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Sammendrag 
 

Denne oppgaven omhandler områdeplanen for et stort utbyggingsprosjekt på Gjersrud-Stensrud 

i Oslo. Byutviklingen i Oslo har i de siste årene gått i retning mer kompakt byutvikling og fokus 

på prinsipper om bærekraftige samfunn. Den offentlige debatten om byens utvikling er preget 

av blant annet kollektivspørsmål, bilreduserende tiltak, boligmangel og fortetting. Gjersrud-

Stensrud er et relativt stort prosjekt med cirka 10000 nye boliger i et område som for det meste 

er ubebygd. Det er dermed en helt sentral del av og vil ha en innvirkning på byutviklingen i 

Oslo fremover, og i oppgaven argumenterer jeg for at det derfor er veldig interessant å studere 

denne områdeplanen. 

 Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan man har planlagt Gjersrud-Stensrud 

og gjøre rede for hvilken type byutvidelse en utbygging av Gjersrud-Stensrud representerer. I 

tillegg skal belyse spørsmålet om hvorfor man velger å bygge ut her, og hvilke interesser og 

visjoner som ligger bak en utbygging.  

 For å svare på disse spørsmålene er det utført en casestudie basert på dokumentstudier 

og intervjuer av enkeltpersoner i ulike roller og med ulike tilknytninger til områdeplanen. 

Oppgaven viser hva slags byform, eller modell, denne planen representerer, og hvilke 

transportløsninger man har utarbeidet. Videre undersøker jeg argumentene for og interessene 

bak en utbygging, og er her befolkningsveksten i Oslo en helt sentral faktor for at man i dag er 

kommet så langt med områdeplanen for Gjersrud-Stensrud.  
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1.0 Innledning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hva slags type byutvidelse Gjersrud-Stensrud-utbyggingen 

i Oslo representerer og hvilke begrunnelser og årsaker som ligger bak en utbygging i dette 

området. Debatten rundt Oslos byutvikling er i dag preget av begreper som klimaeffektivitet, 

bærekraftig utvikling og kompakt byutvikling. Oslo er beskrevet som en by som har hatt en 

relativ god utvikling når det gjelder kompakt byutvikling sammenlignet med andre byer og i 

sin artikkel Oslo's Farewell to Urban Sprawl hevder Næss et al. (2011a) at den urbane 

utviklingen i Osloområdet kan karakteriseres som konsentrert og kompakt. Hanssen et al. 

(2015a) hevder også at den kompakte byutviklingen står sterkt i hovedstadsområdet og sier at 

«I Stor-Oslo har byspredningen så å si stoppet opp» (Hanssen et al. 2015a:21) og at «Oslo 

regnes som den byen som er mest konsekvent i sin fortettingspolitikk» (Hanssen et al. 

2015a:21). Ser man på de byutviklingsprosjekter som finner sted i Oslo i dag ser man at disse 

reflekterer dette, med prosjekter slik som Hovinbyen, forbedringen av sykkelveinettet og 

utviklingen langs hovedstadens knutepunkter for kollektivtrafikk. I Oslos kommuneplan er det 

et sterkt fokus på disse prinsippene om kompakt byutvikling og planen sier at Oslo kommune 

ønsker at all vekst i persontransport i byen skal tas med gange, sykling og kollektivtransport. 

Fra et miljøperspektiv er den kompakte byen i dag av mange anerkjent som en byform 

som er mer miljøvennlig og bærekraftig sammenlignet med andre bebyggelsesmønstre. 

Kompakt byutvikling har vokst frem som et symbol på bærekraftig utvikling. Samtidig er det 

også argumentert for at den kompakte byen i tillegg kan styrke de sosiale sidene ved byen og 

er med på å skape en levende og mer mangfoldig by (Hanssen et al 2015a.). Kompakt 

byutvikling er et høyaktuelt tema i Norge og i hovedstaden. Oslo opplever en relativ sterk 

befolkningsvekst og det forventes lignende utvikling i årene fremover. Kommunen har dermed 

en stor oppgave foran seg for å utvikle byen for å imøtekomme befolkningsveksten. Flere 

mennesker betyr flere boliger, flere arbeidsplasser og flere reisende, og dette skal legges til rette 

for samtidig som man skal forsøke å imøtekomme prinsipper om bærekraftig og kompakt 

byutvikling.  

Blant de fremtidige byutviklingsprosjektene finner vi Gjersrud-Stensrud utbyggingen. 

Dette er et relativt stort område som ligger søndre del av Oslo. Området har lenge vært pekt ut 

av Oslo kommune som et av de neste store byutviklingsområdene hvor man har planlagt å skape 

et helt nytt boområde med flere tusen boliger og arbeidsplasser. I media kan vi følge med på 

debatten om hvordan man skal bygge nok boliger for Oslos befolkning med den 
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befolkningsveksten byen opplever1. Området blir fra mange hold nevnt som et av de områdene 

det må bygges boliger for at byen skal etterkomme boligetterspørselen. Samtidig er det en annen 

side ved utbyggingen, nemlig transportforholdene, som også er kommet i søkelyset2. Området 

ligger relativt isolert fra resten av byen og en av de store spørsmålene rundt utbyggingen er 

nettopp denne utfordringen med å finne løsninger på transportforholdene.   

Med bakgrunn i den byutviklingen Oslo befinner seg i med planmyndighetenes fokus 

på kompakt byutvikling, inkludert kollektivreisende og utbygging langs transportknutepunkter, 

finner jeg det interessant å se på Gjersrud-Stensrud og studere utbyggingen i lys av kompakt 

byutvikling og byutviklingsstrategiene til Oslo.  

 

1.1 Problemstillinger 

Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er som følger: 

Hvorfor blir et område som Gjersrud-Stensrud som strider mot kompakt byutvikling, 

planlagt og bygget ut? 

Med denne problemstillingen er jeg i hovedsak interessert i to ting, å studere Gjersrud-Stensrud 

i lys av kompakt byutvikling og se hva slags type byutvidelse det representerer. Og det andre 

er hvorfor man har en intensjon å bygge ut i dette området.  

For å kunne besvare på dette har jeg to delproblemstillinger, der den første er: Hva slags 

type byutvidelse representerer Gjersrud-Stensrud-utbyggingen? Denne problemstillingen er 

besvart gjennom en analyse av områdets fysiske utforming og lokalisering.  

Delproblemstilling nummer to er: Hva er årsakene til at dette området blir bygget ut? 

Denne problemstillingen er besvart gjennom en analyse av interesser bak en utbygging og hva 

man ønsker å oppnå med denne utbyggingen. 

 Begge delproblemstillingene er besvart gjennom kvalitativ case-studie, basert på 

dokument- og litteraturstudier og intervjuer med sentrale aktører. 

 

1.2 Avgrensinger 

Første delproblemstilling er besvart gjennom bruken av foreliggende teorier og idealmodeller 

om byform, kompakt byutvikling, og polysentrisk byutvikling. Jeg har plassert innholdet i 

Gjersrud-Stensruds områdeplan opp mot disse idealmodellene for å avdekke hva slags type 

byutvidelse utbyggingen representerer.  

                                                           
1 http://www.aftenposten.no/osloby/A-bygge-pa-ostkanten-er-darlig-butikk-138766b.html 
2 http://www.aftenposten.no/osloby/Forerlose-busser-kan-bli-losningen-for-Oslos-nye-gigantprosjekt-
601903b.html 
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Andre delproblemstilling som ser på hvorfor man bygger på Gjersrud-Stensrud og 

hvilke interesser som ligger bak er besvart gjennom bruken av teorier om kommunens rolle som 

en aktør i den markedsbaserte byplanlegging, og teorier om stiavhengighet. Jeg har sett på 

hvorfor området, som ikke samsvarer med idealmodeller om kompakt byutvikling, blir planlagt 

og bygget ut.  

 

1.3 Oppgavens disposisjon 

I kapittel 2 av denne oppgaven skal jeg redegjøre for den teoretiske bakgrunnen for oppgaven. 

Kapittelet starter med modeller for byform og bakgrunn om debatten mellom centrists og 

decentrists før den går over til teorier om sprawl og til slutt om kompakt byutvikling. 

I neste kapittel, nummer 3, skal jeg forklare hvordan byplanleggingen i dag er blitt mer 

markedsorientert og hvordan mye av byutviklingen er basert på private aktørers interesser. 

Dette kapitelet skal også redegjøre for planer på ulike nivåer, som kommuneplaner og 

områdereguleringer.  

Kapittel 4 presenterer teorier om stiavhengighet. Dette konseptet skal bli brukt i 

analysedelen av oppgaven om årsaker til utbygging. 

Kapittel 5 viser hvilken forskningsmetode som er brukt i oppgaven. Oppgaven er en 

kvalitativ studie av et case hvor det er blitt utført intervjuer av enkeltpersoner. 

Til slutt består oppgaven av kapittel 6 hvor jeg skal presentere empirien og analysere 

materialet i lys av problemstillingene, og kapittel 7 som vil presentere konklusjonene som denne 

studien har kommet frem til. 

2.0 Teorier om byform og 
byutviklingsmodeller 

I dette kapitelet skal jeg presentere den teoretiske bakgrunnen for oppgaven som omhandler 

byform og byutviklingsmodeller. 

 

Første del er en redegjørelse av begrepet urban morfologi, hvordan modeller over byer har 

beveget seg over fra monosentriske modeller over til mer fragmenterte og post-moderne 

modeller, og debatten mellom centrists og decentrists som skiller mellom de som ønsket 

sentralisering og de som foretrakk desentralisering av byen. I den andre delen skal jeg gjøre 

rede for spredning av den urbane form, eller sprawl, og hva som er årsakene til at byer opplever 
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en spredning av bebyggelsesmønstrene. Videre går oppgaven inn på kompakt byutvikling og 

hva som kjennetegner denne byformen. Oppgaven skal redegjøre for de argumentene som 

ligger bak en kompakt byutvikling og hvorfor det foretrekkes foran mer spredning i byens 

bebyggelsesmønster. 

  

2.1 Urbane landskapet og morfologi 
Morfologi innebærer en evolusjonær eller revolusjonær endring i form, og innen studiet av 

urban morfologi er det da snakk om endringer i den urbane form. Studier av urban morfologi 

er å finnes i flere forskningsfelt som geografi, arkitektur, planlegging og historie, og 

studieobjektet i denne forskningen er det urbane landskapet (Whitehand 1992). Pacione (2009) 

mener at man kan dele det urbane landskapet inn i tre deler, nemlig arealbruk, bygninger og 

byplanen (eller vei- og gatenettet).  Når man studerer urban morfologi studerer man ifølge 

Moudon (1997) de håndgripelige og fysiske endringene i det urbane landskapet som følge av 

de sosiale og økonomiske prosessene som finner sted her.  

«Urban morphogenesis focus on the tangilble results of social and economic forces: they study 

the outcomes of ideas and intentions as they take shape on the ground and mould our cities. 

Buildings, gardens, streets, parks, and monuments, are among the main elements of 

morphological analysis. » (Moudon 1997: 3). 

 

Hall (1998) gjør rede for hvordan studiet av urban morfologi har utviklet seg til å studere rollene 

til aktører i byen som er med i denne prosessen med produksjon av form og design i det urbane 

landskapet, mens man tidligere var for det meste fokusert på deskriptive redegjørelser av urban 

utvikling gjennom ulike vekstfaser  

Av de tre kategoriene i det urbane landskapet er det ifølge Pacione (2009) arealbruk 

som er mest utsatt for en potensiell endring eller morfologi. Arealbruk innebærer hva som 

befinner seg på det bestemte området/arealet eller hva området brukes til. Det kan være et 

område avsatt for boliger, industriområde, butikker og shopping, skole, eller et flerbruksområde 

med en miks av flere ulike funksjoner og tjenester.  Bestemmer man at et areal i byen skal settes 

av for boliger er man nødt til å bygge ut området med nye bygninger, eller transformere 

eksisterende infrastruktur om til boliger. Infrastruktur og bygninger er resultater av investert 

kapital og står i en sterk posisjon mot potensielle endringer på grunn av at det kan endre sin 

funksjon i stedet for å rives ned. Vei- og gatenettet er den delen av det urbane landskapet som 

står sterkest over tid og som mest effektivt motstår endring. Dette er tilfellet mener Pacione 

(2009) på grunn av at en endring av vei- og gatenettet i byen er mye mer krevende enn å forandre 

arealbruken i et område fra et grøntområde til boliger eller rive ned eksisterende bygg og 

deretter bygge nytt.  
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2.1.1 Modeller for byform 

Hvordan byene utvikler seg og hvordan deres fysiske form endres er forsøkt beskrevet av 

forskere ved hjelp av flere ulike modeller for byutvikling. Disse modellene er idealmodeller i 

den forstand at man ikke skal studere de som fullkomne representasjoner av byutviklingen i 

virkeligheten, men som idealtyper av utvikling (Pacione 2009). Burgess sin concentric-zone 

model of urban use er en slik modell som ifølge Dear og Flusty (1998) beskriver hvordan en 

bys utvikling vil resultere i en byform som består av flere sektorer i form av ringer rundt byen 

med hver sine egenskaper og funksjoner. Kort fortalt vil en by som følger denne modellen se 

seende omtrent slik ut: i sentrum av byen finner man CBD distriktet, eller the central business 

district. CBD var omringet av en sektor hvor arbeiderklassen bodde i noen av byens eldste 

bygninger, og denne sektoren var igjen omringet av nyere hjem med middelklassen som 

innbyggere, og i den siste ringe rundt alle disse bodde pendlerne i sine større og mer moderne 

hjem. Burgess sin modell er en del av Chicago skolen, og en annen teoretiker innenfor samme 

skole var Homer Hoyt som utviklet sin egen sektormodell. I motsetning til Burgess så Hoyt 

utviklingen av byen i form av flere sektorer og ikke et sentrum omringet av ringer med ulike 

karakteristikker. Hoyt mente at når ulike sektorer oppstod rundt CBD ville disse etter hvert 

ekspanders utover fra sentrum langs for eksempel motorveier. En sektor kunne derfor starte fra 

CBD og strekke seg helt ut til ytre by. Det var ikke en gradvis endring i karakter av byen som 

Burgess sin modell ville ha de til med ringer (Dear og Flusty 1998). Den siste av disse 

modellene fra Chicago skolens teoretikere om byform og morfologi Dear og Flusty (1998) og 

Pacione (2009) nevner er Harris og Ullmann sin multiple nuclei model. Harriss og Ullman 

mente at modellene til Burgess og Hoyt var altfor enkle for å kunne beskrive morfologien i 

byer. Deres modell viste en by med flere kjerner og ikke en hvor alt var sentrert rundt et CBD, 

urban vekst og utvikling mente de var mye mer avansert enn så. De i arbeiderklassen ville for 

eksempel ikke nødvendigvis bosette seg i området rundt CBD som Burgess idealmodell tilsier. 

Arealbruken var med andre ord ikke forhåndsbestemt, men var avhengig av den konteksten 

byen befant seg i. Felles for disse teoretikerne fra Chicago skolen er det at de representerte et 

modernistisk perspektiv på byen ifølge Dear (2002). I dette modernistiske perspektivet betraktet 

man byen som en enkel sammenhengende enhet hvor de sentrale områdene styrte de ytre i et 

slags hierarkisk system.  

Chicago skolen og de tilhørende forskerne var veldig innflytelsesrike innenfor urban 

teori på 1920 tallet. På 1970 tallet hadde derimot Los Angeles og California skolen overtatt som 

den mest innflytelsesrike (Hall 1998). Forskerne fra California bidro med forskning som gikk 
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imot de ideene om byform man hadde fra Chicago skolen. Hall (1998) trekker fram 

fragmentering av den urbane form som et nøkkelmoment i deres forskning. Tidligere modeller 

som viste byen som en enkelt og sammenhengende enhet var ikke lenger tilstrekkelig for å 

forklare utviklingen i byene i det post-industrielle samfunnet.  Dear (2002) sier at man beveget 

seg bort fra det modernistiske perspektivet som var Chicago skolens kjennetegn og mot et post-

moderne perspektiv. Videre sier han at «it is evident that the traditional, center-driven 

agglomeration economies that have guided urban development in the past no longer generally 

apply. » (Dear 2002: 24). Dermed mener han at byer ikke lenger kan studeres som en enkel 

enhet bestående av et hierarkisk system der sentrumsområdene styrte utviklingen i resten av 

byen, nå måtte det legges vekt på periferiens rolle og hvordan det påvirket og styrte utviklingen 

av byen: «For it is no longer the center that organizes the urban hinterlands, but the hinterlands 

that determine what remains of the center.» (Dear 2002: 16). Clark (2000) deler samme 

oppfatning og mener at de monosentriske modellene ikke klarer å beskrive de strukturene som 

finnes i dagens urbane områder.  

Suburbanisering og spredning av den urbane form er et viktig aspekt ved forskningen 

ved Los Angeles skolen, og post-moderne urbanisme generelt. Pacione (2009) sier at den mest 

åpenbare egenskapen ved den post-moderne byen er urbaniseringen av de suburbane områdene. 

Dear (2002) mener at desentralisering har blitt en fundamental del av de nåværende byene, og 

dette er man vitne til mener han blant annet gjennom edge cities. Edge cities er et begrep som 

beskriver de urbane områder som oppstår spredt rundt i landskapet og muliggjøres som et 

resultat av utbredt bruk av privatbilen og et nettverk av motorveier. Desentraliseringen av den 

urbane form og medfølgende fordeler og ulemper har lenge vært et tema for diskusjon blant 

teoretikere, og ifølge Breheny (1996) har det lenge pågått en debatt mellom de som ønsker, 

eller ser mer positivt på desentralisering, kontra de som ønsker at man fokuserer på å bygge en 

mer kompakt urban form.  

 

2.1.2 Centrists og decentrists 

Diskusjonen mellom centrists og decentrists er en viktig debatt som har pågått innen urban 

teori. Uenigheten mellom disse er om hvilken urban form som var mest gunstig for byer. 

Centrists var de som ifølge Breheny (1996) argumenterte for å bygge byene mer kompakt og 

sentralisert og var imot at man skulle utvikle byene i retning spredning av den urbane formen, 

eller sprawl. Motsatt var decentrists pådrivere for mer desentralisering av den urbane form. 

Breheny (1996) sier at denne negative innstillingen imot sentralisering blant decentrists i stor 

grad var en reaksjon på de problemene som var forbundet med livet i industrielle byene i 
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Storbritannia. Den store arbeiderklassen levde under ekstremt dårlige levekår med dårlige 

sanitære forhold og mangel på nødvendige institusjoner. Ikke før dette negative bildet av 

arbeiderklasseområdene hadde blitt så alvorlig følte myndighetene at de måtte iverksette tiltak 

for å forbedre livet i disse delene av byen. Det er under denne perioden med forbedring av 

urbane levekår Rasmussen (2003) påpeker at den moderne form for byplanlegging oppstår i 

England.  

Samtidig som planleggere studerte de utfordringene tilknyttet indre by og eventuelle 

løsninger på disse, pågikk det også en utvikling i England innenfor by- eller urban planlegging 

i retning mer regional perspektiv. For mens London slet med befolkningstetthet og 

forurensning, ble også nye utfordringer satt på agendaen. Det oppstod en debatt om hvordan 

man skulle organisere samfunnet gjennom bruken av lokalisering og bebyggelsesmønstre. For 

noen var en del av løsningen på urbane utfordringer å utvide byens grenser og spre befolkningen 

utover et større geografisk område. En sentral skikkelse i denne debatten er Charles Booth som 

argumenterte for implementeringen av et transportsystem bestående av trikkelinjer og jernbane 

som strakk seg langt utover det man anså som byens grenser. Ved hjelp av dette ville man 

minske problemene på boligfronten i London gjennom å lette på befolkningstettheten og skape 

flere boligområder. London City Council (LCC) og mange andre lokale myndigheter delte 

Booth sitt synspunkt på mer spredt urban bebyggelsesmønstre (Hall 2002b, Rasmussen 2003). 

I 1909 fikk man derfor igjennom et lovforslag som ga lokale myndigheter lov og oppfordret de 

til å utvikle planleggingsdokumenter for store områder ansett som passende for boligbygging 

(Hall 2002b). Suburbaniseringen startet derimot for alvor først i tiden etter at første verdenskrig 

var over. Arbeidere som valgte å flytte til disse nye områdene var nå avhengig av nye 

transportmidler for å komme seg til sine arbeidsplasser. Hall (2002b) skriver at denne 

utviklingen førte til en forlengelse av byen i form av satellittbyer som på flere måter var 

avhengige av sentrumsområdene og som måtte kobles opp til andre områder gjennom 

kollektivtilbud. 

Breheny (1996) mener at den viktigste perioden i denne debatten mellom centrists og 

decentrists var perioden mellom 1898 og 1935. Denne perioden var betydningsfull på grunn av 

at det var i disse årene rammene for debatten ble fastsatt av de mest radikale eller ekstreme 

forslagene for urban form. For Breheny (1996) representerte Le Corbusier den ekstreme 

varianten av konsentrert form og sto på den ene siden av skalaen, mens Wright representerte 

motsatt side av skalaen med en ekstrem variant av spredt form. 

I Wright sitt arbeid ser man tydelig at det individuelle mennesket og selvstendighet var 

prioritert, og han anså desentralisering av den urbane form som et viktig verktøy i forbedringen 
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av befolkningens levekår og individets utvikling (Breheny 1996). Hall (2002) skriver at 

«Wright based his thinking on a social premise: that it was desirable to preserve the sort of 

independent rural life of the homesteaders he knew in Wisconsin around the 1890s. » (Hall 

2002a: 44). Desentralisering var viktig mente Wright fordi det var med på å blant annet 

muliggjøre det for mennesker å følge den livsstilen de ønsket. Innbyggerne ville bo i eneboliger 

på areal de selv eide, ikke slik folk levde i byen. Den industrielle byen var derimot en negativ 

påvirkning på innbyggerne og Wright ønsket derfor gjennom økt desentralisering å befri 

mennesket fra å måtte leve i disse byene, og heller gi dem muligheten til å bo og jobbe i mer 

rurale områder hvor de ville leve et liv med mer individuell frihet.   

Le Corbusier hadde en annen tilnærming enn Wright når det gjaldt hvordan man skulle 

takle utfordringene i byen. Mens Wright ville spre befolkningen utover i en mer desentralisert 

form, ville Le Corbusier fortsette med fortettingen i byene (Breheny 1996). Løsning på 

problemene ved fortetting var for Le Corbusier mer fortetting. Dette ville være mulig mente 

han fordi fortettingen skulle foregå gjennom en transformasjon og renovering av byen hvor nye 

høyhus skulle huse befolkningen. Ved å bygge høyhus ville man samtidig befri områdene rundt 

som kunne beholdes som grønne offentlige områder for befolkningen (Hall 2002a). Breheny 

(1996) påpeker at til tross for at han hadde begrenset gjennomslag som arkitekt fortsatte Le 

Corbusier sine ideer videre som inspirasjon for fremtidige byplanleggere, men for mange ble 

hans arbeid også samtidig et symbol på de mange mislykkede høyhusprosjektene som ble 

fullført på 1900-tallet. 

Ebenezer Howard, med sine planer om garden cities eller havebyer, er en sentral person 

i denne sammenheng (Hall 2002a; Hall 2002b). I følge noen tilhører Howard decentrist siden 

av debatten, men Breheny (1996) argumenterer for at hans ideer representerer noe som kan vøre 

et kompromiss mellom centrists og decentrists. Howard sine planer om havebyer innebar en 

utvikling av nye byer lenger bort fra de belastede eksisterende urbane sentrum som en erstatter 

for livet i storbyene. Han anså havebyene som et idealt bosted som ga beboerne de godene ved 

å bo i en by, og samtidig også de fordelene man ville få ved å bo på landet, eller mer rurale 

områder. Byene ga beboerne tilgang til et arbeidsmarked og lønninger, et kulturelt og sosialt 

liv, mens et liv på landet ville gi et nærvær til mer naturlige forhold. (Rasmussen 2003). 

Havebyene skulle etter planen bygges utenfor de eksisterende byene og være omringet av et 

grønt belte som man skulle preservere og unnlate å bygge på. Når byen hadde nådd en viss 

størrelse kunne man bygge en ny haveby utenfor den eksisterende, eller omdirigere veksten til 

andre eksisterende havebyer. Etter tid ville man få et nettverk av havebyer koblet med 

hverandre gjennom kollektive transportmidler og som samtidig er adskilt ved hjelp av de 
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naturlige grønne beltene (Hall 2002a; Hall 2002b). Howards ideer har ifølge Rasmussen (2003) 

gjort han til en av de mest innflytelsesrike personene innenfor temaet om bebyggelsesmønstre 

og desentralisering. Hans ønske om bruken av kollektive transportmidler som reisemetoder, 

grønne belter, og et bydesign som legger til rette for gangavstand mellom ulike steder i byen er 

ideer som fortsatt holder stand i dag gjennom strategier som skal promotere bærekraftig og 

kompakt byutvikling (Hall 2002a; Rasmussen 2003).  

