy for prosessen?
o På hvilken måte har de/ har de ikke ivaretatt ønskede mål og viktige samfunns
interesser?
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-

En frase som er blitt brukt mye i forbindelse med Fjordbyen er hvordan målet er ”å åpne
byen mot fjorden ”. Syns du man har fått til dette på Tjuvholmen?
o Hva ligger i dette?

Medvirkning/demokratiske elementer:
-

Hvilke aktører har vært involvert når definerende beslutninger har blitt tatt om innhold
i planer og utforming av arealer?
Hvilke muligheter har innbyggere og andre aktører hatt til å bidra med sine meninger og
sette sitt preg på beslutningene?
o Har man i tilstrekkelig grad gitt andre mulighet til å medvirke?
På hvilken måte tror du konseptkonkurransen har påvirket muligheten til endringer
gjennom medvirkning i reguleringsplanprosessen?

Avslutning:
- Er det noe du mener jeg ikke har spurt om?/ lurer du på noe?
- Er det noen du mener jeg kunne ha nytte av å snakke med?
- Er det greit om jeg tar kontakt om jeg skulle ha noen flere spørsmål?

Takk for intervjuet!
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