 

2.2 Sprawl 
I dette delkapittelet skal jeg redegjøre for begrepet sprawl, eller spredning av den urbane form. 

Aller først skal oppgaven gi en definisjon av begrepet og i tillegg hva som kjennetegner urban 

form som karakteriseres som sprawl. I neste del skal det redegjøres for årsaker bak sprawl.   

 

2.2.1 Definisjon 

Sprawl, eller spredning av den urbane form, er ikke et nytt fenomen for byer. Allerede på slutten 

av 1800 tallet var det ifølge Bruegmann (2006) vanlig med desentralisering og sprawl i store 

byer i de mer utviklede landene. Byer har utviklet seg til et punkt hvor de har ekspandert seg 

horisontalt med minskende grad av kompakthet. Mange motstandere og kritikere av sprawl tror 

derimot at spredning av urban form er et relativt moderne fenomen som er et resultat av nyere 

teknologiske innovasjoner som privatbilen og en form av by- og regionplanlegging som legger 

opp til og opprettholder et system av spredt urban form. Det som derimot Bruegmann (2006) 

påpeker var nytt i det 1900 århundre var ikke at selve fenomenet sprawl for første gang ble 

observert, men heller hvordan den nå var blitt så utstrakt og kunne observeres på en mye større 

skala og på flere steder i verden enn tidligere. 

Flere forskere har prøvd å komme frem til fungerende definisjon på sprawl. Bruegmann 

(2006) mener at sprawl er et ganske kompleks fenomen og dermed veldig vanskelig å gi en full 

definisjon på. Han velger å definere det som «low-density, scattered, urban development 

without systematic large-scale or regional public land-use planning.» (Bruegmann 2006: 18). 

Patachinni et al. (2009) definerer det som «spreading of a city and its suburbs over rural land at 

the fringe of an urban area.» (Patachinni et al. 2009: 125). I Daneshpour og Shakibamanesh 

(2011) sin artikkel presenterer de følgende forklaring på sprawl:  

 
«…unplanned, uncontrolled, and uncoordinated single use development that does not provide 

for a functional mix of uses and/or is not functionally related to surrounding land uses and which 

variously appears as low-density, ribbon or strip, scattered, leapfrog, or isolated development» 

(Daneshpour og Shakibamanesh 2011: 111). 
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Sprawl kan karakteriseres ved hjelp av flere andre egenskaper, og det er ikke nødvendigvis at 

en urban form inneholder alle disse egenskapene for å kunne beskrives som en spredt urban 

form. Definisjonene som har blitt presentert over dekker egenskaper som lav tetthet, utadvendt 

urban utvikling, og isolert urban utvikling. Andre karakteristikker er utviklingen av et 

veinettsystem som svekker bruken av sykkelen og gange som fremkomstmidler fremfor 

privatbilen. Og med mer fokus på bilen blir det naturligvis mer investering og tilrettelegging 

for bilbruk gjennom infrastruktur som motorveier og parkeringsplasser. I tillegg vil det 

forekomme mer utbygging av infrastruktur og horisontal urban utvikling som vil legge press på 

de grønne områdene rundt byen og i områder som ligger langs transportårene (Neuman 2005, 

Daneshpour og Shakibamanesh 2011).  

   

2.2.2 Årsaker til sprawl  

Sprawl er et kompleks fenomen, og det er flere årsaker til at byene opplever spredning av den 

fysiske urbane form. For å kunne studere sprawl er man nødt til å undersøke de sosiale, politiske 

og økonomiske sidene av samfunnet og byen. Oppgaven har ikke som hensikt å gi en universal 

forklaring på hvorfor vi har sprawl, men gi en overblikk over hva noen forfattere har 

argumentert for som sentrale faktorer. Hvordan sprawl oppstår og utvikles er veldig avhengig 

av den lokale, regionale og nasjonale konteksten byene befinner seg i.  Patacchini et al. (2009) 

mener det er fem hovedårsaker til sprawl. Nummer en er tilgangen til privatbilen som har 

minsket pendlertiden og muliggjort lengre pendleravstander for arbeidstagere, og utvidet 

alternativene til befolkningen i henhold til hvor de velger å bosette seg i byen.  Innen dette 

punktet om transport og bilbruk ser man hvilken effekt bilrevolusjonen har hatt på utviklingen 

av sprawl, først og fremst i USA. Takket være blant annet selskapet Ford var USA det første 

landet som opplevde en så stor utstrakt bruk av bil som et privat transportmiddel. Allerede på 

1920 tallet hadde USA nådd et nivå av bilbruk som andre deler av verden ikke ville nå før 30 

år senere. I noen Amerikanske byer var offentlig transport nå overgått av privatbilen når det 

gjaldt pendling til og fra jobb. Samtidig var man vitne til at ytre by vokste raskere enn indre by. 

Offentlige transportmidler startet å minske i bruken, mens motorveisystemet ble utvidet og 

forbedret for de som pendlet med bil. Denne utviklingen ble av noen planleggere mottatt som 

noe positivt og etterlengtet. I den kjente planleggeren Robert Moses sitt arbeid i New York så 

man hvordan bilen ble favorisert fremfor busser og hvordan han bidro i opprettelsen av et 

transportnettverk bestående av motorveier som muliggjorde pendling fra langt utenfor byenes 

grenser. Forstedene rundt amerikanske byer som var koblet opp mot dette motorveisystemet 

opplevde en enrom befolkningsvekst på grunn av dette. Med den enorme veksten i bileierskap 
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opplevde man økt spredning av den urbane fysiske form. Bebyggelsesmønstret endret seg med 

andre ord. Nå begynte man også å bygge ut i områder som ikke lå langs eksisterende 

jernbanestrekninger, som historisk sett hadde vært en vanlig utbyggingsstrategi, dette var steder 

var ment for å nås med bil eller annen transport på asfalterte veier. Slik utvikling ble drevet av 

og forsterket bilbruken og bilavhengigheten blant befolkningen. Innbyggerne ble mer og mer 

opptatt av å eie en bil og få alle de fordelene som fulgte med et slikt eierskap. Privatbilen ble 

reklamert av bilselskaper og reklamebyråer som et fleksibel transportmiddel som ga mer frihet 

og valgmuligheter til mennesker. Utbyggere ble mer og mer fokusert på utvikling i suburbane 

områder. Det ble økt grad av desentralisering av butikker, servicetilbud, fabrikker, og andre 

tjenester som tradisjonelt var karakteristisk for indre by (Hall 2002b). 

Den andre og den tredje grunnen til sprawl er økt inntekt og økt sysselsetting. Når 

familier opplever at inntekten økes gir dette flere muligheter innenfor hvor man kan velge å bo 

og hvor man har råd til å bo. Mange foretrekker derfor å bo eller flytte til eneboliger utenfor 

byens sentrumsområder, både på grunn av det er bedre plass her og at arealprisene er som regel 

lavere enn i indre by (en fordel hvis man ønsker et større hjem). Denne utviklingen bidrar til 

sprawl i og med at det er færre beboere per kvadratmeter i forstedene enn i sentrum. Økt inntekt 

og økt sysselsetting vil ifølge Patacchini et al. (2009) føre til de lignende resultater, og forklarer 

dette på bakgrunn av at det er en korrelasjon mellom sysselsetting og inntekt.  

Den fjerde grunnen er en økning i andelen av etniske minoriteter i byen. Dette er dog et 

større fenomen i USA enn det er i Europa. Argumentet består i at den hvite 

majoritetsbefolkningen velger å bo i områder lenger unna etniske minoriteter. De vil derfor 

flytte fra områder de mener har en for høy andel minoriteter. I de europeiske byene har ikke 

dette like stor effekt på sprawl på grunn av at her bor minoriteter i forstedene i mye større grad 

enn i USA hvor de etniske minoritetene tradisjonelt bor i indre by områder. Aller sist trekker 

Patacchini et al. (2009) frem kriminalitet. I USA er kriminaliteten forbundet med indre by, 

derfor velger de mer ressurssterke å flytte fra disse områdene og ut til forstedene. Som i det 

forrige punktet med etnisitet er det motsatt i de europeiske byene hvor de mer belastede 

områdene er i forstedene. 

Michael (2005) og Daneshpour og Shakibamanesh (2011) fører opp en rekke faktorer 

som de mener jobber sammen og danner et grunnlag for et spredt bebyggelsesmønster. Noen 

av disse faktorene er de samme som Patacchini et al. (2009) nevner over, men de trekker også 

frem noen andre. Disse er blant annet økt tilgang til kapital med banker som tilbyr gunstige lån 

til boligkjøpere, og veksten innen utbyggingsaktører og masseproduksjonen av hjem i 

suburbane områder. Nedgang i fokus på indre by sin utvikling og opprettholdelse som igjen 
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bidro til å akselerere nedgangen i disse områdene til fordel for de nå mer attraktive ytre by og 

suburbane områder. Den utbredte ideen om det gode livet i suburbane områder kontra indre by, 

som for eksempel var en del av den amerikanske drømmen blant deler av den amerikanske 

befolkningen og var et insentiv til å flytte ut av mer urbane områder for å kunne eie et eget hus 

i utkanten av byen. 

 

2.2.3 Drabantbyer i Oslo 

Drabantbyene i Oslo er et eksempel på hvordan planleggingsmyndighetene har planlagt 

spredning av urban form gjennom forstadsutvikling. En stor del av Oslos befolkning bor i dag 

i en av byens mange drabantbyer som har en form veldig forskjellig fra det vi ser i byens indre 

områder. Lambertseter var den første av sitt slag i Oslo og ble bygd i perioden etter andre 

verdenskrig hvor mange land, inkludert Norge, opplevde stor mangel på tilgjengelige boliger. 

Utbyggingen av drabantbyer i Oslo ville sørge for et betydelig antall boliger med en relativt 

kort tid utbyggingstid og var ansett som en løsning på boligmangelen. Boliger for titusenvis av 

innbyggere ble bygget i denne perioden (Hansen og Brattbakk 2005). Sør i Oslo utviklet man 

etter hvert drabantbyer som Bøler og Manglerud, og i Groruddalen fikk man steder som 

Kalbakken, Ammerud og Veitvet blant annet. Samtidig bestemte man at innbyggerne i disse 

nye boligområdene skulle få tilgang til den banebaserte kollektivtransporten gjennom 

utbyggingen av nye t-bane linjer som skulle strekke seg sørover og østover (Lorange og Myhre 

1991).  

Drabantbyenes beliggenhet er som regel ved utkanten av sentrumsområdene og er å 

finne utover helt til kommunegrensen, og sammenlignet med sentrumsområdene i Oslo har 

drabantbyene et relativt grønt preg over seg og beskrives som mer fredfulle steder enn hva man 

finner i indre by områdene.  Den fysiske formen av drabantbyene består av en relativ variert og 

blandet sammensetning av bygnings- og boligtyper hvis man sammenligner det med lignende 

boligområder i Europa. I motsetning til de europeiske drabantbyene som ofte møter kritikk for 

ensformig og monoton utbygging er de norske drabantbyene bedre på dette området med en 

blanding av blokkleiligheter, rekkehus og eneboliger (Hansen og Brattbakk 2005). Det er kun 

et fåtall av drabantbyene i Oslo som utelukkende består av blokkleiligheter som boligtype. 

Hansen og Brattbakk (2005) mener at denne varierte sammensetningen av boligtyper i norske 

drabantbyer har vært med på å bidra til en mer mangfoldig beboersammensetningen med 

personer fra ulike sosioøkonomiske og demografiske grupper. De er som sagt ofte bundet opp 

til det kollektive gjennom for eksempel T-banenettet (Stovner, Lambertseter, etc.) eller 

jernbanelinjene (for eksempel Holmlia). I noen drabantbyer har ikke beboerne direkte tilgang 
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til disse, som for eksempel på Bjørndal, og deres eneste kollektive alternativ blir da busser eller 

matebusser som tar de videre til andre områder som har t-bane- og togstasjoner.  

Innbyggerne har muligheter til å ta i bruk en rekke tjenester som finnes i disse områdene. 

Her finner man barnehager, skoler, helsetjenester, butikker, kjøpesentre og andre offentlige og 

private tjenester som dekker beboernes behov. Omfanget og kvaliteten på områdets 

tjenestetilbud varierer dog mellom de ulike drabantbyene, hvor noen har et mindre attraktivt 

tilbud sammenlignet med de bedre stilte. Dette kan ifølge Hansen og Brattbakk (2005) bidra til 

en oppfatning om at drabantbyene er såkalte sovebyer hvor man hovedsakelig bor og sover, 

mens storparten av ettertraktete tjenester og arbeidsplassene ligger utenfor området. Faktisk 

mangel på tjenester eller en oppfatning av slike forhold er en av faktorene Hansen og Brattbakk 

(2005) trekker frem som påvirker attraktiviteten til drabantbyene hos befolkningen. I tillegg er 

det flere andre faktorer som påvirker drabantbyenes attraktivitet. For eksempel er det et 

spørsmål om avstand til andre deler av byen. Relativ stor reiselengde til sentrum og 

pendleavstander er faktorer som kan fungere avskrekkende for potensielle beboere (Hansen og 

Brattbakk 2005). 

 

2.3 Kompakt byutvikling 
Den kompakte byen blir ofte beskrevet som den mer miljøvennlige motparten til byer med et 

spredt bebyggelsesmønster. Et tett bebyggelsesmønster og geografisk nærhet til funksjoner og 

tjenester er blant de mest vanligste kjennetegnene ved en kompakt urban form. Argumentet er 

at en spredning av byen og dens befolkning legger til rette for en by med mer utslipp, mens den 

kompakte urbane form på sin side er bedre egnet for sikre en bærekraftig utvikling. Teorier 

rundt kompakte byer er da godt forankret i ideen om bærekraftig utvikling og derfor skal 

oppgaven gi en kort presentasjon av begrepet bærekraftig utvikling og teorier om hvilke 

arealbruksfaktorer som påvirker et områdes bærekraftighet, før den videre går inn på kompakt 

byutvikling og hva som definerer denne urbane formen.  

 

2.3.1 Bærekraftig utvikling og arealbruksfaktorer 

Definisjonen av bærekraftig utvikling som brukes i dag ble først formulert i en rapport fra 

Brundtlandskommisjonen publisert i 1987. I denne rapporten, «Vår felles framtid», ble 

bærekraftig utvikling definert som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 

ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (Næss 2000: 

2).  I følge rapporten er det to nøkkelmomenter man må ta stilling til, disse er først å prioritere 

grunnbehovene til verdens fattige fremfor de med mer ressurser, og det andre er å anerkjenne 
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at dagens teknologi og sosiale organisering legger for mye press på miljøet og fungerer som et 

hinder i utviklingen av et samfunnssystem hvor man kan sikre behovene til dagens og 

fremtidens befolkning.  

En oppnåelse av en bærekraftig tilstand er krevende og forutsetter at man har et bredt 

perspektiv og tar tak i politiske, sosiale, miljømessige og teknologiske sider ved samfunnet. 

Store deler av verdens befolkning lever nå i byer og urbaniserte områder, derfor er det naturlig 

at byplanlegging spiller en helt sentral rolle i denne sammenheng, og Næss (2002) argumenterer 

at visse kriterier må ligge til grunn for at fysisk byplanlegging kan styre utviklingen av 

arealbruk, bebyggelsesstruktur og infrastruktur i den retning at det skal kunne karakteriseres 

som bærekraftig utvikling. Han mener at man må redusere områdets energibruk og utslipp per 

innbygger til et akseptabelt nivå og forhindre negative inngrep i naturområder, økosystemer og 

produktiv landbruksjord. Byggematerialene som brukes i utbyggingen av byen skal være mer 

miljøvennlige og mindre belastende for miljøet, og de ressursene man tar i bruk skal man 

forsøke å skaffe lokalt. Byplanleggingen må ha som et mål at det skal sikre et sunt, helsevennlig 

miljø med tilstrekkelig grøntområder for byens befolkning. Hanssen et al (2015a) bygger videre 

på disse og mener at hovedutfordringene for en bærekraftig byutvikling, i en norsk 

sammenheng, vil også i tillegg til punktene fra Næss takle innbyggernes tilgang til boliger som 

ligger nær arbeidsplasser, skole, servicefunksjoner og fritidsaktiviteter, og en sikring av 

legitime og etisk akseptable plan- og beslutningsprosesser.  

Egenskaper eller arealbruksfaktorer ved et område, en by eller en region vil påvirke 

dens evne til å kunne fungere som et bærekraftig system. Gjennom by- og regional planlegging 

og arealbruk kan man påvirke disse egenskapene og promotere bærekraftig utvikling. 

Bystørrelse og regional bosettingsmønster er en av disse faktorene. I hvilken grad et område er 

urbanisert og i hvilken grad det er spredt eller kompakt vil ha påvirkning på bærekraftig 

utvikling. Motargumentet mot et desentralisert bosettingsmønster er at det legger til rette og 

oppfordrer til økning i miljøskadelig transport, kontra et kompakt bosettingsmønster som vil 

fungere begrensende. Næss (2002) peker derimot på en studie som viser at flere selvforsynte 

og tette steder fordelt over en hel region faktisk gir et lavere energiforbruk sammenlignet med 

et bosettingsmønster hvor man plasserer hele befolkningen i en enkel by, og i lys av dette mener 

han at man derfor ikke må konkludere med hva som er det optimale bosettingsmønsteret for 

bærekraftig utvikling.  

Tetthet i bygningsmassen og valg av boligtyper og bygningsformer er andre faktorer 

ved arealbruk som påvirker bærekraftigheten (Næss 2000). Høyere tetthet i byen vil gi en 

kortere avstand mellom funksjoner og er en mer gunstig urban form når det gjelder bruk av 
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kollektive transportmidler, gange og sykling. Motsatt vil en mer spredt utbygging danne 

reiseavstander som oppfordrer til reiser som er mer gunstig med bil. For å minske avstander og 

forhindre bruk av bil mener flere at man skal planlegge slik at man lokaliserer funksjoner og 

tjenester i nærområder. Hensikten med dette er å forhindre utviklingen av lange avstander 

mellom for eksempel butikk, hjem og arbeidsplasser, og gi innbyggerne gunstige muligheter til 

å gå eller sykle mellom disse stedene. Samtidig som man bygger tettere og mer kompakt må 

man også altså tenke på å minske avhengigheten av private transportmidler gjennom nettopp 

smart lokalisering av funksjoner og tjenester.  

Byer består av ulike former av infrastruktur, det er derfor essensielt å planlegge 

infrastrukturen slik at det kan bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Innen 

transportinfrastruktur er det viktig å begrense veinettet slik at det ikke får negative 

konsekvenser på plante- og dyrelivet, byens grøntområder og naturområder, og så klart 

luftkvaliteten. Næss (2002) viser til flere studier har konkludert med at økt satsning på veinettet 

i form av fremkommelighet øker sannsynligheten for at befolkningen velger privatbilen fremfor 

kollektive transportmidler. Å øke vegkapasiteten og forbedre fremkommeligheten for biler er 

ifølge han en korttidsstrategi som vil forbedre trafikkproblemer i den nærmeste fremtid, men 

som etter tid vil oppleve de samme trafikkproblemene som man ville forhindre med 

utbyggingen. Ved siden av transport er også infrastruktur for vann-, avløp- og avfallshåndtering 

et element områdets bærekraftige evner. Kildesortering av avfall og smarte løsninger på vann- 

og avløpssystem i byer er reaksjoner på tradisjonelle sentraliserte systemer for håndtering av 

vann, avløp og avfall. Sentraliserte systemer er karakterisert ved at man blant annet har et felles 

system for håndtering av ulike typer avfall, eller at avløp og kloakksystemet ikke differensierer 

mellom avfall fra husholdninger og bedrifter, som har annet type avfall. Det vil da si at 

sentraliserte systemer samler sammen ulike typer avfall og behandler det med de samme 

metodene. Næss (2002) mener at de negative sidene ved de sentraliserte systemene har ført til 

endringer hvor man har mer lokalt baserte systemer og miljøvennlige løsninger på de 

utfordringer man møter i henhold til vann-, avløp-, og avfallshåndtering.  

Aller sist nevner Næss (2000) lokalklima og lokal grønnstruktur som arealbruksfaktorer 

for et områdets bærekraftige evner. Forskjellig typer klima mellom ulike steder gir variasjoner 

i forutsetninger for energibruk. Varmere klima vil for eksempel gi en mindre avhengighet av å 

bruke energi til å varme opp eller kjøle ned boliger og andre bygg. Punktet om grønnstruktur 

innebærer at man blant annet utvikler eller beskytter grøntområder i byen fra fremtidig 

utbygging for å bidra til en bedre livskvalitet for befolkningen, og opprettholde og verne det 

biologiske mangfoldet av dyr og plantearter. Grønne belter er en utbredt strategi som byer 
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innfører for å forsøke å kontrollere utbygging av den fysiske massen utover byens grenser mot 

natur, skog, og jordbruksområder.   

  

2.3.2 Kompakt byutvikling: kjennetegn og argumenter for bærekraftig byutvikling 

Siden Brundtlandskommisjonen sin rapport «Vår Felles Framtid» har den kompakte by vokst 

fram som en av de viktigste strategiene eller verktøyene for myndighetene innen bærekraftig 

utvikling og utviklingen av bærekraftige byer. I 1990 ble det utgitt enda en rapport om 

bærekraftig utvikling i europeiske byer og kompakt by strategier, nemlig «Green Paper on the 

Urban Environment», av den Europeiske Kommisjonen. Rapporten argumenterte for at den 

kompakte by er den foretrukket urbane formen for europeiske byer som har som mål å bidra i 

prosessen mot en bærekraftig utvikling (Daneshpour og Shakibamanesh 2011). 

Hva innebærer egentlig kompakt byutvikling? Igjen, slik som i tilfellet med sprawl skal 

vi se at begrepet omfavner mange ulike sider av byen. Hanssen et al (2015a) beskriver kompakt 

byutvikling som «tett bebyggelse (fortetting) med klar grense mot omland, i urbane områder 

som er bundet sammen ved hjelp av offentlig transport, og hvor innbyggerne har kort avstand 

mellom bosted, arbeidsplasser og servicetilbud» (Hanssen et al 2015a: 15). Det er en mengde 

med karakteristika som forfattere mener kan beskrive en kompakt by. I tillegg til de punktene 

over er det argumentert for en intensiv og mix-use av arealer, at områder består av en blanding 

av ulike tjenester og bygningstyper som boliger, skoler, arbeidsplasser etc. for å legge til rette 

for nærhet og oppfordre til gange og sykling som transport.  

I denne oppgaven skal jeg fokusere på Hanssen et al (2015a) sitt bidrag om de viktigste 

kjennetegnene ved kompakte byer og argumentene i støtte for en slik urban form. De trekker 

fram følgende kjennetegn: tett bebyggelse (fortetting) innenfor tettstedgrensen; redusert 

energibruk og utslipp fra transport; bevaring av skog og mark; effektiv energiforbruk i 

bygninger og i utbygging av fysiske bystrukturer; og til slutt en levende og mer mangfoldig by. 

Tidligere i oppgaven ble det redegjort for Næss (2002) sine punkter rundt arealbruksfaktorer 

ved et områdes bærekraftige utvikling, og som vi kan se er kompakt byutvikling direkte relatert 

til og støtter opp mot mange av de arealbruksfaktorene som legger grunnlaget for bærekraftig 

byutvikling.  

 

2.3.2.1 Fortetting av byens form 

Fortetting og tett bebyggelse kan beskrives som byggevirksomhet som fører til en høyere eller 

mer effektiv arealutnyttelse, og som samtidig holder seg innenfor dagens tettstedsgrenser. Noen 
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områder vil naturligvis klassifiseres som mer tett bebygd enn andre, og et områdes tetthet kan 

måles ved hjelp av flere ulike fremgangsmåter. Tetthet kan, blant mange ulike metoder, måles 

gjennom å studere forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse sammenlignet med antall 

kvadratmeter tomteareal. En annen mulighet er å måle gjennom befolkningstetthet, eller antall 

personer bosatt per kvadratkilometer (Hanssen et al 2015a). Byoko og Cooper (2011) mener at 

som et resultat av at det kan måles og forklares på flere måter og brukes av mange ulike 

disipliner kan ikke tetthet forklares fullt ut ved hjelp av en enkel definisjon.  

Selve fysiske utbyggingen og fortettingen av en by kan utøves gjennom flere tiltak, men 

Mijatovic (2015) skiller mellom tre hovedtyper. Transformasjon er en av disse og innebærer en 

forandring av områder som tidligere hovedsakelig har vært industri- og næringsområder. Disse 

områdene vil etter at man bygger ut kunne brukes til boliger eller næringsområder, eller en miks 

av begge. Den andre metoden er intensivering av arealbruken innenfor tettstedgrensen. 

Intensivering kan finne sted gjennom flere ulike strategier. Hvis man velger å bygge ut mellom 

eksisterende tett bebyggelse betegnes som innfylling. Har man to bygårder med åpent rom i 

mellom hvor det er potensial for utbygging av for eksempel leiligheter har man muligheten til 

innfylling. Intensivering kan også forekomme gjennom økt utnyttelse av den eksisterende 

bystrukturen. Dette kan utføres gjennom å bygge høyere for mer bygningsmasse per 

kvadratmeter og utbygging rundt eksisterende transportknutepunkter som gir god tilgang til 

offentlige transportmidler. Siste punktet er å intensivere i spredtbygde nabolag. Nabolag som 

har mye tomt som kan omgjøres til boliger ved at man for eksempel minsker andel kvadratmeter 

tomt hver husstand har til gode. Tredje og siste er ekspansjon og betyr at utbyggingen foregår 

på grøntarealer eller annet uutnyttet areal som befinner seg innenfor tettstedgrensen. All 

fortetting trenger ikke nødvendigvis å foregå i indre by områder. I dag foregår det også 

fortetting rundt transportknutepunkter. På disse knutepunktene som har gode 

transportmuligheter for beboere setter man i gang en intensivering og transformasjon av urban 

form som ikke nødvendigvis ligger i sentrumsnæreområder. Samme prinsippet gjelder også i 

en polysentrisk strategi hvor utviklingen spres utover i ulike områder hvor man får et urbant 

system med flere ulike aktivitetsområder og ikke en enkel dominerende bysentrum (Hanssen et 

al 2015a). 

 

2.3.2.2 Transport og energiforbruk i den kompakte by 

Den moderne byens fysiske form har ofte blitt beskrevet som en kilde til dagens 

miljøutfordringer og dette har bidratt til en debatt hvor man diskuterer hvilken rolle den urbane 

formen spiller i henhold til utslipp av klimagasser og energiforbruk (Jabareen 2006). Transport 
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i byen er ifølge Jabareen (2006) det aspektet ved denne debatten rundt miljøet og byen som har 

fått mest oppmerksomhet. Forkjempere for kompakt byutvikling argumenterer for en tettere 

urban fysisk form og utvikling rundt transportknutepunkter som vil gi en reduksjon i bruken av 

privatbilen og en økning i reiser med mer miljøvennlige transportmidler og gange. Kortere 

avstander mellom blant annet jobb, skole og andre ulike hverdagslige tjenester vil minske 

avhengigheten beboere har til privatbilen og samtidig oppfordre og legge til rette for gange, 

sykling og reiser med offentlige transportmidler som buss og t-bane.  (Hanssen et al 2015a). 

Når det bygges tettere og befolkningen bor relativt nærme transportknutepunkter gir det også 

flere potensielle passasjerer til kollektivtransporten, kontra et mer spredt bebyggelsesmønster 

og en lav befolkningstetthet (Næss 2015).  

Næss (2015) mener at det er viktig å merke seg hvordan fokuset på bystrukturens rolle 

på transport har overskygget andre faktorer som sosioøkonomiske, demografiske og 

livsstilmessige i noe av forskningen gjort på området. Bystrukturen er ifølge han ikke den 

determinerende faktoren, men en av mange ulike medvirkende faktorer som ligger bak 

beboernes handlinger når det gjelder hvordan de reiser.  Hvordan man reiser og hva man reiser 

med påvirkes av hvor man bor og de fysiske kvalitetene til området, men bestemmes ikke 

nødvendigvis av det. Næss (2015) belyser dette med å vise til hvordan personer som bor i 

samme nabolag har ulike reisemønstre. Selv om disse personene lever side om side i samme 

område, med samme avstand fra ulike tjenester og transportmuligheter vil deres reisemønstre 

og reisevaner kunne avvike fra hverandre. Sike forskjeller oppstår som et resultat av personlige, 

sosioøkonomiske, demografiske og andre faktorer utenom tetthet i bystrukturen. Går man bort 

fra et nabolagsnivå og over til et mer helhetlig bilde av byen påstår Næss (2015) at man kan se 

noen forskjeller mellom beboere som bor i sentrumsnære områder og andre som bor i ytre 

delene av byen. Poenget er at byens fysiske struktur ikke bestemmer hvordan folk reiser, men 

at det vil ha en innflytelse på innbyggernes handlinger eller reisevaner ved at det setter 

«rammebetingelser som bidrar til å gjøre noen typer handlinger mulige og andre mindre mulige 

eller umulige» (Næss 2015: 136).   

 

2.3.2.3 Verne grønne og naturlige områder 

Næss (2002) hevder at bærekraftig utvikling gjennom arealplanlegging kan styrkes gjennom 

vern av grøntområder i byen fra fremtidig utbygging for å bidra til en bedre trivsel og 

livskvalitet for befolkningen, og for å opprettholde og verne det biologiske mangfoldet av dyr 

og plantearter. Den kompakte by vil i teorien imøtekomme dette ved at man bygger tettere og 

dermed forhindrer utbygging i naturområder og jordbruksområder. Utfordringen innen 
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kompakt byutvikling og bevaring av grønne områder oppstår når man skal veie disse to opp 

mot hverandre i utbyggingen av byen. I følge Thoren og Saglie vil fortetting i urbane områder 

«i mange tilfeller komme i konflikt med behovet for å bevare grønne, vegetasjonskledde 

områder i byggesonen» (Thoren og Saglie 2015: 117). Næss (2002) beskriver dette som en 

konflikt mellom to konkurrerende modeller for bærekraftig utvikling, nemlig den «kompakte 

byen» og «den grønne byen», hvor tilhengerne av «den grønne byen frykter» at kontinuerlig 

fortetting vil føre til tap av natur- og grøntområder. For å kunne balansere mellom disse to 

behovene er det nødvendig med en smart og effektiv utbyggingsstrategi som kan kombinere 

begge egenskapene og ivareta verne- og utbyggingsinteresser (Næss 2000; Hansen et al 2015; 

Thoren og Saglie 2015). I sitt forskningsprosjekt om tettstedutvikling konkluderte NIBR med 

at det er mulig å ivareta interessene til begge sidene i byutviklingen. For å muliggjøre dette 

anbefalte de blant annet å legge utvikling til områder som allerede er til en viss grad utbygget, 

og ikke i områder som kan klassifiseres som grønne og naturlige. Disse områdene som allerede 

er utbygget, for eksempel industri- og havneområder, vil kunne transformeres til boliger og 

butikker. På denne måten vil man kunne kontrollere og begrense spredningen av den urbane 

formen og i stedet konsentrere det i allerede utbygde og urbaniserte områder for en mer effektiv 

utnyttelse av disse arealene (Næss 2000).  

 

2.3.2.4 Energiforbruk i utbygging og bygninger 

I likhet med transport er det mulig å effektivisere bruken av energi i bygningsmassen, valg av 

boligtyper, og utbyggingen av infrastruktur. En bærekraftig by må være effektiv i oppvarming 

av boliger og bygg. Argumentet som støtter opp mot kompakt byutvikling er at den tette 

bygningsmassen man vil utvikle er mye mer effektiv i utnyttelsen av energi sammenlignet med 

bebyggelse hvor man har mer åpne rom og spredt fysisk form. Et kvartal med leiligheter vil i 

teorien være billigere å varme opp enn hvis samme antall husholdninger var erstattet med hver 

sin enebolig. Hvilke boligtyper man velger å prioritere er dermed viktig hvis man søker å 

kontrollere energibruken i bygninger. Et annet punkt er at den tette bebyggelsesstrukturen i 

tillegg til å være mer energieffektiv også dekker et mindre areal enn spredt bebyggelse. Det vil 

si at boliger og rekkehus vil dekke en lavere andel av grunnarealet pr bolig sammenlignet med 

eneboliger.  Og det vil igjen føre til andre positive utfall som blant annet vern av grøntarealet 

og lavere utslipp fra transportmidler (Næss 2000; Hanssen et al 2015a). I selve utbyggingen av 

ny infrastruktur og bygninger vil en kompakt byutvikling også bidra med å senke 

energiforbruket.  Dette skjer gjennom at ny infrastruktur og bygg utvikles i nærheten av 

eksisterende infrastruktur og bygg. En konsekvens av dette er material- og energiforbruket ved 
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kompakt byutvikling er lavere enn ved utbygging som er mer preget av spredt utvikling fordi 

veier og annen infrastruktur strekkes utover lengre avstander (Hanssen et al 2015a).  

 

2.3.2.5 Et levende og mangfoldig byliv 

Kompakt byutvikling har ikke kun blitt fremmet som en strategi for bærekraftighet innen 

bebyggelsesstruktur. Ofte har det også blitt hevdet at byer som etterstreber kompakt byutvikling 

vil også ha muligheten til å utvikle og sikre en levende og mangfoldig by. I dette spørsmålet 

om det urbane bylivet i den kompakte byen er rollen til det offentlige rom meget aktuelt. 

Offentlig rom blir av Sirowy (2015) forklart som «felles grunnlag for menneskelig samhandling 

innenfor en by – de stedene som vi deler: gater, fortau, torg, markedsplasser, havneområder, 

parker, museer, biblioteker og mange andre» (Sirowy 2015: 193). Offentlig rom er viktig i byen 

på bakgrunn av at det er aktiviteten i disse områdene som har potensialet til å danne en følelse 

av felleskap mellom byens innbyggere, fordi det er her de møtes og samhandler med andre 

mennesker med ulike livssyn, kulturer og kunnskap. Offentlig rom har en essensiell rolle i 

utviklingen av en mangfoldig og levende by og bør naturligvis være et satsingsområde i 

byutviklingen (Sirowy 2015). Utviklingen av vellykkede offentlige rom og en kompakt 

byutvikling har av noen blitt knyttet sammen i den forstand at kompakt byutvikling og dens 

høye grad av tetthet og effektiv bruk av arealet i byen gir gunstige utgangspunkt for å danne 

gode offentlige rom (Sirowy 2015).  

 

2.3.3 Polysentrisk fortetting 

Polysentrisk fortetting innebærer ifølge Hanssen et al (2015a) en desentralisert fortetting av 

byens form. Dette betyr at fortettingen ikke nødvendigvis må finne sted i byens sentrale strøk 

og at det heller fortettes i ulike punkter i byen. Polysentrisme har lenge vært et tema i urban 

teori med polysentriske urbane regioner. Kloosterman og Musterd (2001) beskriver en 

polysentrisk urban region som et flerkjernet urbant område, og at det står i kontrast til en 

monosentrisk urban form som har en form bestående av et enkelt urbant senter med et klart 

skille mellom byen og det suburbane områdene. Parr (2004) beskriver denne urbane formen 

kort som «… a set of neighbouring but spatially separate urban centres, existing as some 

identifiable entity» (Parr 2004: 231).  

Hanssen et al (2015) forklarer at de samme ideene om en urban form bestående av flere 

ulike sentre også har blitt en del av debatten rundt kompakt byutvikling i form av en 

polysentrisk fortettingsstrategi. Barlindhaug og Nordahl (2005) definerer polysentrisk byvekst 
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som spredte stedsdannelser og disse stedene kan være knyttet til ulike områder med aktivitet 

som for eksempel havneområder og jernbaneknutepunkt. Næss (2006) sier at ideen om den 

polysentriske byen har vokst fram som et alternativ til den sentraliserte og monosentriske 

urbane formen som av noen er blitt forbundet med den kompakte byen. Også andre forfattere 

som Veneri (2010) påpeker hvordan polysentrisme er blitt en del av byers strategier for å 

promotere bærekraftig utvikling.  Næss (2006) er dog kritisk med tanke på hvilken geografisk 

skala det er snakk om når støttespillere argumenterer for en polysentrisk urbanisering og spør 

om konseptet refererer til et mønster av individuelle byer på en nasjonal skala, i en større region, 

eller om det er snakk om flere kjerner innenfor en og samme by. De ulike definisjonene av 

polysentrisme har også fått kritikk fra Veneri (2010) som mener mange av definisjonene har en 

altfor statisk og morfologisk tilnærming til fenomenet. Dette mener han fordi deres fokus ligger 

for det meste på den romslige fordelingen av innbyggere og arbeidsplasser i metropolområdet 

og ikke på forholdet mellom de urbane kjernene, eller nodene.  For å være i stand til å analysere 

polysentrisme i metropolområder er det nødvendig, mener Vereni (2010), at man først klarer å 

definere urbane sub-centres. Sub-centres er de nodene som utgjør det polysentriske urbane 

nettverket. Han forklarer sub-centres som følgende:  

 
«In this paper, an attempt is made to identify sub-centres after having defined them from an 

interaction perspective rather than from a morphological one. In this way, urban sub-centres 

are defined as places with central functions that organise the territory around them. » (Veneri 

2010: 404). 

 

 

Argumentet bak en polysentrisk byutvikling er at det er i samsvar med kompakt byutvikling på 

grunn av at kompakt byutvikling ikke forutsetter at man kun skal fortette i byens indre områder. 

I stedet for å følge en slik strategi fokusert primært på å bygge mer kompakt i de sentrale stedene 

vil en polysentrisk fortettingsstrategi kunne fordele fortettingen utover det urbane landskapet 

og dermed skape et nettverk bestående av flere kjerner med kompakte urbane områder. Hanssen 

et al (2015a) forklarer hvordan man tradisjonelt sett har fokusert på sentrumsutvikling, men at 

det i de siste årene har vært en endring hvor man også retter utviklingen rundt 

knutepunktutvikling rundt transportknutepunkt og at det i tillegg er argumentert for å spre 

utviklingen utover det urbane landskapet for å oppnå er mer polysentrisk fortetting. Slik kan 

man oppnå en mer polysentrisk byform som er mer desentralisert enn en monosentrisk byform.  

Oppgaven har redegjort for hvordan offentlig transport er en viktig del av en kompakt og 

bærekraftig byutvikling.  Det er derfor en forutsetting for en polysentrisk fortettingsstrategi at 

man utvikler et godt nok kollektivtransportnettverk for innbyggerne for at det skal kunne være 
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en bærekraftig urban form. Hvordan kan en slik polysentrisk byform være en strategi i kompakt 

byutvikling? Slik jeg har vært inne på tidligere er en stor del av kritikken mot sprawl at det 

nettopp er en altfor desentralisert urban form hvor store avstander oppfordrer til bruken av bil 

og ikke legger godt nok til rette for kollektivbruk, gange og sykling. Kompakt byutvikling er 

ment for å motvirke akkurat dette.  

Veneri (2010) trekker fram tre argumenter som hevder at polysentrisk form har en 

positiv effekt på transport i en byregion. Det første er at det kan minske avstanden mellom jobb 

og hjem ved at man fortetter og har en miks av arealbruk i de ulike kjernene. Det andre punktet 

er at en fortettingen kan øke bruken av eller styrke kollektivtrafikken og samtidig minske 

bruken av privat transport. Siste er at det kan redusere reisetiden ved man at man forhindrer økt 

trafikk. Dette er mulig på grunn av at man fordeler befolkningen, urbane funksjoner og 

arbeidsplassene utover i ulike områder av byen i stedet for å ha et monsosentrisk system med 

et dominerende sentrumsområde. Til tross for disse argumentene som støtter opp under en slik 

fortettingsstrategi presiserer Veneri (2010) at det er få empiriske analyser utført som bekrefter 

disse, og noen av disse studiene viser faktisk motsatte resultater med enten økt eller redusert 

pendling med bil.  

 

2.3.4 Kompakt byutvikling i norsk sammenheng 

Bærekraftighet og kompakt byutvikling er konsepter som i dag holder sterke posisjoner i norsk 

by- og samfunnsplanlegging, men dette var ikke tilfellet for noen tiår tilbake. Fra 1960 tallet 

fikk nemlig privatbilismen en stor påvirkning på byutviklingen i Norge og fra denne perioden 

og utøver opplevde man en økt spredning av den urbane formen i flere byer rundt landet. 

Byspredningen kom under søkelyset hos mange og det oppstod diskusjoner rundt hvilke 

negative konsekvenser fortsatt byspredning ville ha og hvordan man kunne eventuelt begrense 

eller stoppe denne utviklingen. I starten var debatten sentrert rundt sikring av og bevare 

naturområder og turterreng, og hvordan byspredningen kunne negativt påvirke 

kommuneøkonomien. På slutten av 1980-tallet fikk forholdet mellom transport og byspredning 

en større en større rolle i debatten, ifølge Hanssen et al (2015a).  

Etter hvert, som følge av blant annet NAMIT-prosjektet (Natur- og miljøvennlig 

tettstedutvikling), et samarbeid mellom ulike norske forskningsmiljøer, skulle også kompakt 

byutvikling bli en helt sentral del av diskusjonen rundt bebyggelsesmønstre og miljøvennlig 

byutvikling. Ifølge Næss, Saglie og Thoren (2015) var dette forskningsprosjektet i norsk 

sammenheng starten på diskursen om at den kompakte byen måtte vurderes som en gunstig 

bymodell for en miljøvennlig og bærekraftig byutvikling. Prosjektet ble startet i 1988, året etter 
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at Brundtlandskommisjonen ga ut sin rapport om bærekraftig utvikling. Gjennom dannelsen av 

NAMIT-prosjektet hadde man som formål å forske på blant annet hva det vil bety for by- og 

boligplanlegging å følge opp anbefalingene fra Brundtlandskommisjonen, og på relasjonene 

mellom ulike bebyggelsesmønstre og bærekraftig utvikling. Forskningsresultatene fra NAMIT 

anbefalte at man beveget seg bort fra det som var vanlig for byutviklingen den tiden i Norge, 

nemlig byspredning, og heller jobbet målrettet for å få til mer konsentrerte bebyggelsesmønstre 

og i tillegg en mer effektiv utnyttelse og fortetting av de urbane områdene som det allerede var 

utviklet på. Arbeidet som ble gjort gjennom NAMIT fikk politisk gjennomslag og var en viktig 

innflytelse for areal og transportpolitikken som fulgte. I stortingsmeldingen fra 1992-1993, Den 

regionale planleggingen og arealpolitikken, hadde NAMIT sin forskningsresultater stor 

innflytelse på innholdet. Som følge av dette var det «for første gang i Norge presentert mål og 

rammer for en helhetlig arealpolitikk forankret i prinsippene om en bærekraftig utvikling» 

(Næss, Saglie og Thoren 2015: 42). 

Etter avslutningen av NAMIT-prosjektet i 1992 gikk Norge inn i en fase med mer 

konsentrert utbygging i byutviklingen enn i årene før (Næss, Thoren, Saglie 2015). Denne 

utviklingen har pågått helt fram til i dag og Norge fortsetter å være preget av byutvikling med 

re-urbanisering og fortetting (Næss et al. 2011a). Blant alle stedene i Norge trekker Hanssen et 

al (2015a) frem Oslo som mest «konsekvent» i sin fortettingspolitikk.  

 

2.3.5 Er fortetting en garanti for bærekraftig utvikling? 

Oppgaven har redegjort for hvordan kompakt byutvikling har vokst fram som en av de mest 

attraktive byutviklingsmodellene for byer som ønsker en bærekraftig byutvikling. På mange 

måter representerte kompakt byutvikling det motsatte av spredt bebyggelse eller sprawl. 

Argumentene var at sprawl ikke miljøvennlig og bærekraftig og hadde en mengde med negative 

sider. Sprawl måtte derfor ifølge mange bli erstattet med et mer miljøvennlig alternativ hvor 

man kunne bygge en mer kompakt byform. Ideen om kompakt byutvikling har siden 1990 tallet 

ifølge Daneshpour og Shakibamanesh (2011) blitt utfordret på tre områder. Først er det et 

spørsmål om kompakt byutvikling kan oppfylle de positive endringene innen bærekraftighet 

det argumenteres for, det andre er om det i det hele tatt er realistisk å implementere disse 

endringene i de urbane områdene, og til slutt er det viktig å bemerke seg om innbyggerne i byen 

og den lokale befolkningen godtar de endringene som vil bli påført deres by og deres liv.  

Kompakt byutvikling innebærer kompakthet og fortetting av bebyggelsesmønstret, men 

fortetting av den urbane form er ikke en garanti i seg selv for at man vil kunne oppnå bærekraftig 

byutvikling. Tidligere i oppgaven ble det redegjort for hvordan Næss (2015) fastslår at byens 
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fysiske form setter rammebetingelser for hvilke valg innbyggerne tar når det gjelder transport.  

Urban form er med andre ord kun en av flere ulike faktorer som ligger bak personers valg av 

reisemetoder og har dermed ikke en determinerende påvirkning på hvordan man reiser. 

Daneshpour og Shakibamanesh (2011) deler samme oppfatning og hevder dette innebærer at 

det ikke vil være mulig å oppnå bærekraftighet ved å kun gjennomføre fysiske endringer av 

byen. Om kompakt byutvikling skal kunne forsterke byens bærekraftige utvikling kreves det 

derfor mer enn strategier for fortetting. Neuman (2005) mener at når man utelukkende fokuserer 

på grad av tetthet i byen overser man andre viktige elementer som «…  differences in land use 

patterns, physical design, social characteristics, and ecological conditions among places with 

the same overall density. » (Neuman 2005: 21). Kompakt byutvikling må da være noe mer enn 

kun hvilken grad av tetthet man kan oppnå hvis man ønsker å jobbe for bærekraftig utvikling. 

Neuman (2005) og Daneshpour og Shakibamanesh (2011) er enige om at for å skape 

suksessfulle byutviklingsstrategier må man også i tillegg til å øke tettheten se på byen som en 

helhet. Strategier for kompakte byer må tilrettelegges for den konteksten man befinner seg i. 

Ulike urbane områder krever ulike strategier og fremgangsmåter og man må unngå å følge en 

mal for hvordan kompakte byer skal utvikles hvor man overser de lokale sosiale, miljømessige, 

økonomiske og politiske faktorene.  

3.0 Markedsrettet byplanlegging og 

kommuneplan 

I dette kapitelet redegjør jeg for hvordan byplanleggingen har blitt mer markedsrettet som følge 

av nyliberalistiske ideer og omstillingen av offentlig sektors rolle i byutviklingen. Videre skal 

jeg redegjøre for kommuneplaner og reguleringsplaner. 

 

3.1 Byplanleggingen blir mer markedsrettet 
Byplanleggingen endret seg kraftig i 1980-årene som følge samfunnet beveget seg i retning mer 

liberalisering og at man opplevde en omfattende omforming av den offentlige sektoren (Falleth 

2012). Nyliberalismen argumenterte for mindre statlig innflytelse i samfunnet til fordel for at 

et fritt marked og mer innflytelse til de private aktørene, og dette innbar blant annet mindre 

restriksjoner i markedet og mer privatisering. Troen på markedet og dens mekanismer tydelig 

innenfor nyliberalismen, og markedet er bedre egnet ifølge dens tilhengere til å løse sosiale og 

politiske utfordringer enn det velferdsstaten er i stand til (Sager 2015). Innenfor 

byplanleggingen i Norge har den økte innflytelsen av nyliberalistiske ideer bidratt til endringer 
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i de offentlige planmyndighetenes rolle hvor de nå i større grad fungerer mer som en 

tilrettelegger for utvikling i stedet for å ha komplett kontroll over prosessene. Dette innebar et 

økt samarbeid med private aktører i byplanleggingen hvor de private nå hadde mulighetene til 

å fremme egne planer og ta et initiativ i byutviklingen gjennom blant annet egenproduserte 

forslag til reguleringer, noe som endte praksisen med at dette var forbeholdt de offentlige 

planmyndighetene (Falleth 2012, Orderud 2012).  

Siden denne utviklingen har det økonomiske markedet og private aktører fått en 

betydningsfull rolle i byutviklingen. I dag betegnes markedet som en drivkraft i byutviklingen. 

Byutviklingen er også endret gjennom de siste tiårene har blitt mer preget av såkalt 

prosjektrettet byutvikling hvor markedet bestemmer en stor del av hva som skal bygges ut og 

hvor man det vil bygges ut (Børrud og Røsnes 2016). Oppgaven skal redegjøre for dette 

nedenfor.  

 

3.1.1 Markedet som drivkraft i byutviklingen 

Der offentlig planlegging representerer en form for styringsregime, representerer markedet en 

annen. Børrud og Røsnes (2016) sier at markedet er en «grunnleggende faktor for de 

økonomiske forutsetningene i byutvikling generelt og dermed for bysamfunnets muligheter for 

livsutfoldelse» (Børrud og Røsnes 2016: 60). De forstår markedet som en institusjon, et 

koordinerende nettverk for utveksling av varer og tjenester der koordineringsmekanismen er 

prisen på varen eller tjenesten. Offentlig planlegging har innenfor økonomisk velferdsteori blitt 

beskrevet som et nødvendig styringsalternativ til det å la markedet fungere som styringsregime. 

Begrunnelsen er at markedet blir i denne sammenheng illustrert som altfor spontan og 

uforutsigbar i sammenligning med den offentlige planleggingen fordi det ikke vil være i stand 

til å produsere kollektive goder og vil frembringe uønskede negative effekter. I norsk 

sammenheng har planlegging ofte vært vurdert som noe rasjonelt og gjennomtenkt. Planlegging 

representerer en sikker og logisk måte å styre samfunnet på i motsetning til andre mer 

irrasjonelle former av styring (Børrud og Røsnes 2016).  

Markedet kan fungere som en drivkraft i byutviklingen når markedsaktørene utnytter 

byens egenskaper. Forutsetningen er ifølge Børrud og Røsnes (2016) at bystrukturens 

egenskaper påvirker markedsaktørers og befolkningens bruk av markedsrelaterte byfunksjoner. 

Oppgaven har ikke som intensjon å gå for dypt i denne diskusjonen, men skal gi en kort 

beskrivelse av hvilke sider ved markedet som kan påvirke byutviklingen. Det er tre sider ved 

markedet de trekker frem for å vise til dens drivkraft på byutviklingen. Romlig 

fordelingsmekanisme, markedet som en teknologibærer, og markedet som en 
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institusjonsspreder (Børrud og Røsnes 2016). Markedet påvirker byutviklingen gjennom romlig 

fordelingsmekanisme hvor aktører velger å lokalisere, hvor de velger å flytte, og om de velger 

å nedlegge deres produksjons- og handelsvirksomhet. I tillegg kan markedet fungere som en 

teknologibærer ved at det introduserer ny teknologi inn i samfunnet og dette kan forandre 

hvordan aktører organiserer og lokaliserer sin virksomhet og hvordan ny økonomisk virksomhet 

blir utviklet. Teknologiske endringer kan ha store konsekvenser for byer som følge av at noen 

økonomiske virksomheter drar nytte av innovasjonene, mens andre byer kan være for avhengig 

av bestemte former for økonomisk aktivitet og opplever negative konsekvenser som økonomisk 

stagnering. Når Børrud og Røsnes (2016) beskriver markedet som en institusjonsspreder legger 

de vekt på hvordan markedet kan bidra med «spredningen av tankemodeller» for organisering 

og styring av virksomhet. For eksempel har av-industrialiseringen ført med seg en mer fleksibel 

organisering innen produksjon og distribuering av varer og tjenester, samtidig som man har en 

mye større grad av immaterielle goder i markedet. Disse endringene kan resultere i oppføring 

av nye former for bebyggelse for å imøtekomme de nye eller eksisterende funksjonene.  

For å illustrere et eksempel på hvordan markedsaktørene kan utnytte byens egenskaper 

og endre byens utvikling trekker Børrud og Røsnes (2016) fram sentralitet og tilgjengelighet 

som to egenskaper ved bystrukturen. Markedsaktører er ofte interessert i et områdes eller en 

funksjons sentralitet, hvilken tiltrekningskraft det har, og dens tilgjengelighet, hvor enkelt man 

kan reise til og fra det bestemte stedet. De belyser hvordan markedsaktører kan utnytte 

bystrukturen til å utvikle kjøpesentre i områder som til å begynne med ikke har sterk sentralitet, 

men som på grunn av byens transportinfrastruktur og økt mobilitet reduseres betydningen av 

sentralitet gjennom gunstige transportmuligheter for befolkingen. Med andre ord har markedet 

i et slikt tilfelle fungert som en drivkraft ved at man har utnyttet byens egenskaper for å drive 

byutviklingen. Børrud og Røsnes (2016) mener dog samtidig at dette eksempelet kun dekker en 

fraksjon av hvordan markedet fungerer som en drivende faktor i byutviklingen. De gjør leserne 

oppmerksom på at det er nærheten til ettertraktede ressurser og goder (hva disse er varierer 

mellom aktører), tilgangen til «attraktive miljøegenskaper» i bystrukturen, som avgjør om et 

område er attraktivt for alle. Gjennom byplanlegging og design kan bystrukturen endres og 

tilrettelegges for skape attraktive miljø og tilpasse byen etter markedsaktørenes og andre 

aktørers interesser.  

 

«Hva bystrukturen inneholder av attraktive miljøegenskaper og hvor lett man har tilgang 

til disse, påvirker aktørenes handlingsvalg generelt. Er byen attraktiv å være i, blir byen 

og byens eiendommer attraktive for investeringer.» (Børrud og Røsnes 2016: 60).  
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Markedsutviklingen er noe som de offentlige myndighetene ikke vil klare å overstyre med 

reguleringer og drivkreftene i markedet vil være veldig vanskelig å oppheve mener Børrud og 

Røsnes (2016). De offentlige aktørene, planmyndighetene, vil ha bedre muligheter til å styre 

hvis de i sine prosjekter og sin planlegging drar nytte av de mulighetene markedet tilbyr. Saglie, 

Hofstad og Hanssen (2015) skriver at kommunen nå til dags sjeldent opererer som en tomteeier, 

men at de har evnen til å bruke planleggingen som et virkemiddel hvor de kan legge til rette og 

stimulere markedsaktørene til å satse på utvikling som er i samsvar med kommunens ønsker og 

strategier.  

 

3.1.2 Markedsbasert og prosjektrettet byutvikling  

At byutviklingen har endret seg til å bli mer markedsbasert har ført til en ny arbeidsfordeling 

mellom det offentlige og det private der markedet har fått et stort ansvar for å realisere 

utbyggingspolitiske målsettinger og mer makt enn tidligere over hva som skal bygges i byen 

(Fallet og Saglie 2012). Byutviklingen er i dag derfor mye mer preget de private aktørenes 

interesser og mål hvor deres rolle som drivere av utvikling er blitt mer utbredt og sterkere. 

Nordahl (2015) beskriver dette som en markedsorientert byutvikling der «visjoner og mål for 

byutviklingen fastlegges av politiske organer, men realiseringen gjøres i all hovedsak av 

markedet» (Nordahl 2015: 61). Kommunen er i dag dermed den som setter rammer for 

markedsaktørenes handlinger samtidig som markedsaktørene har fått mer innflytelse, men 

samtidig må man ikke glemme at de fortsatt er endelig beslutningsmyndighet, og dette betyr at 

alle planer må derfor gå gjennom de kommune myndighetene (Saglie, Hofstad og Hanssen 

2015).  

Børrud og Røsnes (2016) trekker frem to konsekvenser denne utviklingen har hatt for 

byplanleggingen. Det første er at «byutvikling vil skje som et resultat av gjennomføringen av 

enkeltprosjekter, lokalisert, initiert og utviklet på grunnlag av markedsvurderinger» (Børrud og 

Røsnes 2016: 86-87). Ikke alle prosjekter i byen vil nødvendigvis følge denne strategien for 

byutvikling. Unntak vil være de tilfellene hvor de offentlige aktørene vil være mer involvert og 

ha et større ansvar over planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Disse tilfellene der 

offentlige har stor ansvar ligner på planlegging man vil se i en byutvikling som er mer planstyrt 

(Nordahl 2015). Det andre punktet deres er at byutviklingen har blitt mer preget av 

prosjektrettet byplanlegging. Karakteristisk for prosjektrettet byplanlegging er at initiativet for 

utbygging kommer som et svar på den markedsutviklingen aktørene befinner seg i og hvilke 

valg de tar innenfor eiendomsutvikling. Dette betyr at prosjektene ikke startes basert på noen 

overordnet planlegging, men startes ut ifra en markedsvurdering og slik planlegging kan likeså 
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komme før eller uavhengig av de byutviklingsplanene som gjelder i den bestemte konteksten. 

Byens offentlige planmyndigheter har derimot et ønske om å dirigere byutviklingen i tråd med 

de overordnede planstrategiene man har stadfestet. Prosjektrettet byplanlegging kan dermed i 

utgangspunktet settes i gang på bakgrunn av markedets interesser uavhengig av overordnede 

planer og byplanleggingens institusjoner, men byplanleggingsmyndighetene vil ha en interesse 

av at prosjektene blir tilpasset de planene og de strategiene det offentlige har besluttet skal 

gjelde innen byutviklingen (Børrud og Røsnes 2016). 

 

3.2 Ulike styringslogikker i planleggingen 
Ovenfor har jeg redegjort for hvordan markedet fungerer som en drivkraft i byutviklingen. Dette 

kan relateres til det Saglie et al. (2015) beskriver som en markedsdrevet styringslogikk 

(koordinering) i planlegging. I denne formen for planlegging er det faktorer som «tilbud og 

etterspørsel, prismekanismen, egeninteresse og profitt» (Saglie, Hofstad og Hanssen 2015: 28) 

som stimulerer styringen. De redegjør i alt for tre institusjonelle styringstradisjoner der de i 

tillegg til denne markedsdrevet koordinering også trekker frem hierarkisk styring og 

koordinering, og en nettverksdrevet koordinering. Her er det et hierarkisk system hvor de øvrige 

nivåene bestemmer og regulerer over nivåene under. I den norske konteksten er den hierarkiske 

systemet i norsk byplanlegging delt på tre politiske nivåer. Disse er det statlige, det regionale 

og det lokale nivået. Saglie et al. (2015) sier at det lokale nivået med kommuneplanleggingen 

er det viktigste av disse tre. Det regionale nivået beskriver fylkeskommunene, mens det statlige 

nivået er som navnet tilsier er det øverste nivået, staten. De to øvre politiske nivåene gir 

retningslinjer og setter rammer for byplanleggingen i kommunene. Plan- og bygningsloven 

(PBL) er en del av det statlige politiske nivået og setter rammer for alle kommuner i Norge 

gjennom blant annet at den krever at kommunene vedtar en kommunal strategi for byutvikling 

og at man arbeider produksjon av kommuneplaner. På regionalt nivå kan vi identifisere 

fylkesmannen, statens representant for regionen, og deres oppgave er blant annet å bidra med 

veiledning og fremme innsigelser der kommunen viker fra det de anser som brudd på gjeldende 

lover og retningslinjer. Den tredje styringslogikken, nettverksdrevet koordinering, handler om 

bruken av medvirkning, samarbeid og dialog i planleggingen for å komme fram til et mål. Ideen 

er at de ulike aktørene som deltar i planleggingen velger å samarbeide og komme sammen fordi 

de ser nytten i overenskomst og dannelsen av et nettverk hvor de kan løse problemer med en 

felles politikk. Medvirkning i planleggingen kan bidra med å styrke planleggingens 

demokratiske legitimitet og gjøre det til noe resten av samfunnet kan stille seg bak se positivt 

på. Det er derfor viktig at det finnes en arena hvor man tillater at ulike meninger kommer frem 
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i lyset og hvor man inngår i diskusjon for å forstå hvilke effekter byutviklingsprosjekter vil ha 

på medlemmer av samfunnet og kunne imøtekomme disse. I Norsk lov er det lovpålagt gjennom 

PBL at når et planforslag legges fram at det også gjøres klart hvordan man skal innfri kravene 

til medvirkning i planleggingsprosessen. (Hanssen 2015a).  

Saglie et al. (2015) sier at dagens form for planlegging kan karakteriseres som en hybrid 

styringsform hvor man finner en blanding av alle disse styringslogikkene operere samtidig. 

Mangfoldet kan derimot slå negativt ut når noen styringsmekanismer må vike for andre og 

interesser med sterke aktører bak kan overskygge andre ønsker. Med hensyn til forholdet 

mellom markedet og byutviklingen er det interessant å se på hvordan markedsaktørene har fått 

økt innflytelse i byutviklingen, men samtidig har de også intensjon om å «optimalisere egen 

vinning» (Nordahl 2015: 69).  Det er derfor viktig at de offentlige myndighetene samtidig som 

de legger til rette for markedsaktørenes aktivitet i byutviklingen, fordi de er fortsatt avhengige 

av privat investering for å realisere de visjoner og ideer man har bestemt for byutviklingen, 

også bruker de virkemidlene de har til rådighet for å utøve innflytelse over byutviklingen.  

Motsetningen til det markedsbaserte plansystemet vil være en den planstyrte 

byutviklingen (Nordahl 2015). Her har kommunen en sterkere rolle og er den aktøren som har 

mest å si når det gjelder hva som skal og ikke skal bygges i byen. I dette tilfellet eier de mye av 

tomtene i byen og er den dominerende grunneieren. Samtidig vil de ved hjelp av nasjonale 

myndigheter kunne bidra med en finansiering for utbygging som er ment å gi bedre vilkår enn 

det en markedsfinansiering kan bidra med. Nordahl (2015) sier at i den planstyrte byutviklingen 

vil kommunen være den dominerende aktøren når det gjelder å utforme visjoner og målsettinger 

for hvordan byen skal utvikles og prosjektene utformes. Denne formen for byplanlegging følges 

lenger ikke i Norge. Kommunene er i dag ikke aktører innenfor finansieringsordninger og er 

heller ikke i like stor grad involvert som grunneiere. Markedet og markedsaktørene har overtatt 

mye av denne rollen (Nordahl 2012). 

Situasjonen i dag er slik at kommuner som kan bruke ulike juridiske og 

planleggingsmessige virkemidler innenfor økonomi og formulering av visjoner, for å utøve 

innflytelse over byutviklingen. Kommunen kan spille en viktig rolle som økonomisk 

tilrettelegger i byutviklingen. Områdene i byen er ulike, og noen områder vil være mer 

attraktive for privat investering enn andre områder. Hvis kommunen ønsker utvikling i et 

område som markedsaktørene er skeptiske til å investere, så har kommunen muligheten til å tre 

inn og gjøre området mer attraktiv for investering ved at blant annet utbygger får øke utnyttelsen 

av arealet eller at kommunen «selv finansierer deler av infrastrukturkostnadene og dermed 

reduserer utbyggeres initialkostnader» (Nordahl 2015: 66).  
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3.3 Kommuneplan 

Plan- og bygningsloven (PBL) sitt formål er å styre den overordedene byutviklingen i Norge. 

Loven er til for fremme en best mulig bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner, samtidig. PBL skal gi retningslinjer og stadfeste hvilke forventninger 

staten har til den regionale og kommunale planleggingen (Aarsæther og Buanes 2012, Hanssen 

og Hofstad 2015). Den første formen for PBL var den forløper fra 1965, Bygningsloven. 

Bygningsloven ble utviklet for å være både en retningsgivende og en juridisk bindende 

dokument for de lavere forvaltningsnivåene. I teorien krevde planen at man skulle produsere en 

regional og en generalplan der det var behov for det. En regionplan var nødvendig der det 

behøvdes felles planlegging i to eller flere kommuner for utnyttelse av grunnareal som strakk 

seg over flere kommuner. I disse tilfellene var man også nødt til å lage et regionalplanråd som 

ledet hele arbeidet. Regionalplanen skulle også fungere som en veiviser i kommunenes 

utviklingen av generalplaner. Generalplanen var en plan som redegjorde for den utnyttelsen av 

et grunnareal i en bestemt kommune. (Rasmussen 2003). I 1985 gjennomførte man en revisjon 

av Bygningslov av 1965 og gjorde om navnet til dagens Plan- og bygningsloven (Rasmussen 

2003). 

I henhold til kommunenes rolle har det fra og med implementeringen av bygningsloven 

fra 1965 vært et krav for norske kommuner å produsere en egen overordnet kommuneplan for 

byplanlegging. Dagens PBL (gjeldende fra og med 2008) viderefører disse prinsippene fastsatt 

i lovene fra 1965 og 1985 og krever at samtlige kommuner i Norge utarbeider og vedtar en 

kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Eventuelt har man muligheten 

produsere en ny plan når det oppstår et behov for et slikt tiltak.  

Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen 

innebærer at «langsiktige prioriteringer og mål formuleres for lokalsamfunnet og kommunen» 

(Hanssen og Hofstad 2015: 236). Hagen (2001) skriver at denne langsiktige delen av 

kommuneplanen skal redegjøre for den nåværende situasjonen i kommunen, gi en vurdering av 

den utviklingen man forventer, hvilken type utvikling man faktisk ønsker, og hvilke strategier 

og virkemidler man skal ta i bruk i søket etter den foretrukne utviklingsretningen. Hvordan 

kommunen har tenkt å følge opp denne samfunnsdelen er redegjort mer detaljert i 

handlingsdelen som viser tiltak for fire år frem i tid. Den dekker i tillegg hva man forventer 

ikke bare av kommuneorganisasjonen, men også fra innbyggerne, fylkeskommunen, 

næringslivet og staten for å oppnå ønskede resultater (Hagen 2001). 
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Arealdelen av kommuneplanen er «en juridisk bindende plan for arealbruk hvor ulike 

arealformål kartfestes og bestemmes» (Hanssen og Hofstad 2015: 236). Denne delen skal vise 

sammenhengen mellom arealbruken i kommunen og den forventede samfunnsutviklingen. For 

eksempel kan arealdelen vise hvordan en fremtidig utbygging av sykkelveinettet i kommunen 

kan utføres som en del av den miljøvennlige strategien for persontransport stadfestet i 

samfunnsdelen. Videre er det igjen to bindende reguleringsplaner, nemlig områderegulering og 

detaljregulering. Områdereguleringer utarbeides for å gi mer detaljert planlegging av et 

spesifikt område i kommunen, og detaljreguleringer som «utdyper og spesifiserer 

kommuneplanens arealdel og eventuelle områdereguleringer» (Hanssen og Hofstad 2015: 236) 

Hagen 2001. 

 

3.3.1 Reguleringsplan 

En reguleringsplan skal ifølge § 12-1 i PBL angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske 

omgivelser. Reguleringsplaner er forventet å utarbeides ved følgende tilfeller: før det gis 

tillatelse til større bygg- og anleggsarbeider; når det er blitt fastsatt i arealdel i kommunedelplan 

at en slik reguleringsplan skal lages før bygging; der kommunens planstrategi har bestemt at en 

slik plan skal lages; og til slutt når kommunen finner behov for det. Disse reguleringsplanene 

kan utarbeides enten som en områderegulering eller en detaljregulering. Områdereguleringer 

utvikles i de tilfeller man må planlegge mer detaljert rundt et bestemt område i kommunen i 

forhold til arealbruk. Det er kommunen selv som i utgangspunktet er ansvarlig for varsling, 

utarbeiding og behandling av planforslaget, men ved spesielle tilfeller vil det være aktuelt for 

kommunen å sette rammer for planen og samtidig som man overlater deler eller hele det 

planfaglige arbeidet over til private aktører. Offentlige aktører kan i slike tilfeller finne det 

fordelaktig for områdeplanen med private aktørers innspill og deres faglige kompetanse, eller 

der kommunen mangler kapasitet eller prioriteter andre sider ved det kommunale arbeidet.  

Avgjørelsen over hvor og når det skal utvikles en områderegulering eller en reguleringsplan 

ligger dermed hos kommunen selv (Børrund og Røsnes 2016: 115), men Falleth og Saglie 

(2012) forklarer at selv om kommunen selv har muligheten til å produsere planen er det i 

hovedsak de private aktørene som i dag utarbeider forslag til reguleringsplaner, og at i disse 

tilfellene kan man derfor snakke om en prosjektbasert byutvikling fordi det er utbyggerens 

prosjektide som blir utgangspunktet for reguleringsplanen. Børrund og Røsnes (2016) mener at 

de privates rolle i slike utforminger av reguleringsplaner gir de anledning til å legge opp 

utviklingen og planleggingen av prosjektet slik at det samsvarer med deres egne interesser og 

de prognosene de har satt for fremtiden. De private aktørene som driver planutarbeidelse kan 
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dermed bruke denne muligheten til å redusere usikkerheten ved deres vurderinger av 

utviklingen i markedet.  Reguleringsplanene vil måtte bli godkjent av de styrende offentlige 

myndighetene før det eventuelt kan tre i kraft og det vil tas en vurdering om de fremlagte 

reguleringsplanene ikke strider mot de overordnede planene og politikken (policy) (Børrund og 

Røsnes 2016). 

Områdereguleringen har en rekke hovedmomenter den må klargjøre. Den skal beskrive 

planens mål, hovedinnhold og virkninger, sette rammer for utviklingen og gi retningslinjer for 

arbeidet. Den må tydeliggjøre for hensynene bak planen og hvilke konsekvenser den planlagte 

utvikling vil kunne ha på det bestemte området og dens omgivelser. For å sikre en god 

utbygging kreves det av alle slike områdereguleringer at man foretar en konsekvensutredning 

og en risiko- og sårbarhetsanalyse av de virkninger en utbygging vil medføre.  

4.0 Stiavhengighet  

I dette kapitelet skal jeg redegjøre for hva konseptet stiavhengighet, og særlig institusjonell 

stiavhengighet, innebærer og videre se på stiavhengighet. Stiavhengighet er ofte et relevant 

perspektiv i studier av planlegging, fordi planlegging og planleggingsprosesser foregår over 

lang tid, noe som viste seg å være tilfelle også for Gjersrud-Stensrud.  

 

4.1 Stiavhengighetsteori 

Stiavhengighetsteori har blitt forsket på og diskutert i flere fag de siste tiårene, men det har sitt 

utgangspunkt i økonomiske teori. Magnusson og Ottosson (2009) trekker frem Paul David og 

Brian Arthur som betydningsfulle teoretikere og de som startet diskusjonen om stiavhengighet 

innenfor økonomisk teori tilbake på 1980- og 90 tallet. Begge var opptatt av hvordan historiske 

hendelser påvirket fremtiden og den situasjonen man befant seg i. David argumenterte for at 

det ikke var lønnsomt å prøve å forstå hvorfor bestemte teknologier er tilsynelatende valgt av 

markedet foran andre teknologier uten at man studerer historien og tidligere hendelsers effekter 

på dagens valg og handlinger.  Arthur var opptatt av hvilke mekanismer som førte til en 

stiavhengighet og konseptet om «increasing returns» og selvforsterkende effekter (Magusson 

og Ottosson 2009). Stiavhengighet startet dermed som et konsept innenfor det økonomiske 

faget. Senere har det også blitt inkorporert i andre samfunnsvitenskapelige studier.  

 Mahoney (2000) definerer stiavhengighet som «… historical sequences in which 

contingent events set into motion institutional patterns or event chains that have deterministic 

properties» (Mahoney 2000: 507). Dette er altså en historisk sekvens hvor tilfeldige eller 
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utilsiktede hendelser setter i gang en utvikling med determinerende egenskaper. Pierson (2000) 

sier at bruken av stiavhengighet i litteraturen kan normalt sett plasseres i en av to kategorier, en 

bred (broad) og smal (narrow) variant av stiavhengighet. I den brede varianten er tanken at det 

som har skjedd ved et tidligere tidspunkt vil sannsynligvis ha en effekt på det som vil skje ved 

et senere tidspunkt i historien. Dette er også hva Djelic og Quack (2007) kaller for den svake 

formen for stiavhengighet, fordi som man ser er det en veldig vag beskrivelse av hva 

stiavhengighet faktisk innebærer. Denne forklaringen er av Djelic og Quack (2007) beskrevet 

som veldig deskriptiv og fanger derfor ikke de mekanismene som ligger bak disse hendelsene 

og forklarer ikke hvorfor man har stiavhengighet. Mahoney (2000) sier at forskere også tar i 

bruk en mer spesifikk forståelse av hva stiavhengighet innebærer, en forståelse som er noe mer 

enn bare en anerkjennelse om at tidligere valg vil ha en effekt på dagens situasjon og fremtiden. 

Dette er den smale varianten av stiavhengighet og her er ideen at når man først følger en 

utvikling i en bestemt retning, en sti, vil det etter hvert være vanskelig å reversere eller snu de 

endringene man har gjennomført (Pierson 2000). Situasjonen blir slik på grunn av de 

selvforsterkende effektene tilstede. Pierson (2000) sier at når utviklingen beveger seg i en 

bestemt retning vil hvert enkelt skritt man tar langs denne retningen forsterke sannsynligheten 

for at man fortsetter utviklingen i det samme sporet. Med andre ord blir man gjennom 

selvforsterkende effekter på et vis låst til den bestemt stien eller retningen man nå følger, og det 

å endre utviklingen til en annen retning vil være utfordrende og kostbart. I økonomisk 

stiavhengighetsteori snakkes det om «increasing returns» og dette har blitt brukt til å forklare 

hvordan ikke-optimale teknologier har klart å overleve i markedet og ikke blitt erstattet av mer 

effektive teknologier (Mahoney 2000).  

 

4.1.1 «Contingent events» 

I Mahoney (2000) sin definisjon av stiavhengighet nevnt over ser vi hvordan contingent events, 

tilfeldige eller utilsiktede hendelser, setter i gang en utvikling med determinerende egenskaper. 

Å klargjøre hvilke hendelser som er contingent events i en historisk sekvens er dermed viktig 

for å kunne identifisere stiavhengighet. Ifølge Djelic og Quack (2007) har det i litteraturen vært 

debatt om hvordan man skal identifisere slike hendelser. Pflieger et al. (2009) peker på at fra et 

historisk perspektiv kan det omfatte mange ulike hendelser som ny teknologisk innovasjon, 

naturkatastrofer, eller «a choice between two equally probable alternatives could be classified 

as contingent events» (Pflieger et al. 2009: 1423). Videre mener Pflieger et al. (2009) at å 

definere en contingent event ikke nødvendigvis er en lett oppgave, og at å peke ut slike 

historiske hendelser kan forekomme vilkårlig. Avhengig av hvilket nivå man ser på hendelsene, 



40 
 

fra for eksempel et lokalt, nasjonalt, mikro eller makro nivå kan man få ulike perspektiver på 

hendelsene. 

Konseptet er ikke like mye vektlagt i alle studier av stiavhengighet. Mahoney (2000) 

sier at «most work in historical sociology strives to identify generalizable causal factors that 

explain outcomes across multiple cases without having to appeal to contingent historical 

events» (Mahoney 2000: 509). Her er det ikke samme grad av fokus på hvilke utilsiktede 

hendelser som legger grunnlaget for stiavhengighet, men generelle kausale faktorer som kan 

forklare hvorfor man har et utfall, og om det er mulig å overføre disse forklaringene til å forklare 

utfall innenfor et annet case.   

 

4.1.2 Stiavhengighet og institusjoner 

Jeg vil i denne oppgaven rette søkelykset på institusjonell stiavhengighetsteori. Institusjoner er 

forstått som noe det er vanskelig å forandre på veldig lett eller raskt. Denne egenskapen ved 

institusjoner gjør at de er spesielt interessante for forskere som skal studere stiavhengighet i 

politiske og sosiale institusjoner.  Når man studerer stiavhengighet i institusjoner kan man, 

ifølge Mahoney (2000), se på to typer årsaker, hvor den første dreier seg om hvordan en bestemt 

institusjon ble dannet og den andre om hvilke faktorer som fører til at institusjonen reproduseres 

og opprettholdes. Og de faktorene som er bakgrunnen for dannelsen av institusjoner er 

forskjellige fra de faktorene som opprettholder institusjoner. Mahoney (2000) gjengir fire ulike 

teoretiske rammeverk som er mest brukt i analyse av stiavhengighet og opprettholdelse eller 

selvforsterkende effekter i en institusjon: utilitarisme, funksjonalitet, makt og legitimitet. Disse 

forklaringene beskriver ulike mekanismer i institusjoner som forårsaker deres reproduksjon. 

Den utilitaristiske forklaringen er i utgangspunktet brukt i analyser innenfor økonomisk historie 

der ideen er at aktører tar rasjonelle valg for å opprettholde en institusjon fordi fordelen med å 

fortsette i samme spor overveier det å endre på institusjonen. En forandring vil forekomme når 

aktørene ikke ser fordelene i å opprettholde og reprodusere den bestemte institusjonen. 

Mahoney (2000) sier at et slikt perspektiv ikke er like logisk utenfor studier av markedet der 

sosiale aktører ikke i like stor grad baserer sine valg på langtidsevalueringer som aktørene i 

markedet gjør. Han mener at det er ofte for vanskelig for en rasjonell aktør å evaluere og 

stadfeste kostnader og fordeler ved ulike institusjoner.  

I den funksjonelle forklaringen er institusjonen en del av et større system der den utfører 

en rolle i dette systemet, som bidrar til at systemet forsterker institusjonen, som igjen bidrar til 

at institusjonen utfører en meningsfull funksjon, og som videre fører til forsterkning av 

institusjonen. Institusjonen blir til slutt konsolidert i systemet.  
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I makt forklaringen er det slik som i det utilitaristiske perspektivet en teori om at aktører 

foretar handlinger basert på en vurdering av kostnader og fordeler. Det som skiller de fra 

hverandre er at i makt forklaringen er at institusjonene distribuerer kostnader og fordeler ujevnt. 

Dette betyr at de med mest makt kan utnytte det skjeve maktforholdet til å opprettholde 

institusjonen hvis den er fordelaktig for dem selv, til tross for at flertallet ønsker å utføre 

endringer. 

Aller sist kan institusjoner ifølge Mahoney (2000) opprettholdes og reproduseres som 

følge av de involverte aktørenes subjektive meninger over hva som er moralsk riktig. Når en 

institusjon har legitimitet anses den som det riktige og aktørene vil argumentere for å 

opprettholde denne. I dette perspektivet vil institusjonen bli oppretthold gjennom at 

institusjonen setter standarden over hva som er legitimt og hva som er akseptabelt, og dermed 

vil denne institusjonene opprettholdes fordi den samsvarer med hva som er definert som 

legitimt, og videre vil den følgende reproduksjonen av institusjonen forsterke dens legitimitet.  

 

4.2 Eksempler på stiavhengighet innenfor teori om urban utvikling   
Ifølge Pfiegler et al. (2007) er stiavhengighet relativt lite brukt i studier av urban utvikling 

sammenlignet med dens bruk innenfor økonomi og statsvitenskap. Men det finnes eksempler. I 

sin komparative studie av urban regeneration i ulike europeiske land konkluderer Couch et al 

(2011) at stiavhengighet har en stor påvirkning på den urbane politikken som føres lokalt. I 

forhold de landene de har studert hevder de at når planleggingsmyndighetene møter en ny 

utfordring har de en sterk tendens til å bruke eller tilpasse løsninger som allerede er blitt brukt 

i tidligere sammenhenger for å løse disse nye utfordringene. I studien har de sett nærmere på 

England, Tyskland og Frankrike og studert lignende tilfeller av urban regenerasjon, og har 

kommet frem til at selv om tilfellene er nokså like, har konteksten man befinner seg i veldig 

stor påvirkning på hvordan man møter og løser de utfordringene i byutviklingen.  

 
The evidence and discussions above also point strongly to the context and path dependency that have 

shaped the fundamentals of urban regeneration in the states considered, both in terms of the issues that 

the policy has to address and the ways in which it addresses them. (Couch et al 2011: 48) 

 

De mener derfor for at å i stand til å forklare politikken som blir ført i et land må man også 

forstå den konteksten til det stedet man ser på. Mer bestemt må man studere de lokale sosio-

økonomiske forholdene og de politiske institusjonene for å se hvordan disse påvirker den 

urbane politikken. Faktorer som er knyttet til den konteksten det urbane området befinner seg i 
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er med på å forklare hvilke problemer planmyndighetene ønsker å håndtere, i forbindelse med 

urban regenerasjon, og hvilke tiltak de setter i gang for å oppnå sine mål (Couch et al. 2011). 

 Dormois et al (2005) forklarer i sin studie av fransk byplanlegging hvordan overgangen 

til mer privat-offentlig samarbeid i byutviklingen fortsatt preges av offentlig dominans i 

planleggingsprosedyrene. Det foregår et gjenbruk av klassiske planleggingsverktøy og 

fremgangsmåter, dette på grunn av at de involverte aktørene anser dette som det mest gunstige. 

Konsekvensen er at den eksisterende praksisen ikke blir utfordret, og at innovasjon og endringer 

i planleggingsprosessen er sjelden. Disse urban-fornyelse prosjektene består kort i at de 

offentlige setter mål og bruker ressurser til å skape et grunnlag for privat involvering. Deretter 

kommer private aktører inn i prosessen og setter inn egne ressurser i prosjektet som er designet 

av de offentlige aktørene. Deltakerne og den politiske ledelsen er fornøyde med denne 

prosessen, og dette er med på å hindre eventuelle reformer og endringer. Spesielt med tanke på 

involvering av flere aktører som blir påvirket av de urbane prosjektene, som for eksempel 

organisasjoner, beboerne, butikkeiere, etc. 

 I disse studiene ser man effekten av stiavhengighet på urban utvikling. Couch et al 

(2011) redegjør for hvordan konteksten man befinner seg i påvirker den urbane politikken som 

føres. Selv når ulike områder befinner seg i samme situasjon, har konteksten en stiavhengig 

påvirkning på utfallet. I Dormois et al (2005) sin studie ser man hvordan fortidens politikk kan 

overleve og skape en stiavhengig situasjon hvor forandring ikke kommer veldig enkelt.  

 

5.0 Forskningsmetode  

I dette kapitelet skal jeg gjøre rede for valg av metode og datainnsamling i denne oppgaven. 

Denne oppgaven er en kvalitativ studie hvor jeg har utført ansikt-til-ansikt intervjuer av 

informanter som har kjennskap til og kunnskap om områdeplanen og utbyggingen av Gjersrud-

Stensrud, samt har jeg gjort dokumentundersøkelser.  

 

5.1 Valg av forskningsmetode 

Innenfor den samfunnsvitenskapelige forskningen finnes det ulike metoder og fremgangsmåter 

å velge mellom når man skal designe en studie. Noen av disse metodene er mer egnet enn andre 

for det man ønsker å oppnå med forskningen man utfører. Det er derfor viktig at når forskeren 

skal velge mellom de ulike metodene for sitt forskningsprosjekt at det allerede i begynnelsen 
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av arbeidet stadfestes hva man egentlig er ute etter og avdekker hvordan de ulike 

forskningsmetodene best mulig bidrar til forskningens mål og mening (Tracy 2013).  

Denne oppgavens formål er å gå i dybden av områdeplanen og utbyggingen av Gjersrud-

Stensrud for å finne ut mer om hva slags byform det representerer og hva som er årsakene bak 

en utbygging. På bakgrunn av dette har jeg valgt å benytte meg av kvalitativ metode for 

datainnsamling. Innen litteraturen om forskningsmetoder finner man en inndeling mellom 

kvalitative og kvantitative metoder. Kvantitative metoder blir brukt i de tilfellene der man har 

som formål å innhente informasjon om relativt mange enheter samtidig som man deretter 

relativt lett kan systematisere og standardisere denne samlede informasjonen (Tracy 2013). 

Valg av kvalitativ metode vil heller være hjelpsom i den forskningen som søker etter mer 

utfyllende informasjon i datainnsamlingen. I disse tilfellene er det ikke de den brede forståelsen 

som er målet, men i stedet er forskerens hensikt å gå i dybden av et enkelttilfelle eller et fenomen 

og danne en forståelse av denne (Ragin og Amoroso 2011). Ordet metode er et begrep for å 

beskrive hvilken teknikk man tar i bruk i forskningsprosjektet (Winchester og Rofe 2010). I 

denne oppgaven skal jeg ta i bruk case studie og intervju av enkeltpersoner. 

 

5.1.1 Metodologi: Case studie av Gjersrud-Stensrud områdeplan 

Metodologi er teorien om hva som kan forskes på, hvordan man skal utføre forskningen og om 

forskningen kan bidra med noe av nytte. Metodologien for denne oppgaven er case studie. Ved 

bruk av case studie har forskeren muligheten til å gå i dybden av et enkelttilfelle eller et 

fenomen. Gerring (2007) sier at case betegner et avgrenset fenomen, en enhet, observert i et 

bestemt tidspunkt eller over tid. Hvis man ønsker å forske på noen egenskaper ved for eksempel 

en bestemt stat er da selve staten man har utpekt caset. Ønsker man heller å forske på et individ, 

blir selve individet enheten for case studiet. Case studie kan ifølge Gerring (2007) beskrives 

som en intensiv studie av et enkelt case hvor man har som formål å overføre kunnskapen og 

forstå et større antall lignende case. Eventuelt kan man også studere flere case samtidig, og i 

disse tilfellene er det snakk om en cross-case studie. Vi kan da skille mellom case studie som 

består av en eller flere case, og en cross-case studie som består av et større antall case. Hvis 

man opererer med et stort antall med individuelle case vil dette kunne gå utover i hvilken grad 

man kan gå i dybden av hvert enkelt case.  

Det finnes også casestudier hvor formålet med studien ikke er å bruke funnene fra et 

bestemt case for å forstå andre lignende case, altså en overføring. Gerring (2007) forklarer at 

slike case studier kan karakteriseres som idographic. Han kaller denne varianten for single-

outcome study, der forskeren har som formål å forklare hvorfor noe er slikt det er innenfor et 
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enkelt case, og ikke noe utover dette. Problemstilling for denne oppgaven er å undersøke 

hvorfor et område som Gjersrud-Stensrud, som strider mot kompakt byutvikling, blir planlagt 

og bygget ut, virker denne typen case-studie hensiktsmessig i mitt tilfelle.  

  I slike casestudier er formålet å gå i dybden og studere detaljene ved dette utvalgte 

fenomenet (Baxter 2010). Jeg interessert i gjøre det Ragin og Amoroso (2011) beskriver som 

interpreting culturally or historically significant phenomena, å fortolke et spesifikt kulturelt 

eller historisk fenomen. Dette er en av de syv hovedmålene ved den samfunnsvitenskapelig 

forskningen Ragin og Amoroso (2011) redegjør for.  De sier at kunnskap om spesifikke 

hendelser og situasjoner verdsettes høyt i samfunnsvitenskapen.  

 
 
 
 

5.1.2 Induktiv og deduktiv strategi 

I følge Baxter (2010) har casestudier to roller innenfor forskningen, den ene er å teste teori og 

den andre er å generere ny teori eller utvide eksisterende teori. Testing av teori blir forbundet 

med en deduktiv strategi for forskning, mens generering og utvidelse av teori blir forbundet 

med en induktiv strategi. Den viktigste forskjellen mellom disse er fremgangsmåten for å samle 

inn data for forskningsprosjektet (Jacobsen 2005). Deduktiv strategi innebærer at forskeren 

starter med å utvikle noen forventninger basert på tidligere teori og empiri over hvordan de tror 

virkeligheten ser ut. Etter at man har gjort klar disse forventningene starter man med 

datainnsamlingsprosessen. Datamaterialet som samles inn blir deretter sammenlignet med de 

forventingene man hadde i forkant for å se om de samsvarer med hverandre. Jacobsen (2005) 

sier at dette er en fremgangsmåte som går fra teori til empiri. En induktiv strategi er derimot 

beskrevet som fra empiri til teori. Forskeren starter med datainnsamling før de starter med 

analysering av datamaterialet som legger grunnlaget for utviklingen av teorien. Baxter (2010) 

sier at kvalitativ forskning i praksis som oftest ikke vil være utelukkende den ene eller den 

andre, men vil være en blanding av begge disse strategiene. 

Analysen i denne oppgavene er blanding av en induktiv og en deduktiv tilnærming. I 

forkant av datainnsamlingen leste jeg teori om emnet og utviklet problemstillingene. Dessuten 

hadde jeg noen lite presist formulerte hypoteser, eller antagelser, om hva svaret på 

problemstillingene ville kunne bli. Men jeg fant underveis fram til informasjon som gjorde at 

jeg måtte se saken i et annet lys.  

Til å starte med besto datainnsamlingen av å lese plandokumenter og innsigelser for at 

jeg kunne danne en viss oversikt over Gjersrud-Stensrud som et case. Etter dette var jeg i stand 
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til å produsere en intervjuguide med spørsmål til informantene. Allerede etter de første par 

intervjuene hadde jeg fått ny informasjon som jeg fant interessant og viktig nok til at jeg følte 

at jeg måtte gå tilbake til intervjuguiden og gjøre endringer på denne for fremtidige intervju. 

Analyseprosessen har dermed vært en prosess som har startet tidlig i arbeidet hvor jeg har gått 

frem og tilbake mellom intervju av informanter og analysering av innsamlet data.  

 

5.1.3 Dokumentanalyse 

Krumsvik (2014) sier at en dokumentanalyse innebærer at en analysere kvalitative dokumenter, 

som for eksempel offentlige rapporter og nyhetsaviser. I forbindelse med denne oppgaven har 

jeg studert flere dokumenter. Mesteparten av dokumentene jeg har sett på har vært fra offentlige 

aktører, enten på kommunenivå eller nasjonalt. Naturligvis har jeg sett på områdeplanene for 

Gjersrud-Stensrud, i tillegg har jeg også sett på innsigelser og uttalelser som er blitt rettet mot 

områdeplanen. Jeg har også lest en del nyhetsartikler om Gjersrud-Stensrud utbyggingen for å 

gi et så godt som mulig oversikt over temaet. Krumsvik (2014) sier med dokumentanalyse må 

man være oppmerksom på det faktum at en del av dokumentene man vil studere ikke vil være 

basert på forskningsarbeid. Blande informasjon fra rapporter inn i forskningsteori og publiserte 

studier er dermed ikke gunstig. I mitt tilfelle har jeg vært oppmerksom på dette vad at jeg har 

studert dokumentene og dets innhold samtidig som jeg ser tilbake på relevante studier og 

teorier.  

 

5.1.4 Semistrukturerte intervju 

For intervjuene valgte jeg å utføre individuelle ansikt-til-ansikt intervjuer av en rekke utvalgte 

personer i form av semistrukturerte intervju. Dunn (2010) skriver at det er fire hovedgrunner til 

at intervju brukes som forskningsmetode. Med intervju har forskeren muligheten til å bygge på 

kunnskap ved å samle inn data som andre metoder overser eller ikke samler inn nok informasjon 

om. Atferd og motivasjoner hos individet kan avdekkes gjennom intervjuer, og man kan 

gjennom denne metoden også hente inn og sammenligne ulike meninger og erfaringer. Til slutt 

har intervju den egenskapen at den gir informanten, den som blir intervjuet, en form for respekt 

og viser at man verdsetter den informasjonen de besitter. Jacobsen (2005) sier at det som 

kjennetegner det individuelle intervjuet er at intervjueren gjennom selve samtalen med 

informanten samler inn data som vil brukes i forskningen. Enkeltintervjuer er mest fordelaktig 

i de forskningsprosjektene hvor man har bestemt seg for å intervjue relativt få personer og hvor 

man vil få en stor mengde datamateriale fra hver enkelt informant for analysering. 
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Intervjueren kan velge en rekke ulike grader av åpenhet og struktur når det gjelder 

samtalene med disse enkeltpersonene. I et helt lukket intervju vil spørsmålene som stilles 

komme i en bestemt rekkefølge med et visst antall svaralternativer informanten kan velge 

mellom. På motsatt side vil et helt åpent intervju foregå uten noen form for intervjuguide og det 

vil ligne mer på en hverdagslig samtale mellom to personer (Jacobsen 2005). Dunn (2010) deler 

disse inn strukturerte, semistrukturerte og ustrukturerte intervju. Der strukturerte ikke gir rom 

for variasjon og følger en bestemt mal, er ustrukturerte intervju mer fokusert på hva 

informantene sier og der spørsmålene er sterkt påvirket av hva informanten sier og har sagt i 

intervjuet og ikke hva intervjueren har bestemt på forhånd. Mellom disse to plasserer han 

semistrukturerte intervju. Denne intervjumetoden tillater mer frihet og fleksibilitet 

sammenlignet med den mer rigide strukturerte metoden, men samtidig som intervjueren tar i 

bruk en guide med spørsmål og temaer de vil gå gjennom. Dette gir intervjuet en viss struktur 

samtidig som at forskeren har mer rom for å utføre endringer underveis og muligheten til å styre 

intervjuet i ønsket retning (Dunn 2010).  

 

5.1.4.1 Utvalg og rekruttering for intervju 

Jacobsen (2005) skriver at utvalgsprosessen bør være formålsorientert, og dette vil si at det 

utvalget man velger bør være basert på hva slags informasjon man ønsker å tilegne seg gjennom 

datainnsamlingen. For denne oppgaven har utvalgsprosessen for intervjuene bestått av at jeg 

selv valgte personer som jobbet hos aktører jeg mente ville sitte med mye informasjon og 

kunnskap om områdeplanen og Gjersrud-Stensrud prosjektet generelt. Informantene ble derfor 

valgt ut ved å følge det Jacobsen (2005) kaller for utvalgskriteriet informasjon. Noen av 

informantene måtte jeg kartlegge og komme i kontakt med via deres arbeidsplass, siden jeg 

ikke visste presist hvem hos denne aktøren eller organisasjonen som var satt med den 

informasjonen jeg søkte etter. Andre informanter kontaktet jeg direkte som følge av at deres 

rolle var offentlig kjent og deres kontaktinformasjon var lett tilgjengelig på nett. Kontakt med 

informantene ble opprettet via e-post hvor jeg introduserte meg selv og beskrev 

problemstillingene og hva som var formålet med intervjuet.   

Målet mitt var å intervjue et variert utvalg av informanter med tanke på tilknytning til 

områdeplanen og Gjersrud-Stensrud utbyggingen. Derfor oppsøkte jeg offentlige ansatte i Oslo 

kommune, folkevalgte i Byutviklingskomiteen og Byrådet, aktører som har fremmet innsigelser 

mot områdeplanen for Gjersrud-Stensrud, personer som jobbet i organisasjoner fokuserer på 

miljøspørsmål, og i tillegg leste jeg ofte om byutviklingsdebatten i aviser og kontaktet folk som 

var involvert i diskusjonen rundt Gjersrud-Stensrud. Jeg endte til slutt opp med ti ulike 
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informanter. To av informantene jobbet hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, 

som har utviklet områdeplanen for Gjersrud-Stensrud. Jeg har også intervjuet to personer som 

sitter i Byutviklingskomiteen i Oslo. Områdeplanen for Gjersrud-Stensrud var i den perioden 

jeg utførte intervjuene under behandling hos Byutviklingskomiteen. Ettersom det har kommet 

en rekke innsigelser rettet mot denne områdeplanen var jeg også interessert i innsigelsesaktørers 

meninger, og jeg har intervjuet tre personer fra denne gruppen. Oppgaven lar være å oppgi 

arbeidsplass av hensyn til disse informantene. I tillegg har jeg oppsøkt Oslo og Omland 

Friluftsråd og Naturvernforbundet (denne personen jobbet som frivillig i lokallag, men har 

bidratt i utviklingen av Naturvernforbundets uttalelser), som har kommet med uttalelser rettet 

mot Gjersrud-Stensruds områdeplan og Oslos byutvikling generelt med vekt på miljøvern. Siste 

er en økonom hos EIKA Alliansen (aktør innenfor bankmarkedet) som har deltatt i debatten i 

media om utbyggingen av Gjersrud-Stensrud og de utfordringer området kan møte. Jeg hadde 

også et ønske om å intervjue ytterligere informanter i andre posisjoner, men fikk ikke 

muligheten til dette. Oslos Byråd for byutvikling hadde ikke anledning til å stille opp og jeg 

fikk dermed ikke til et intervju med de. Det var også min intensjon om å få til samtaler med 

utbyggerne OBOS og Selvaag Bygg som eier eiendom på Gjersrud-Stensrud og vil dermed 

være involverte i en framtidig utbygging i området, men også i disse tilfellene fikk jeg ikke til 

å avtale et møte. Nedenfor er alle informantene listet. 

 

Informantliste 

Informant 1 Plan- og bygningsetaten 

Informant 2 Plan- og bygningsetaten 

Informant 3 Innsigelser 

Informant 4 Innsigelser 

Informant 5 Innsigelser 

Informant 6 Økonom i EIKA 

Informant 7 Frivillig i Naturvernforbundet 

Informant 8 Oslo og Omland Friluftsråd 

Informant 9 Byutviklingskomiteen 

Informant 10 Byutviklingskomiteen 

 

5.1.4.2 Gjennomføringen av intervjuene 

Intervjuene ble som regel gjennomført på informantens arbeidsplass, bortsett fra informantene 

fra EIKA og Naturvernforbundet hvor det første intervjuet ble gjort i en kafe i Oslo sentrum og 

det andre på Universitetet i Oslo. Under alle intervjuene benyttet jeg meg av en båndopptaker 
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samtidig som jeg tok notater hvis noe veldig interessant dukket opp under samtalen som jeg 

ville vedkommende skulle snakke mer om. I forkant av intervjuene produserte jeg en 

intervjuguide hvor jeg skrev ned alle spørsmålene jeg ønsket å undersøke nærmere. Over nevnte 

jeg at jeg tok i bruk den semistrukturerte metoden for å utvikle en intervjuguide. Jeg ønsket 

derfor at guiden skulle være fleksibel i og med at jeg ikke forventet å stille alle informantene 

de samme spørsmålene. Intervjuguiden var hovedsakelig delt opp i to deler, en del for «Faglig 

innhold» hvor spørsmålene var sentrert rundt Gjersrud-Stensruds fysiske form, hva slags 

byutvikling det representerte og hvordan informanten så på området med tanke på 

persontransport og kollektivreiser. I denne delen kunne jeg stille de fleste av spørsmålene til 

samtlige informanter. Når jeg gikk over til den delen av intervjuguide med spørsmål om 

planprosessene var det en del spørsmål som var mer rettet mot selve utarbeidelsen av 

områdeplanen og planleggingen bak Gjersrud-Stensrud, og det var naturlig at informantene fra 

Plan- og bygningsetaten var de som best kunne svare på disse. Før jeg skulle møte en bestemt 

informant valgte jeg ut de spørsmålene jeg mente var relevante å stille til denne personen med 

tanke på deres rolle eller tilknytning til caset. Hver informant ble derfor møtt med et unikt utvalg 

av spørsmål fra tatt ut fra intervjuguiden. Jeg hadde derimot hele intervjuguiden foran meg 

under alle samtalene og kunne derfor også eventuelt ombestemme meg underveis i intervjuet 

og stille spørsmål jeg i utgangspunktet ikke hadde forventet å stille til denne informanten. Dette 

er også som sagt en av fordelene ved semistrukturerte intervju hvor intervjueren kan være 

relativt fleksibel og endre eller legge til spørsmål underveis. Ofte dukket det opp informasjon 

jeg ikke hadde forventet eller tenkt på selv. Et eksempel på slik ny uforventet informasjon var 

når jeg gjennom et av intervjuene fikk vite hvor lang tid tilbake Gjersrud-Stensrud har vært 

under vurdering for utbygging hos Oslo kommune. Når denne informasjonen kom fram følte 

jeg meg tvunget til å gå mer i dybden på dette temaet.  

Ny informasjon førte også til at jeg valgte å gjøre endringer i intervjuguiden til de neste 

informantene. Jeg opererte dermed ikke med en rigid intervjuguide, men intensjonen min var å 

holde den fleksibel og åpen for endring slik at jeg hadde muligheten til å gå tilbake og endre på 

eller legge til nye temaer og spørsmål.  Endringer på intervjuguiden ble som oftest utført etter 

at et intervju var ferdig og jeg hadde tilegnet meg ny informasjon. Et eksempel på dette er i 

drøftingsdelen hvor jeg analyserer Gjersrud-Stensrud planleggingen i lys av teorier om 

stiavhengighet. Dette er et perspektiv på planleggingen jeg i forkant av intervjuene ikke hadde 

tenkt på, men som jeg på bakgrunn av intervjuene mente var viktig nok til å drøfte i oppgaven.   
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5.2 Koding av datamaterialet 

Etter intervjuet var ferdig startet jeg med transkriberingen av samtalen ved hjelp av programmet 

HyperTranscribe på Windows. Datamaterialet ble etter transkriberingen skrevet ut på papir før 

jeg startet med å kode datamaterialet. Cope (2010) sier at man gjennom kodingsprosessen 

evaluerer, organiserer og gir den innsamlede dataen mening. Hensikten med koding av data er 

å redusere data ned til det essensielle, organisere innsamlet data for å enklere finne fram, og 

hjelpe forskeren med å utføre analyse og teoriutvikling.  

 I denne oppgavens har jeg kodet samtalene mine med informantene. Jeg har tatt i bruk 

analytisk koding for å kode tekst som reflekterer de temaene jeg ønsker å se nærmere på. 

Analytisk koding gir forskeren mulighet til å gå dypere inn i konteksten av informantenes 

uttalelser og kommentarer, i motsetning til en deskriptiv koding som ofte reflekterer det som 

normalt sett er klart og tydelig. Prosessen min startet med mye deskriptiv koding hvor jeg 

organiserte materialet, ofte er det det forskeren starter med når kodingsprosessen settes i gang 

(Cope 2010). Etter å ha dannet en viss oversikt startet jeg å se etter dypere meninger og 

forbindelser i en mer analytisk koding. Et eksempel jeg kan ta frem er hvordan informantene 

ofte har fortalt meg at Gjersrud-Stensrud lenge har vært planlagt å bygges ut på. I starten 

grupperte jeg alle de uttalelsene jeg hadde fått om akkurat dette sammen. Etter dette startet jeg 

med mer analytisk koding hvor ulike tema ble koblet opp mot hveradnre, som for eksempel 

historien bak Gjersrud-Stensrud, kommunens rolle i byplanlegging og befolkningsveksten. 

Denne kodingsprosessen gjorde det mulig for meg å avdekke hovedpoengene jeg legger fram 

senere i oppgavens drøftingsdel.  

 

5.3 Etiske betraktninger  

Jacobsen (2005) skriver at forskning på mennesker på kan være så intimt at det på et vis er et 

«innbrudd» i deres liv. Samfunnsvitenskapelig forskning er ofte forskning på mennesker og det 

er derfor viktig som en forsker å ta hensyn til informantene og håndtere den informasjonen til 

oppgir med varsomhet. Men samtidig sier han at det å tilfredsstille alle de etiske kravene fullt i 

ut i forskningsarbeidet sitt vil være en veldig utfordrende oppgave, og kanskje til og med 

umulig.  

 

5.3.1 Informert samtykke 

Informert samtykke innebærer at de som undersøkes deltar frivillig og er klare over eventuelle 

farer og gevinster ved deltakelse (Jacobsen 2005). For at deltakerne skal gi informert samtykke 
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innebærer det at de får vite hva forskningen som du skal utføre handler om, hvilke 

problemstillinger du skal undersøke og hva du forventer av dem som deltakere (Dowling 2010). 

Jacobsen (2005) sier at hvis man gir full informasjon til deltakerne kan det i noen tilfeller ha 

påvirkning på undersøkelsens pålitelighet. Når undersøkelsens hensikt er avslørt fullt ut er det 

mulig at deltakerne tilpasser sine svar eller handlinger til dette, og derfor svarer annerledes enn 

de de ville ha gjort hvis de fikk tilstrekkelig informasjon. I tillegg er det ingen garanti for at 

deltakerne faktisk forstår hva forskningen innebærer, selv når de mener at de gjør det.    

Personer som ville stille opp til et intervju ble sendt et informasjonsskriv hvor jeg 

introduserte meg selv og hva som var caset for oppgaven min. I informasjonsskrivet presenterte 

jeg underproblemstillingene «Hva slags type byutvidelse representerer Gjersrud-Stensrud-

utbyggingen?» og «Hva er årsakene til at dette området blir bygget ut?». Jeg utelot å ta med 

hovedproblemstillingen «Hvorfor blir et område som Gjersrud-Stensrud som strider mot 

kompakt byutvikling planlagt og bygget ut?». Jeg gjorde dette fordi jeg ikke ville at 

informantene skulle tenke på dette som en oppgave som skulle komme med kritikk mot 

utbyggingen, og at dette igjen kunne påvirke hvordan de svarte på spørsmålene. Jeg mener at 

underproblemstillingene gir tilstrekkelig informasjon over hva mine intensjoner med oppgaven 

er. Videre forklarer jeg hvordan vedkommende er utpekt, nemlig på bakgrunn av den 

informasjonen de kan bidra med. I tillegg forklarer jeg i skrivet hvordan selve intervjuet vil skje 

praktisk sett og hva som vil skje med den informasjonen jeg samler inn.  

 

5.3.2 Konfidensialitet 

Et problem ved informasjonsskrivet var at jeg ikke oppga at jeg ønsket å oppgi hvor de ulike 

informantene jobbet. Det var ikke før i etterkant av intervjuene at jeg ble oppmerksom på dette. 

For å håndtere denne overseelsen valgte jeg å sende en e-post til informantene jeg hadde 

intervjuet i og forklarte at i informasjonsskrivet de signerte nevnes det ikke at jeg gjerne ville 

ta med deres arbeidsplass med i oppgaven. På bakgrunn av disse samtalene jeg hadde med 

informantene har jeg valgt å ikke spesifisere hvor de enkelte informantene som representerer 

innsigelsesaktører jobbet under datainnsamlingen. 

Totalt intervjuet jeg ti personer. Syv av disse informantene er beskrevet med hvor de 

jobber, eller eventuelt hva slags institusjon/organisasjon de er knyttet til. Tre av informantene, 

de som representerer innsigelsesaktører, er nevnt kun som personer som har vært involvert i 

arbeidet med innsigelser. Antallet informanter er få, og et sentralt punkt er i hvilken grad 

informantene er anonymiserte. Når det gjelder et prosjekt som områdeplan for Gjersrud-

Stensrud, er det jo relativt få personer som er direkte involvert. Innsigelsesaktører kan 
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identifiseres gjennom å lese selve områdeplanen. Jeg har imidlertid ikke oppgitt hvilken aktør 

de ulike informantene fra innsigelsesaktørene representerer. Jeg valgte å gjøre dette på 

bakgrunn av det jeg nevnte i avsnittet om e-post korrespondansen med disse. I tillegg anså jeg 

det ikke som noe som ville ha negativ påvirkning på oppgaven at disse informantenes 

arbeidsplass ikke ble tatt med i oppgaven.  

 

5.4 Forskningens kvalitet 
Jeg skal i denne delen oppgaven redegjøre for begreper om validitet og reliabilitet, to begreper 

som handler om i hvilken grad man har klart å oppnå en kvalitet ved forskningsarbeidet.    

I kvalitative studier handler validitet om man faktisk har undersøkt det man har hatt som 

hensikt å undersøke. Vi kan skille mellom to former for validitet, intern validitet som handler 

om funnene samsvarer med virkeligheten, om forskningen er troverdig, og ytre validitet går ut 

på om de funnene fra studien kan overføres til andre situasjoner, om funnene er generaliserbare 

(Krumsvik 2014). Morse et al. (2002) redegjør for en rekke metoder man kan ta i bruk i forsøk 

på sikre validitet i forskningen. Jeg skal trekke fram det jeg har forsøkt å gjøre i mitt arbeid. De 

sier at deltakerne i forskningen må ha kunnskap om temaet man studerer. I mitt tilfelle har jeg 

selv valgt ut informanter basert på kunnskap om caset og generell byutvikling i Oslo. Jeg må 

trekke frem at jeg ikke har fått intervjuet alle jeg hadde pekt ut som mulige deltakere, spesielt 

noen fra Byrådet eller en relevant utbygger. Videre kan man forsøke å sikre validitet gjennom 

å samle inn og analysere data samtidig. Ved å analysere og samle inn data samtidig kan man 

studere det man har avdekket, men samtidig også se etter ting mang mangler, ting som ikke gir 

mening, og dermed kan man igjen gå ut og samle data basert på de manglene man har, eller hva 

man trenger å vite mer om. Jeg har forsøkt i mitt arbeid å analyser underveis i intervjuprosessen. 

Analysearbeid kan være krevende og det er vanskelig å analysere «ferdig» data samlet fra en 

informant før man starter med intervju av neste, men jeg har prøvd å sammenkoble disse to og 

ikke separere de inn i to ulike prosesser. Siste er at ideer som skapes gjennom analysering av 

data blir bekreftet av forskeren gjennom innsamlingen av ny data. Dette betyr at man kan samle 

inn informasjon fra en informant, for så å gå tilbake til tidligere innsamlet data og få bekreftet 

de ideene man hadde om et element ved caset. Dette har jeg prøvd å gjøre. Intervjuene mine 

pleide å inneholde spørsmål som var basert på tidligere informanters uttalelser for å se om jeg 

kunne bekrefte ideer jeg hadde utviklet basert på samtaler fra tidligere intervjuer.  

Reliabilitet handler om forskningsresultatet er pålitelig, og om de samme 

forskningsresultatene kan oppnås i et annet forskingsprosjekt ved bruk av de samme metodene 

for forskning (Krumsvik 2014). Det handler altså om troverdigheten og konsistensen til 
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forskingsresultatene. Krumsvik (2014) deler dette inn i reliabiliteten til intervjueren, 

reliabiliteten i transkripsjonen, og reliabiliteten i analyse- og kategoriseringsarbeidet. Han sier 

at man kan unngå feil rundt sikring av reliabilitet hvis man er bevisst rundt disse tre punktene 

under forskningen. I denne oppgaven har jeg gitt en tydelig beskrivelse av hvordan jeg har pekt 

ut informanter og oppgaven har selve intervjuguiden med i appendiks. Dog er intervjuguide 

ikke fulgt slavisk, men der en intervjuguide brukt i semi-strukturert intervju. Jeg har gitt 

bakgrunn for hvordan jeg har tenkt i teorikapitlene og koblet dette opp mot kommentarene fra 

informantene, som jeg har forsøkt å gjengi ord for ord for å ikke feil representasjon av deres 

ord. I analysearbeidet har jeg prøvd å hele tilden koble teori opp mot empiri for å ikke gjøre 

den feilen med at mine funn blir basert på egne meninger og ikke studier på studier av temaet.   

En ting jeg mener kunne ha styrket forskningen er om jeg hadde fått intervjuet alle 

informantene jeg hadde ønske om å intervjue. Spesielt gjelder dette representanter fra Byrådet 

og involverte utbyggere.  

6.0 Gjersrud-Stensrud: kontekst og 

relevante planer 

I denne dele av oppgaven skal jeg jeg redegjøre for to planer som gjelder for Oslo som er 

relevante for caseområdet. Disse er den gjeldende kommuneplanen og den regionale planen for 

transport og arealbruk for Oslo og Akershus. Deretter skal jeg gi en beskrivelse Oslo og den 

urbane formen til byen. Deretter skal jeg beskrive Gjersrud-Stensruds fysiske kvaliteter og dens 

beliggenhet i forhold til resten av byen, før det redegjøres for de historiske bestemmelsene for 

utbygging og hvordan arbeidet med dagens områdeplan tredde i kraft. 

 

6.1 Kommuneplan for Oslo kommune 

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn er den gjeldende kommuneplanen 

for Oslo og ble vedtatt av bystyret den 23.09.2015. Den er delt inn i to deler der den første delen 

dekker samferdsel og byutviklingsstrategi, mens del to presenterer den juridiske bindende 

arealdelen av planen. Samfunnsdelen er igjen delt inn i tre deler med fokus på ulike aspekter av 

byens utvikling. Som tittelen tilsier er disse satsingsområder klassifisert som smart, trygg og 

grønn. I disse tre ulike områdene finner vi igjen ulike satsinger og mål for hva som er ønskelig 

å oppnå. For denne oppgaven er det den siste delen som er relevant, men det skal gis en kort 

forklaring på de to øvrige også.  
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Under satsingsområdet smart er det kunnskap og teknologi som er i fokus. Første målet 

her er å utvikle Oslo til landets kunnskapshovedstad som består blant annet i at Oslo skal være 

blant de beste byene i Europe når det gjelder kvaliteten på skoler og at kunnskapsinstitusjonene 

skal være av topp internasjonal standard hvor barn kan utvikle egne evner og talenter som vil 

gi de et godt grunnlag for videre i livet. Delmål nummer to at Oslo skal være en attraktiv by 

ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Hva som ligger i begrepet attraktiv er i denne 

sammenheng evnen til å tiltrekke seg og beholde ettertraktede arbeidstakere og talentfulle 

individer fra det internasjonale arbeidsmarkedet. Til slutt skal man løse oppgavene i byen på en 

smartere måte enn før. Hva man legger i å bli smartere vil for eksempel vøre å rette fokuset på 

økt omstillingsevne, innovasjonsevner, mer effektivitet i arbeidslivet og et godt samarbeid 

mellom de ulike aktørene i byen.  

Satsningsområdet trygg takler i hvilken grad beboerne i Oslo føler seg trygge når de 

ferdes i det offentlige rom, tilgang til gode offentlige tjenester for innbyggerne og ideen om at 

alle skal ha muligheten til å leve et godt og aktivt liv. For å oppnå disse målene vil man satse 

på områder som for eksempel kriminalitetsforebygging, god sosial boligpolitikk, bekjempelse 

av diskriminering, muligheter for sosial mobilisering og deltakelse i byutviklingen.  

For denne oppgaven er det satsingsområdet grønn som er mest relevant. I denne delen 

av kommuneplanen er det nemlig miljøutfordringene og byutviklingen som står i fokus. 

Fastsatte målene er at Oslo skal bli en internasjonalt ledende miljøby, man skal styrke Oslos 

blågrønne preg og til slutt bidra til vekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert fortetting. 

Vi skal se at de målene og satsinger Oslo kommune har fastsatt i planen deler er 

sammenlignbare med kjennetegn ved arealbruksfaktorer for bærekraftig utvikling og kompakt 

byutvikling som oppgaven har presentert tidligere.  

I delmål nummer 1 under satsingsområdet grønn er det miljøutslipp og effektivisering 

av ressursbruken som skal takles. Oslo kommune har satt som mål at hovedstaden skal bli en 

av de ledende miljøbyene i verden, og for å oppnå dette har man bestemt at man skal kutte 

utslippene med 50 prosent innen 2030 med utgangspunkt i utslippsmengdene fra 1991.  

Klimavennlig transport er selvfølgelig helt sentral i denne sammenheng og Oslo kommune vil 

ha mer satsing på transportmidler som t-bane, trikk og busser med lav eller ingen utslipp av 

klimagasser. I tillegg vil utbyggingen og forbedringen av sykkelveinettet fortsette i 

samhandling med andre tiltak for å forsøke å øke andelen av beboerne som tar i bruk 

sykkelveinettet.  Når det gjelder innenfor bygg vil man fokusere mer på utbygging av passivhus 

som vil kunne ha nullutslipp og annen type bygninger som vil ha en mulighet til å produsere 

fornybar energi selv, som for eksempel gjennom bruken av sol-paneler på takene.  
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I flere år har Oslo blitt fremhevet som den blågrønne byen på grunn av sine mange 

friluftsområder og sin plassering langs Oslofjorden. Det andre målet under satsingsområdet 

grønn er nettopp å styrke denne blågrønne siden av byen. Alle i Oslo skal ha tilgang til grønne 

områder hvor de kan delta i utendørsaktiviteter og friluftsliv. Derfor er det betydningsfull for 

Oslos innbyggere å bevare marka gjennom at utbygging skjer innenfor byens nåværende 

grenser uten at det trenger seg innpå de naturlige områdene som utgjør marka. Også i mer 

sentrale strøk vil man garantere at beboerne har tilgang til parker, kystlinjen og andre 

rekreasjonsområder. Sammen med reduseringen av klimautslipp ønsker man gjennom utvikling 

og vern av natur og grøntområder å sikre en sunn og miljøvennlig by å leve i for beboerne med 

god luft- og vannkvalitet som legger til rette for fysiske aktiviteter utendørs i byrommet.  

Siste mål satt i kommuneplanen under dette satsingsområdet er vekst gjennom kompakt 

byutvikling og banebasert fortetting. Oppgaven har tidligere nevnt at Oslo by har i de siste årene 

vært gjennom en forttettingsprosess som følge av en byutviklingsstrategi som tar utgangspunkt 

i ideer om kompakt byutvikling. Kommuneplan 2015 viderefører disse prinsippene og 

presiserer at byutviklingen skal blant annet forekomme gjennom en såkalt innenfra og utover 

strategi. Hensikten med et innenfra og utover strategi er at gjennomfører en fortetting av den 

urbane massen i de sentrale områdene av byen, samtidig som man bygger utover og fortetter 

langs banenettet og ved transportknutepunktene i byen. Disse transportknutepunkter er for 

eksempel områder rundt eksisterende t-bane- og togstasjoner. En slik fortettingsstrategi er ment 

å gi et godt befolkningsgrunnlag og bidra til en høy utnyttelse av kollektivtilbudet. 

Kommuneplanen fastslår at veksten i persontransport skal aller helst ikke gi en oppsving i 

bruken av privatbilen, men i stedet at denne veksten skal kunne tas med kollektivtrafikk, sykling 

og gange. For å kunne imøtekomme dette argumenterer kommuneplanen for en forbedring av 

det offentlige kollektivtilbudet og utvikling av et godt og sikkert sykkelveinett som vil kunne 

oppfordre beboerne til å nedprioritere privatbilen til fordel for disse mer klimavennlige 

transportmidlene. Byutviklingen må også etterkomme den økende etterspørselen etter boliger i 

Oslo. Man forventer en økning med 100.000 nye beboere fram til år 2030. Gjennom den 

kompakte byutviklingsstrategien må man da ikke bare bygge tettere, men man må også sørge 

for et boligtilbud med ulike boligtyper til forskjellige preferanser og husholdninger til tross for 

at man nettopp bygger mer kompakt. 
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6.2 En regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Kompakt byutvikling og utvikling langs transportknutepunkter er ideer som har et sterkt ståsted 

i norsk politikk og samfunnsplanlegging. I avsnittet over ser vi hvordan kommuneplanen for 

Oslo er en sterk pådriver for nettopp disse kompakte byutviklingsstrategiene. I tillegg til denne 

planen er det flere andre nasjonale og regionale plandokumenter som promoterer en utvikling 

av norske byer i denne retningen. Deres mål og strategier er ikke nødvendigvis eksplisitt 

formulert som kompakt byutvikling, men de samsvarer med de prinsippene og 

karakteristikkene som utgjør en kompakt byutviklingsstrategi.  

I desember 2015 ble en felles areal og transportstrategi for Oslo og Akershus vedtatt 

etter et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med det formål å takle 

dagens og fremtidige utfordringer regionen vil møte på dette området (Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus 2015). Planens hovedmål er at Osloregionen skal være en 

konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa, en flerkjernet utvikling og bevaring av 

overordnet grønnstruktur skal være kjennetegn ved utbyggingsmønsteret. Samtidig skal man 

jobbe for å utvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem som vil knytte områdene i 

regionen sammen og til resten av landet. Veldig relevant for denne oppgaven er at denne 

regionale planen har satt som mål at skal bidras til at persontransportveksten i området skal tas 

med kollektivtransport, gange og sykling.  

Oppgaven vil fokusere på de strategiene i den regionale planen som vil fremme 

endringer og tiltak i Oslo som samsvarer med det man kan betrakte som kompakt 

byutviklingsstrategier. Planen er delt inn i tre deler med ulike strategier for oppnåelse av disse 

målene. Første del inneholder de overordnede strategiene for regional areal- og 

transportstruktur, andre del er arealstrategier og siste del er transportstrategier. I planen er Oslo 

hevet frem som en fordelaktig lokasjon for lokalisering av arbeidsplassintensive næringer. Ikke 

er byen bare sentral og godt dekket met tanke på det kollektive tilbudet for innbyggerne, her 

finner man også viktige institusjoner som befolkningen tar nytte av. Planen anbefaler at man 

foretar en innenfra og ut strategi i utbyggingen hvor man fortetter utbyggingen i indre by og 

sprer utbyggingen utover langs det kollektive transportnettet. Hovedstadens byutvikling må 

preges av tette byområder hvor det er gode muligheter for gange og sykling som alternativer 

fremfor bilbruk. Når man bygger kompakt er ønsket at man der mulig legger til rette og gir 

insentiv til gange og sykling blant innbyggerne når de skal bevege seg fra punkt til punkt i byen.  

Bilbruken i hverdagen vil i dette tilfellet reguleres gjennom den urbane forms utvikling, det er 
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dermed viktig at denne utbygging først og fremst skjer langs allerede eller planlagte 

banestrekninger og hovedårer for busstransport for å dra mest mulig nytte av det kollektive 

tilbudet. En kompakt byform og et godt kollektivtilbud vil lette på behovet for å bygge ut i nye 

eller mindre berørte områder og heller rette utviklingen i retning transformasjon og 

intensivering av den allerede eksisterende urbane fysiske formen.  

 

6.3 Oslo og urban form 
Hovedpoenget i denne delen av oppgaven er å vise at dagens byutvikling i Oslo går i retning 

kompakt byutvikling og har gjort dette i flere år.  

I Osloregionen har man sett hvordan spredningen av den urbane fysiske form har blitt 

regulert ved hjelp av de lokale myndighetenes fokus på strategier i retning fortetting og kompakt 

byutvikling. Byutviklingen i Oslo har siden midten av 1980 tallet ifølge Næss et al (2011b) 

fulgt en strategi som har som mål å begrense ekspansjon av den fysisk urbane form og 

effektivisere arealbruken i byen og myndighetene har de i senere årene klart å balansere mellom 

kompakthet og vern av grønne områder. Hovedtiltakene for å fremme bærekraftig byutvikling 

i Oslo kommunes arealplanlegging har vært å bygge ut kompakt og å bygge ut langs 

transportknutepunkter. Innen transportplanlegging har et effektivt offentlig transportsystem 

vært hovedtiltaket for bærekraftig byutvikling. Spesielt i Oslos indre områder har fortettingen 

vært spesielt vellykket hvor innbyggertallet vokste fra 167000 til 196000 over en åtteårsperiode 

uten noen som helst form for ekspansjon i den urbane formen. I disse mer sentrumsnære 

områdene har man hatt en omfattende utvikling av boliger, gjennom transformasjon, som har 

gitt innbyggerne geografisk nærhet til tjenester og arbeidsplasser, og i tillegg redusert 

pendlingstid og avstand mellom hjem og tjenester (Næss et al 2011a). Oslo har som vi ser en 

relativ god suksess innen kompakt byutvikling og regulering av spredning. Nok suksess til at 

Hanssen et al (2015a) hevder at i «Stor- Oslo har byspredningen så å si stoppet opp» (Hanssen 

et al 2015a: 21) og at byen i dag kan «regnes som den byen som er mest konsekvent i sin 

fortettingspolitikk» (Hanssen et al 2015a: 21). 

Tidligere i oppgaven er det blitt nevnt hvordan kompakte byutviklingsstrategier kan 

sette en grense for urban utvikling ved hjelp av grønne områder som er vernet for utbygging. 

Byplanleggingen i Oslo må forholde seg til en slik grense i form av marka som fungerer som et 

fysisk grønt belte rundt byen og gir begrensninger for hvor langt utbyggingen av den urbane 

form kan strekke seg. Marka er vernet gjennom kommuneplanen og har en sterk posisjon blant 

befolkningen i Oslo som bruker landskapet rundt byen til å stå på ski, gå turer og delta i andre 

former for friluftsaktiviteter. Det er derfor stor vilje, både blant myndighetene og innbyggerne, 
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å beholde grensen slik den er per dags dato. All utbygging i Oslo må på grunn av dette finne 

sted på områder som er godkjent innenfor dette grønne beltet og dette vil derfor ha en sterk 

betydning for hvordan den urbane formen ser ut i dag og hvordan den vil utvikles i fremtiden 

(Næss et al 2011a; Næss et al 2011b).  

Næss et al (2011a) har avdekket hvordan kompakt byutvikling, vern av grøntområder 

og private interesser ved noen instanser har kollidert med hverandre i byutviklingen av Oslo. 

Det finnes tilfeller der grunneiere og investorer i søken etter å bygge ut i områder som ikke er 

gunstig å bygge på sett fra et bærekraftig perspektiv setter press på politikerne for å kunne 

gjennomføre disse prosjektene. Slike interessekonflikter har ført til tap av grøntområder i indre 

Oslo og et mindre variert boligtilbud for innbyggerne, til fordel for de interesser som grunneiere 

og investorer har for utviklingen av området. 

 

6.4 Introduksjon av case Gjersrud Stensrud – bakgrunn, lokasjon, aktører,  
Området som heter Gjersrud-Stensrud ligger i den sørligste bydelen av Oslo, Søndre 

Nordstrand, og grenser til Østmarka og til fylkesgrensen med Akershus og er i dag bosatt av 

rundt 200 personer. Langs den østlige delen strekker Enebakkveien seg og separerer Gjersrud-

Stensrud fra Østmarka. Til vest ligger Bjørndal som i dag er det nærmeste eksisterende 

boligområde og har flere tusen innbyggere og boliger. Områdene grenser ikke direkte til 

hverandre og er atskilt med E6 som går rett mellom begge områdene. Områdereguleringen 

karakteriserer Gjersrud-Stensrud som relativt avskåret fra omgivelsene. Dette på grunn av 

nettopp blant annet denne europaveien som fungerer som en fysisk barriere, at området ligger 

som en lomme tett inntil markagrensen og kommunegrensen og at området per dags dato ikke 

er tilknyttet noen form baneforbindelse. Avstanden inn til Oslo sentrum er ca. 11 km, nærmeste 

togstasjon ligger på Hauketo ca. 3 km unna, og for å ta i bruk nærmeste t-bane må man reise 

inn til Mortensrud stasjon som er ca. 2 km unna.  
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Figur 1 Gjersrud-Stensruds beliggenhet. 

 

Når det gjelder hvem som eier grunnen i området er det flere aktører som har eierskap. Oslo 

kommune er selv en av disse grunneierne. I tillegg så har også OBOS og Selvaag Bygg flere 

arealer under sin disposisjon. Det er disse tomtene som det tidligere i oppgaven ble nevnt at 

OBOS og Selvaag Bygg ville utvikle på og som stimulerte til utviklingen av dagens 

områderegulering. OBOS er en eiendomsforvalter og er en aktør som sammen med sine 

søsterselskaper selger og bygger boliger i Norge. Selvaag Bygg er et annet selskap som også er 

involvert i utvikling av bygg og investeringer i eiendom. Resten av arealene er eid av en rekke 

andre mindre private grunneiere.   

 

6.4.1 Bestemmelser for områderegulering 

Gjersrud-Stensrud blir i dokumentet «Områderegulering Gjersrud-Stensrud Høringsutkast 2» 

beskrevet som det siste større området i Oslo som fortsatt ikke er blitt utviklet som en del av 

byen etter sammenslåingen av Oslo og Aker kommune i år 1948. Oslos kommuneplan fra 2008 

vedtok at en skulle utvikle et variertboligområde med baneforbindelse med fem til syv tusen 

boliger. En utbygging på Gjersrud-Stensrud har imidlertid vært et tema innen Oslo sin 

byutvikling over mange tiår, men det er ikke først etter et initiativ fra utbyggere som ville 

utvikle i noen deler av området at Oslo kommune satte i gang utviklingen av dagens gjeldende 

områdeplan for hele området. Informant nummer 1 svarer på spørsmålet «Hvordan startet 

arbeidet med områdeplanen?» med følgende: 
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«Jeg synes det ... det er jo et litt komplisert spørsmål for det går an å dra det helt tilbake til 

kommunesammenslåingen mellom Oslo og Aker i 1948 så lagde de en generalplan for Stor Oslo 

eller noe sånt der trekkes jo markagrensen opp og da vises altså Oslos byggesone med Gjersrud-

Stensrud forså vidt som at kartet er grovmaska og sånn og i prinsipp så har Oslo Kommune styrt 

etter det sammenhengende siden …» (Informant 1). 
 

 

Ideen om utbygging av Gjersrud-Stensrud og utviklingen av områdeplanen kan dermed spores 

tilbake til sammenslåingen mellom kommunene Oslo og Aker. Til tross for at et det med dette 

lenge har ligget et ønske eller en ide om å bygge ut i akkurat dette området er det i nyere tid 

utbyggere som har stimulert utviklingen av områdeplanen gjennom framleggelsen av et eget 

forslag for utbygging. Dette forslaget innebar at de skulle bygge ut og utvikle eiendom på noen 

av de arealene som ligger innenfor Gjersrud-Stensrud. 

 

«… det er mange vedtak som på en måte bekrefter at en skal bygge der, men det ligge såpass 

langt ut og en fant vel ikke økonomi i det og sånt så det har aldri blitt realisert og så i 2009 så 

kom OBOS og Selvaag Bygg der de kom et forslag til en regulering av omtrent halve Gjersrud-

Stensrud, det som heter Stensrudåsen og Lille Stensrud. Og Oslo kommune var vel ikke 

prinsipielt mot å bygge ut disse områdene, men ønsket å se en samlet plan for hele. Og da var 

det naturlig at kommunen selv tok initiativ til å lage den planen, så da ble arbeidet tatt opp igjen 

for Gud veit hvilken gang.» (Informant 1). 
 

 

Dette initiativet fra utbyggerne i 2009 fikk Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten til å 

starte prosessen med å lage en reguleringsplan som ikke bare gjaldt de områdene utbyggerne 

OBOS og Selvaag Bygg ville at det skulle produseres en reguleringsplan for og utvikles på, 

men for hele Gjersrud-Stensrud området. Plan- og bygningsetaten ønsket en samlet og helhetlig 

plan som ville være rettet mot hele Gjersrud-Stensrud, og ikke en som konsentrerte seg 

utelukkende om en fraksjon av det totale området. Byrådet i Oslo bestilte på bakgrunn av denne 

utviklingen en områderegulering for Gjersrud-Stensrud den 7. juni 2010. Arbeidet med 

områdereguleringen har hovedsakelig vært ledet av Plan- og bygningsetaten selv. En rekke 

andre aktører har derimot bidratt med i arbeidet med å produsere områdereguleringen. Disse er 

Byrådsavdelingen, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, 

bydel Søndre Nordstrand og Ruter.   

Oslo kommune har gjennom sin nåværende kommuneplan lagt opp til en utvikling i 

Oslo som skal preges av kompakt byutvikling og fortetting langs knutepunkter. Tidligere har 

oppgaven gått inn på hvordan byutviklingen i Oslo de seneste årene har gått i retning kompakt 

byutvikling og hvordan byens myndigheter av Hanssen et al (2015a) har blitt beskrevet som 

konsekvent i sin fortettingspolitikk og i stor grad relativ suksessfulle i sin begrensning av 
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byspredningen. Kompakt byutvikling og fortetting står med andre ord i en sterk posisjon blant 

byplanleggingsmyndighetene i Oslo by. Per dags dato er det flere utviklingsprosjekter i Oslo 

som bærer preg av kompakt byutvikling og fortetting i urbane områder. To store og viktige 

pågående prosjekter er Hovinbyen3 og Fjordbyen4. Gjennom prosjektet Hovinbyen skal det 

utvikles flere tusen nye boliger og arbeidsplasser i et relativt stort område i Oslo som 

tradisjonelt har hatt mange lager og industripregede områder, men som nå transformeres til 

bolig og arbeidsplasser. I Hovinbyen er miljø i fokus både i bygningene og i transporten. 

Husene har smarte og moderne løsninger for å begrense Co2 utslipp og trafikken skal være lagt 

til rette først og fremst for myke trafikanter (fotgjengere og syklister). Derfor må gate- og 

veinettet være godt og sikkert nok for disse gruppene og det er også et mål om å ha et sterkt 

kollektivtilbud tilstede for innbyggerne. Fjordbyen er et utviklingsprosjekt som har transformert 

store deler av indre Oslos havneområder. I dette omfattende arbeidet finner vi blant annet nye 

boliger, nye arbeidsplasser, kulturtilbud i form av operaen og museum for eksempel, og en 

renovering av kystlinjen.  Mye av området har i flere år vært preget av aktivitet i sammenheng 

med havnen og de arbeidsplasser som følger med. I området rundt operaen hadde man 

motorveien som strakk seg langs vannkanten og fungerte som en barriere mellom vannet og 

deler av byen. I dag er området åpnet opp og flere tusen boliger og arbeidsplasser ligger tett 

opp mot hverandre og nærme arbeidsmarkedet og kollektivknutepunktene i sentrum.  

Det kan stilles spørsmål ved om det er rimelig å forvente at et så stort prosjekt som 

Gjersrud-Stensrud skal følge opp de mål og strategier som har blitt vedtatt i den nåværende 

kommuneplan og være bygget på de samme prinsipper som de pågående utbyggingsprosjektene 

i Oslo i dag.  Gjersrud-Stensrud skiller seg ut fra andre prosjekter i byen som nevnte Fjordbyen 

og Hovinbyen ved at det både omfatter et relativt stort område med flere tusen nye boliger og 

samtidig er lokalisert ved kommunegrensen langt ute fra sentrum i et område med relativt lite 

eksisterende infrastruktur. Mye av den kompakte byutviklingen i Oslo har vært transformasjon 

av eksisterende industri- og lagerområder til bolig og arbeidsplasser, mens Gjersrud-Stensrud 

utviklingen starter i stor grad på bar grunn.  

 

                                                           
3 https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/hovinbyen/ 
4 https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/fjordbyen/ 
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7.0 Gjersrud-Stensrud som 

planleggingsprosjekt 

I dette kapitlet skal jeg redegjøre for hvilken type byutvidelse Gjersrud-Stensrud utbyggingen 

faktisk representerer. Oppgaven vil argumentere for at Gjersrud-Stensrud representerer en 

desentralisert byutvidelse. Første problemstillingen i denne oppgaven omhandler hva slags type 

byutvidelse Gjersrud-Stensrud-utbyggingen faktisk representerer. Med dette er jeg opptatt av 

hvordan området er planlagt med hensyn til lokalisering, arealbruk, tetthet og infrastruktur, og 

hva slags modell for byform og arealbruk dette representerer.  

 

7.1 Gjersrud-Stensruds urbane form 
Gjersrud-Stensrud er ment å gå gjennom en stor forvandling fra et område som i dag for det 

meste er grønt og åpent til et område med flere tusen boliger og innbyggere og en stor mengde 

med ny infrastruktur. Områdeplanen legger opp til en utvikling av 10000 boliger på Gjersrud-

Stensrud gjennom flere år. Tallet på det endelige antall boliger har man kommet fram til 

gjennom en analyse av tre ulike alternativer der man så på hvor mange boliger man kunne få 

bygget ut i området. Informant 2 forklarer under. 

 
«Så blir gjort noe parallelloppdrag hvor man da så på ulike utbyggingsalternativer da men den 

typen småhusbygging med fire og et halvt tusen boliger, så man på et mer som mellomalternativ 

med seks og halvt tusen boliger og litt mer variert bolig og næring, også så man på en tettere 

utbygging med ni tusen boliger og mer sånn konsentrert rundt bane da som var det som var lagt 

i grunn i det alternativet. Så ble jo disse parallelloppdragene gjort og man, ja de bare lå da som 

har bare ligget da som innspill til grunnlag for å lage områdereguleringa.» (Informant 2). 

 

 

Alle alternativene Plan- og bygningsetaten vurderte opererte med et ulikt antall av boliger hvor 

9000 var det høyeste. Planforslaget derimot økte dette antallet til 10000 boliger, altså mer enn 

hva alle de tre parallelloppdragene har tatt utgangspunkt i sine analyser. Man har gjort en 

vurdering at området kan bygges ut med flere boliger enn det man først så på i den tidlige fasen 

av planarbeidet I områdeplanen har man argumentert for dette med flere punkter. 

 
«Hovedårsaken til å legge boligtallet høyere enn noen tidligere forslag til utbygging er ønske 

om å bidra til boligforsyning for størst mulig gruppe, ønske om å legge til rette for 

baneutbygging og ambisjon om å skape et sted som er stort nok til å være selvforsynt med 

varer og tjenester i større grad enn mange rene boligområder.» (Områderegulering Gjersrud-

Stensrud 2015: 89) 
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Argumentene for å øke boligantallet til ti tusen er da flere boliger til en større gruppe beboere, 

flere reisende med banen, og at en økning vil gi et bedre grunnlag for å skape et område som er 

i stand til å forsyne innbyggerne med de varer og tjenester de trenger i hverdagen. Informant 1 

bruker begrepet «kritisk masse» for å vise til hvor mange boliger man behøver i området for å 

kunne dra mest mulig nytte av det fremtidige kollektivtilbudet. 

 
«Det er 10000 boliger gir en kritisk ja masse hvis en skal bruke et faguttrykk, altså akkurat hva 

den kritiske massen er det kan diskutere, men vi diskuterte med Ruter og fant ut at omtrent 5000 

boliger eller eventuelt like mange arbeidsplasser, en bolig eller en arbeidsplass er litt utbyttbart, 

var det som skulle til for å forsvare to stoppesteder på t-banen.» (Informant 1). 

 

 

Noe lavere enn 10000 boliger ble da vurdert som ikke gunstig nok med tanke på å sikre et godt 

kundegrunnlag for t-banen. Utbyggingen av disse boligene vil skje i ulike faser hvor man tenker 

at ca. 4500 boliger kan bygges ut før t-banen er på plass. Disse områdene vil ifølge informant 

nummer to være områder langs Enebakkveien og i Stensrudåsen, og i første omgang vil det 

eneste kollektivtilbudet til disse da vil være bussbetjening langs Enebakkveien.  

Ved første øyekast ser man et skille mellom den fysiske formen man planlegger for 

deler av Gjersrud-Stensrud og den fysiske formen i de nåværende boområdene med lignende 

beliggenhet, som for eksempel drabantbyer som Bjørndal og Holmlia. Områdeplanen for 

Gjersrud-Stensrud legger opp til et tett sentrumsområde med en hovedgate som deler kvaliteter 

med de gatene vi finner i Oslos indre områder, nemlig en kvartalsstruktur med kompakt 

bebyggelse. I høringsutkastet fra juni 2016 står det at i den tyngre bebyggelsen rundt T-

banestasjonen skal man tilrettelegge for at det skal etableres 5000 boliger (en bolighandel på 

70 %). Informant nummer en begrunner denne tettheten med at for at det skulle kunne være en 

banedekning i området forutsatte det at man bygde såpass tett rundt disse kollektivpunktene for 

«… at det skulle være noe som helst økonomisk realisme i det og den konsentrasjonen er 

vanskelig å få hvis en bare skulle bygge småhus». I forhold til antall etasjer er det snakk om fra 

informantene bygninger med fem eller seks etasjer i området rundt T-banestasjonene.  Over så 

vi hvordan 10000 boliger ble anslått som en kritisk masse for å forsvare to stoppesteder på t-

banen. I tillegg at man ønsker dette antallet med boliger må man også bygge tett i 

sentrumsområdet rundt t-banestoppene for å kunne ha en økonomisk begrunnelse for å bygge 

ut t-banen. 10000 boliger og to t-banestopp med tett bebyggelse rundt er to helt sentrale 

egenskaper ved Gjersrud-Stensrud, men ikke hele området skal bygges såpass tett. Det er ment 

at sentrumsområdet skal være relativt kompakt sammenlignet med andre drabantbyer og at 
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denne tettheten vil reduseres etter hvert som man beveger seg lengre bort fra de sentrale 

områdene.  

 
«Så noe av det først vi gjorde var å gjøre noen analyser av hvor mange boliger vi kunne få med 

ulike typer tetthet og helt kort så har vi landa på et konsept som viser en typ småhus utbygging 

langs Enebakkveien også en mer bymessig tungt utbygd kjerne fra Åslandkrysset og på tvers 

inn til Stensrudvannet. Og tanken er å da å bygge nokså bymessig og tett rundt den banen, mens 

en tenker seg å åpne utbygginga med en litt mindre konsentrert mer sånn småhuspreg og 

utbygging.» (Informant 1). 

 

I områdene rundt og utenfor sentrumsområdet vil det være mer åpent med innslag av 

småhusbebyggelse som naturligvis ikke vil ha den samme graden av tetthet. Det er tydelig at 

Gjersrud-Stensrud er ment å kombinere fysisk form fra både sentrumsområdene i Oslo og de 

tradisjonelle drabantbyene med mer spredt bebyggelse og mer grønne områder. Hensikten er å 

utvikle et område hvor deler av det kan sammenlignes med indre by, men som samtidig er et 

småhusområde som bevarer de naturlige kvalitetene til området.  

 
«Så det er en blanding som har ulike grader for å prøve å skape en slags dynamikk i utviklingen 

av området hvor en lager det mer og mer bymessig også har vi dessuten opptatt av å ta vare på 

en del av kvaliteter for eksempel naturområder langs Stensrudbekken.» (Informant 1). 

 

 

Fordi man ønsker at Gjersrud-Stensrud skal dele noen av de samme kvalitetene man er vitne til 

i indre by har planleggerne valgt å gå bort i fra det tradisjonelle drabantbyene med det 

karakteristiske drabantbysenteret, men ønsker i stedet at Gjersrud-Stensrud skal ha en 

hovedgate, i form av Stensrudgata, som bærer mer preg av de gatene man ser i indre by områder 

enn det man ser i de andre drabantbyene i for eksempel Søndre Nordstrand. 

 
«Og det er jo for eksempel heller ikke en et senter, vi har jo sagt at handel og arbeidsplasser og 

sånt noe skal konsentreres ut mot noen gateløp, særlig den Stensrudgata som går tvers gjennom 

det hele. Så det der drabantbysenteret som er veldig typisk opp gjennom Groruddalen, men også 

Holmlia og søndre Oslo det har vi ikke foreslått.» (Informant 1). 

 

Det karakteristiske drabantbysenteret vil da bli «erstattet» av en mer sentrumslignende form 

med butikker og tjenester som er plassert på første etasje i bygningene på gatenivå. 

Sentrumsområdet blir da en miks mellom boliger, tjenester og butikker i gangavstand fra 

hverandre og en slik fysisk form følger de prinsippene man kjenner igjen fra kompakte 

byutviklingsstrategier hvor man geografisk konsentrerer befolkningen for å stimulere 

kundegrunnlaget til de lokale bedriftene for å skape en mer levende og mangfoldig by (Hanssen 

et al 2015).  
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Figur 2 Illustrasjon av Gjersrud-Stensrud. Illustrasjon fra konsulenten Asplan Viak av potensiell 

utforming av Gjersrud-Stensrud. Stensrudgaten (i rødt) som strekker seg fra Enebakkveien og tvers 

gjennom området med sin tettbebyggelse er synlig. Mer småhusbebyggelse og åpne områder lenger ut 

fra sentrumsområdene. 

 

7.2 Selvstendighet og funksjonsblanding vektlagte egenskaper 
Gjersrud-Stensrud sin urbane form er dermed ment å være en sammensetning av hva man kan 

se i indre byområder og den type småhusbebyggelse man finner i Oslos drabantbyer og områder 

utenfor sentrum. Konsentrasjonen og tettheten i sentrumsområdet av Gjersrud-Stensrud vil 

spille en viktig rolle i forhold til hvilken grad Gjersrud-Stensrud vil kunne fungere som et 

selvstendig boområde. Inntrykket fra informantene er at området er planlagt som en ny bydel 

med større grad av selvstendighet og et mer variert tilbud av funksjoner enn det man er vitne til 

med de nåværende drabantbyene i Oslo. Informant nummer to sier at  

 
«Altså vi har jo prøvd å, tanken er at det skal fungere i større grad selvstendig, at ikke det skal 

bli en sånn drabantby som bare en bolig, altså boligområde som ikke har noen funksjoner at det 

blir sånn soveby. Så det har jo prøvd å legge opp til at man litt mere variert, variert altså større 

funksjonsblanding da og spesielt i de sentrumsområdene.» (Informant 2). 

 

 

Informant nummer en vektlegger de samme prinsippene. 

 
«Så det er jo egentlig en mellomstor norsk by. Så ambisjonen har vært å få det mest mulig 

selvforsynt og mest mulig funksjonsblanding på mange måter en ganske tradisjonell bystruktur 

mye av det vi har foreslått ikke noe typisk noe småhusområde som Bjørndal er.» (Informant 1). 
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Viktige nøkkelord som går igjen hos begge informantene er selvstendighet og 

funksjonsblanding. Gjersrud-Stensrud skal ha en høyere grad av selvstendighet enn de 

nåværende drabantbyene i Oslo og skal ha en funksjonsblanding som vil gjøre dette mulig. Hva 

legger man dog i begrepet selvstendig, og i hvilken grad forventer man at Gjersrud-Stensrud vil 

fungere selvstendig? Selvstendighet i denne sammenheng blir forklart av informant nummer to 

som følgende: 

 
«Da tenker jeg at jeg at det er vel at de som bor der har ikke må reise ut av området for å gjøre 

sine daglige innkjøp og at ja det er en sånn servicetilbudet er såpass at man kan man kan gjøre 

de viktigste daglige innkjøp og sånt og selvfølgelig alt service og sånne ting, tannlege, lege, 

barnehager og sånne ting og skole, at det er internt i området da.» (Informant 2). 

 

På spørsmålet om hva som ligger i områdeplanen som gjør Gjersrud-Stensrud muligheten til å 

fungere som et selvstendig område hevder informant 1 at den planlagte konsentrasjonen i 

bygningsmassen vil være med på å bidra til at området vil kunne oppnå en relativ god grad av 

selvstendighet. Som jeg har vært inne på over var 10000 vurdert som den kritiske massen for 

antall boliger. 

 

«Og vi har vel antatt at noe av det samme skal til for å kunne skape et marked for forretninger, 

småkafeer, den slags kvaliteter som en forbinder med en by. Men det finnes jo ikke noe fasit på 

dette her så, så det litt, ja, hvis et nå blir bygd ut så får vi se om 25 år, men før det så, så får vi 

jo bare si det som postulat at okay kritisk masse og at det er konsentrert rundt offentlige rom det 

er de to viktigste kjennetegnende ved en by, så vi har prøvd å organisere det rundt gater og torg 

som skalle være offentlig tilgjengelige.» (Informant 1).  

 

10000 boliger anslås som den kritiske massen for to t-banestopp og omtrent det samme det 

antas å være nødvendig for å kunne skape et kundegrunnlag og marked for forretninger, kafeer 

og andre tilbud og tjenester man forbinder med en by. Slik informanten nevner er det dog ikke 

en fasit på i hvilken grad man vil kunne oppnå den formen for selvstendighet man beskriver, 

og dette er resultater man først vil se flere år inn i fremtiden. Man innser med andre ord hvilken 

vanskelig oppgave man har foran seg med å skape et område som skal ha disse kvalitetene man 

ønsker. Informant nummer en mener derfor at det er en stor utfordringen med tanke på om 

Gjersrud-Stensrud vil kunne fungere som et selvstendig område og sier videre at en eller flere 

aktører som kunne fungert som et «lokomotiv» for utviklingen ville vært et positivt innslag. 

Med dette mener informanten en aktør, en «tung institusjon», som er villig til å etablere seg i 

området og ta de tunge investeringene det trengs for å kunne løftet fram utviklingen i området. 

«Hvis en fikk til noe sånt tror jeg resten kommer nesten av seg selv. Men, men liksom å ta hull 

på det, det er vanskelig.», hevdes det fra informanten. Det er ikke avklart hva et slikt lokomotiv 
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for investering kan være, informanten trekker dog fram etablering av sykehus i Oslo og hvordan 

det kan stimulere til og forsvare tunge investeringer i området som et eksempel på en slik 

situasjon.   

Enda et viktig punkt når det gjelder selvstendighet er spørsmålet om arbeidsplasser. I 

høringsutkastet fra juni 2016 blir det lagt opp til at med den funksjonsblandingen og 

tjenesteytingen man planlegger vil man kunne utvikle omkring 3700 arbeidsplasser på 

Gjersrud-Stensrud. 

 
«Bestemmelsene gir rom for både flere og færre boliger. Bestemmelsene tilrettelegger for 

funksjonsblanding, spesielt i sentrums- og kombinerte områder, med en andel tjenesteyting, 

forretning, kulturformål osv. som anslagsvis vil kunne gi om lag 3700 arbeidsplasser innenfor 

området.» (Områderegulering Gjersrud-Stensrud, høringsutkast juni 2016: 36) 

 

I dag er det slik at mange arbeidsplasser i Oslo befinner seg i sentrumsområdene, og mange fra 

både Oslo og utenfor byen pendler hver dag inn til indre by med enten privatbil eller kollektivt. 

Områdeplanen er klar over denne situasjonen og sier at: 

«Av totalt antall arbeidsplasser i Oslo er nesten 60 % lokalisert i indre by. Antall arbeidsplasser 

i indre by utgjør 80 % i forhold til bosatte i dette området. I Sørkorridoren er det en stor 

underdekning på arbeidsplasser i forhold til bosatte. I Oslos del av Sørkorridoren utgjør antall 

arbeidsplasser kun 21 % i forhold til antall bosatte, mens antall arbeidsplasser utgjør 25 % av 

antall bosatte i Follo (Sørkorridorutredning, 2009). Oslo indre by utgjør derfor et betydelig 

arbeidsmarked for bosatte i Sørkorridoren.» (Områderegulering Gjersrud-Stensrud, 

høringsutkast 2016: 13) 

 

Gjersrud-Stensrud-utbyggingen skjer dermed i et område hvor de fleste pendler for å komme 

til jobb, og en stor andel av disse vil reise inn til indre Oslo. I Oslos gjeldende kommuneplan 

er det fastslått at veksten i persontransport aller helst ikke skal gi en oppsving i bruken av 

privatbilen, men at denne veksten skal kunne tas med kollektivtrafikk, sykling og gange. Dette 

er et av de store dilemmaene i planleggingen og utbyggingen av Gjersrud-Stensrud fordi det 

forventes at mange vil reise med bil inn til sentrum til sine arbeidsplasser. Jeg vil komme 

nærmere inn på dette med persontransport under delkapitlet om kompakt byutvikling og 

Gjersrud-Stensrud. 

 

7.3 «Innenfra og utover» eller «desentralisert utbygging» 
Oslos kommuneplan argumenterer, som sagt, blant annet for en «innenfra og utover» 

fortettingsstrategi når det kommer til utviklingen den urbane fysiske formen. Strategien 

innebærer at man i første omgang konsentrerer seg for å fortette i de sentrale områdene, indre 

by, for deretter å bevege utviklingen utover og fortette langs knutepunktene for offentlige 
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transportmidler. Oslo har i stor grad vært suksessfull i sin byutvikling når det kommer til 

kompakthet og tetthet i sammenligning med andre europeiske byer. Det er et såpass stort fokus 

på kompakt byutvikling og knutepunktutvikling at en av kommuneplanens mange satsinger er 

at veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange, og ikke med bil. I 

følge informant nummer to følger Gjersrud-Stensrud den såkalte «innenfra og utover» 

strategien.  

 
«… kommuneplanens byutviklingsstrategi er jo at man skal fortette innenfra og ut, at man først 

bygger i de mest sentrale områdene så etterhvert kan man ta i bruk de områdene som ligger mer 

perifert. Så det er jo vel også sånn med Gjersrud Stensrud at dette er et område som man da 

tenker seg bygge på noe lenger sikt da, mens man da ser for seg mer sentrale områder som for 

eksempel Hovinbyen eller ja andre områder bygges ut tidligere.» (Informant 2). 

 

 

Faller dette prosjektet under en «innenfra og utover» byutvidelse? Som vi ser over hevder 

informanten at Gjersrud-Stensrud må ses i sammenheng med andre byutviklingsprosjekter som 

Hovinbyen når man skal vurdere «innenfra og utover» strategien. Hovinbyen vil representere 

utviklingen «innenfra», mens Gjersrud-Stensrud på sin side vil være en del av den utviklingen 

som kan klassifiseres som «utover». «Innenfra og utover» perspektivet er dog ment å utvikles 

langs banenettet for å gi best mulig kundegrunnlag for kollektivtransporten og begrense 

privatbilbruken blant innbyggerne.  Per dags dato er der ingen t-banestopp ved Gjersrud-

Stensrud, og det er vurdert et alternativ hvor utbygging av boliger først skal skje langs 

Enebakkveien hvor de første beboerne vil kun ha bussen som kollektivtransportmiddel, før man 

etter hvert bygger ut sentrumsområdene med tilgang til t-banelinjen. T-banen er helt essensiell 

for at man skal kunne kalle dette en form for bærekraftig byutvikling, kompakt byutvikling eller 

knutepunktutvikling som Oslo kommune har argumentert for i kommuneplanen. Uten en 

tilgang til T-banenettet er det en fare for at Gjersrud-Stensrud utvikler seg til en bilbasert 

satellittområde. Til tross om man har planlagt Gjersrud-Stensrud med tanke på kollektivdekning 

og beboernes tilgang til T-banenettet, er det fortsatt forventet at en relativ stor andel av de 

reisende vil foreta sine reiser utenfor kollektivtilbudet, og heller foreta reiser med privatbil. Fra 

planleggernes side ble det beregnet gjennom deres modeller en kollektivdekning på rundt 34% 

på Gjersrud-Stensrud.  

 

«… men ja vi fikk litt kritikk for det vi beregnet det til, nå husker jeg ikke var det 34% 

kollektivdekning eller noe sånt, det er klart det var en modellberegning og det var den modellen 

vi fant som ga høyest kollektivdekning …». (Informant 1). 
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En kollektivdekning på 34% betyr at man ikke når opp til den satsingen i Oslos kommuneplan 

om at veksten i persontransport ikke skal gi vekst i privatbilbruken (detter er dagens 

kommuneplan, en fremtidig kommuneplan kan dog ha andre mål og strategier). På bakgrunn 

av dette og områdets relativ lange avstand til sentrum vil området kunne klassifiseres som en 

«desentralisert utbygging», slik som kommuneplanen selv beskriver det.  

 

««Desentralisert utbygging» sprer utbygging på større områder, følgelig med en lavere tetthet i 

indre by og dens randsoner. Alternativet muliggjør større variasjon I utbyggingen og fordeler 

innsatsen ytterligere utover hele byen.» (Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 del 1: 43) 

 

«Desentralisert utbygging» er det andre byplangrepet kommuneplanen presenterer innen 

mulige retninger for fremtidig byutvikling, hvor det første er den nevnte «innenfra og utover» 

byplangrepet. Jeg vil argumentere for at Gjersrud-Stensrud som en desentralisert utbygging vil 

ikke kunne møte de målene og satsingene kommuneplanen har satt for byutviklingen i Oslo 

med tanke på at veksten i persontransport er ment å tas med gange, sykling og kollektivtrafikk.  

 

7.4 Kompakt byutvikling og Gjersrud-Stensrud 
Oslos byutvikling har i de seneste årene gått i retning av kompakthet og fortetting av den fysiske 

urbane formen (Næss 2011a). I følge Hanssen et al (2015) regnes Oslo som den norske byen 

som er mest konsekvent i sin fortettingspolitikk. Dermed er det interessant å se hvilken rolle 

Gjersrud-Stensrud utbyggingen vil ha i Oslos byutvikling. I dette delkapittelet skal jeg se på i 

hvilken grad Gjersrud-Stensrud representerer en kompakt byutvikling. Først skal det redegjøres 

for de utfordringer området møter med tanke på persontransport og de innsigelser som er rettet 

mot områdeplanen på dette området. Planleggingen av persontransporten i området er det 

aspektet ved områdeplanen som er kommet under mest kritikk fra innsigelsesaktørene som er 

blitt intervjuet i forbindelse med denne oppgaven. Deretter skal oppgaven gå videre hvor 

utbyggingen studeres i lys av hva som kjennetegner kompakt byutvikling for å tydeliggjøre om 

det representerer denne formen for byutvikling eller byutvidelse.  

 

7.4.1 Uttalelser om kollektiv- og persontransportdel av planen 

Flere aktører har rettet sine innsigelser mot områdeplanen med hensyn til hvordan den vil takle 

de utfordringer Gjersrud-Stensrud vil møte med hensyn til persontransport. Persontransport har 

vært et hett tema rundt utbyggingen, og informant 2 kaller debatten rundt denne delen av planen 

for «en av de store diskusjonene» og anerkjenner at det er en stor utfordring for planleggerne å 

etablere et godt nok kollektivtilbud for beboerne på Gjersrud-Stensrud. «Det er en utfordring, 
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jeg tenker det er kanskje den største utfordring med det området her og det er å få til et godt ja 

godt kollektivtilbud. Og at det ikke blir bilbasert da.» (Informant 2) forklarer informanten. 

Informant 1 anerkjenner også at det er utfordringer tilknyttet utbyggingen og persontransport, 

men mener at det er mindre problematisk enn hva innsigelsesaktørene gir uttrykk for i sine 

uttalelser og vedkommende sammenligner forholdene rundt kollektivtransporten i området med 

den eksisterende Vestlibanen i Oslo, som har omtrent like lang avstand inn til byen som en 

eventuell t-bane fra Gjersrud- Stensrud er forventet å ha.  

 
«Ja, vært mye diskutert. Den t-bane løsninga har et stoppested mer en Vestlibanen og den har 

færre stoppesteder enn de områdene som ligger altså lengst ute på Kolsåsbanen og sånt no. Det 

er jo klart at vestover så er det andre kvaliteter som trekker, men at det ene stoppestedet mer 

enn Vestlibanen skulle være noe som gjorde det umulig å bygge ut her det synes jeg høres litt 

rart ut.» (Informant 1). 

 

 

Området vil ifølge informanten ikke komme dårlig ut når det gjelder reisetid inn til Oslo når 

man sammenligner det med eksisterende boområder i Oslo som er lokalisert langs t-banelinjer 

som Kolsåsbanen og Vestlibanen. Samtidig anser informant 1 den planlagte matebussen som 

skal frakte reisende mellom Gjersrud-Stensrud og Hauketo som et relativt godt alternativ for 

reiser til og fra sentrum, og vil kunne konkurrere med andre nye potensielle byggeområder med 

tanke på reisetid.  

 
«Så er det en del som mener ingen vil gidde å ta t-banen inn til byen når de får jernbane utover 

i Follo som suser inn. Og det tror også er en halvsannhet fordi det er ikke veldig mange 

byggeområder i Follo som ikke er avhengig av en matebuss inn til jernbanestasjonen og 

Gjersrud Stensrud kan ha en matebuss ned til Hauketo som gjør at den kan, tror jeg, kan 

konkurrere med de fleste nye byggeområder når det gjelder reisetid.» (Informant 1). 

 

 

Med andre ord anser informanten det planlagte kollektivtilbudet på Gjersrud-Stensrud, hvis 

ikke lik som, i hvert fall i nærheten av det som er dagens situasjon i Osloområdet, og ikke noe 

ekstremt som innsigelsene gir et bilde av. 

De aktørene som har fremmet de innsigelsene oppgaven skal diskutere er mer 

naturligvis mer kritiske til områdeplanens løsninger. Informant 4 kaller Gjersrud-Stensrud for 

en satellittutbygging og trekker frem pendlingen og bilbruken som negative sider ved 

utbyggingen. 

 
«… og det er jo et eksempel på satellittutbygging i stor skala, det er jo så stort at det er hele 

Oppegård kommune. Det tilsvarer befolkningen i Oppegård kommune så kan du sammenligne 

også hvor mye arbeidsplasser som ligger i Oppegård kommune. Og vet jeg fra ansatte i 

kommunen at Oppegård så er det tilsvarer innpendling like mye som utpendlingen i daglige 
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arbeidsreiser. Og det er jo kun fortetting ja og veldig lite næringsarealer i den Gjersrud-Stensrud 

planen da så det er jo åpenbart at et blir stor utpendling i forhold til innpendlingen. For å kunne 

skaffe folk som bor i området de varene de vil ha så må de åpenbart kjøre veldig mye ut for å ja 

kanskje ikke det daglige småhandel til matvarer, men alt annet.» (Informant 4). 

 

 

I følge informanten vil Gjersrud-Stensrud være preget av stor grad av pendling. Og derfor 

mangler Gjersrud-Stensrud de kvalitetene som trengs for å kunne leve opp til satsingene om 

ingen vekst i privatbilbruken som følge av utbygging i Oslo. Området vil være preget av 

pendling fordi informanten mener at innbyggerne i området vil i stor grad arbeide i andre deler 

av byen på grunn av mangel på næringsarealer og en god andel av pendlerne vil sannsynligvis 

ta i bruk bilen som transportmiddel. 

 
«Så bygge gang- og sykkelveier og kollektivfelt i Stensrudgata, men det betyr jo ikke at det er 

det er der transporten vil skje hvis ikke andre forhold ligger til rette for det. De finner jo ikke 

arbeidsplassene sine på Gjersrud Stensrud, de finner ikke varetilbudet der. Og det er ikke slik 

folk lever i dag at de bor og arbeider på samme plass …» (Informant 4). 

 

 

I områdeplanen legges det opp til et kompakt sentrumsområde med tett bebyggelse og gang og 

sykkelveier, som i seg selv kan brukes som tiltak for å redusere bilbruk, men informant 4 mener 

at dette ikke vil ha en gunstig nok påvirkning på reiser utenom Gjersrud-Stensrud. Området vil 

med andre ord isolert sett ha karakteristikker som er ønskelige i kompakte 

byutviklingsstrategier, men de forventer ikke at det vil ha stor nok positiv påvirkning på de 

utpendlingen og bilbruken generelt sett.  

Informant 3, deler de samme oppfatningene om at området, slik det er tenkt å bygges ut 

i dag, vil møte på betydelige utfordringer innen persontransport. I intervjuet uttaler informanten 

at de (institusjonen de representerer) mener det i prinsippet er feil å bygge ut på Gjersrud-

Stensrud før man har fått klar forsvarlig baneløsning. I områdeplanen i dag åpnes det for 

utbygging langs Enebakkveien som skal betjenes med buss som kollektivalternativ for beboerne 

før man bygger ut t-baneinfrastrukturen i sentrumsområdene. Informant 3 er skeptisk til denne 

framgangsmåten på bakgrunn av det er flere prosjekter tilknyttet T-banenettet i Oslo som i lang 

tid har vært under diskusjon og planlegging men som per dags dato allikevel ikke er blitt 

gjennomført.  

 

«Også er det jo lett å si at da må man få på plass det, men vi vet jo mange prosjekter som ikke 

er realisert enda som står foran i køen med Fornebubane, A-husbane, Oslonavet, systemet 

gjennom Oslo. Altså, så det er veldig langt opp og fram før man har på plass en baneløsning 

som jo er det optimale.» (Informant 3). 
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Informanten setter altså spørsmålstegn ved de kollektivløsningene områdeplanen har foreslått 

og er ikke fornøyd med de forslagene som er lagt fram, og ønsker mer «robuste løsninger» på 

de fremtidige utfordringene knyttet til kollektiv- og persontransporten.  

 

«Så er det jo liksom det å hva er et robust system da, der er det jo litt tolkningsmuligheter, men 

at det i hvert fall må være noe klare rekkefølgebestemmelser som gjør at det grenser for hvor 

mange boliger du kan bygge ut før du har kollektivfelt på plass inn mot Oslo. Også at du må 

vise at du har en matebuss som fungerer ikke bare noen løse tanker om at det kan sikkert gå bra. 

Så ja vi tenker jo at man må komme fram med tydeligere svar på hvordan den robuste løsningene 

skal være enn det man har gjort til nå.» (Informant 3). 

 

 

Informanten er skeptisk til de vedtatte rekkefølgebestemmelsene med tanke på at man kan starte 

med utbygging på de første boligområdene før man har fått på plass en t-baneløsning, og i 

hvilken grad alternativet med buss vil fungere godt nok for å dekke områdets transportbehov. 

Nettopp denne rekkefølgen i utbyggingsprosessen er et punkt alle informantene med 

innvendinger tar opp som en uheldig side ved planleggingen. Informant 7 mener skinnegående 

løsning bør være ferdig før eller samtidig som boligene er innflyttingsklare.  

 

«Nei ... det man kan gjøre er å holde seg unna markagrensen for det første, for det andre å bygge 

ut der når t-banen går dit. Eller du kan alltid begynne utbygginga før, men at du sørger for at 

rekkefølgen er sånn at t-banen er ferdig før eller samtidig boligene er innflyttingsklare. Da er 

det masse bedre miljøprosjekt med en gang, selv om det fortsatt er noen utfordringer rundt 

plassen på den t-banen.» (Informant 7) 

 

 

Informant 6 er enig i at rekkefølgebestemmelse må unngå å gjøre den samme feilen med bygge 

boliger før t-banen. 

 

«Nei, altså så er det en sånn ting man alltid gjør feil. Er at de skal først bygge noen rekkehus og 

sånt, men da er det plutselig mye vanskeligere for da er det jo mange unnskyldninger å ta tak i 

for å unngå å bygge. Så den måten å gjøre det på det er samme problemet på Fornebu, å bygge 

boliger først og så bane. Jo mer du bygger av fysiske bygg der ute jo mindre er at du får til denne 

banen og i hvert fall mye dyrere blir det. Og mye mere komplikasjoner i anleggsperioden.» 

(Informant 6). 

 

I likhet med de to over anser også informant 5 at de nåværende løsningene for transport og 

kollektiv som er presentert i områdeplanen som en av de mer problematiske sidene ved 

utbyggingen av Gjersrud-Stensrud. På spørsmålet om «hvordan ser du på området i forhold til 

persontransport» svarer informanten med følgende:  
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«Det er veldig utfordrende. T-banen tar lang tid og den er veldig sentrumsrettet og kun 

sentrumsrettet, og det er store veier rundt så det viser jo altså det arbeidet som er gjort, det er 

gjort noen beregninger som sa med en t-bane så fikk de 34% kollektivandel, og det er jo ikke 

spesielt bra. Så den vil, jeg tror at den vil bli relativt bilbasert.» (Informant 5). 

 

 

Informanten anser en kollektivandel på 34% som «ikke spesielt bra» og mener at Gjersrud-

Stensrud vil utvikle seg til å bli et område preget av utbredt privatbilbruk. Det er nettopp denne 

økningen i persontransport med privatbilen Oslos kommuneplan og Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus ønsker å unngå, og heller planlegge byutviklingen slik at 

persontransportveksten i Oslo skal være mulig å tas med økt kollektivtransport, gange og 

sykling.  

Informant 5 mener at det er andre utbyggingsalternativer i Oslo som er mer gunstig enn 

å bygge ut i dette området. Det finnes som sagt flere måter å bygge ut byen på enten man 

utvikler der det allerede finnes infrastruktur eller starter utbygging på områder som er relativt 

lite berørt som Gjersrud-Stensrud. Informant 5 anbefaler at man bygger ut der man allerede har 

en infrastruktur:  

 
«Det er et stort potensiale for å bygge ut den infrastrukturen man allerede har på en måte som 

vil bygge opp under de målene mye bedre så hadde vi hatt får noe høyere kollektivandel og 

sykkel og gange og et lokalt tjenestetilbud.» (Informant 5). 

 

At det finnes en mulighet for å bygge ut i andre mer gunstige områder hvor man vil oppnå bedre 

resultater er et synspunkt som deles av informant 3. Vedkommende anbefaler at man heller 

utnytter og utvikler ved knutepunktene langs Østfoldbanen eller i andre områder som faktisk 

har eksisterende kollektivdekning før man eventuelt starter med utbygging i Gjersrud-Stensrud 

og lignende områder. Informanten er bekymret at dette blir et bilbasert område og anbefaler 

heller en knutepunktutvikling på Østfoldbanen og bedre utnyttelses av de områdene som 

allerede er utviklet på. 

 
«Og det vi har pekt på i høringsuttalelsene er jo at det er stort potensiale å utvikle knutepunktene 

langs Østfoldbanen og Østfoldbanen vil jo få enda hyppigere frekvens når Follobanen blir åpnet 

og så videre. Så vi mener at det er feil å ikke ha utnyttet de potensiale før man begynner å utvikle 

mere flere sånne bilbaserte områder som vi oppfatter at Gjersrud Stensrud blir da.» (Informant 

3). 

 
«Så vi mener at i hvert fall i forhold til boligbehovet i Osloregionen så er det mye å gå på når 

det gjelder transformasjon og utvikling av de områdene som har kollektivdekning i dag.» 

(Informant 3). 
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Utbygging som er i stand til å utnytte den eksisterende infrastrukturen i urbane områder er 

nettopp en av de sentrale kjennetegnene ved kompakt byutvikling (Daneshpour og 

Shakibamanesh 2011) og samsvarer med den innenfra og utover strategien til Oslo kommune.  

Også de folkevalgte i Byutviklingskomiteen, som sitter og behandler forslag til 

områdeplanen, er skeptiske til de transportløsningene som per i dag er fremmet. Informant 9 fra 

Byutviklingskomiteen mener det er viktig å se om det finnes andre løsninger på 

transportutfordringene, fordi vedkommende mener at det er en sak som ikke er løst enda.  

 
«Også er det jo viktig å lage gode kollektivløsninger til GS, og det er jo en sak som egentlig 

ikke er helt løst enda, fordi i den områdeplanen som byrådet har fremmet så er det lagt opp til 

buss og bussløsning. Og vi tenker at det ikke er tilstrekkelig for å løse transportbehovet for de 

som ønsker å bosette seg der. Det er jo tross alt en del reisevei hvis du skal basere deg på t-bane 

eller trikkeløsning så er jo det så tar det mye tid. Så da er det kanskje interessant å se om det 

finnes andre løsninger som kan fungere, og derfor er vi ikke helt i mål enda.» 

 

Oppsummert er det en rekke utfordringer som trekkes opp til persontransport i Gjersrud-

Stensrud. Først og fremst er det usikkerhet knyttet til rekkefølgebestemmelsene og utbygging 

av boligområder før en robust kollektivløsning er på plass. Det er bekymringer rundt kapasiteten 

på kollektivtrafikken, selv med en t-bane som for øvrig er forventet å ha en kollektivandel på 

34 % som innsigelsene er skeptiske mot. Også er innsigelsene rettet mot reisetiden og avstanden 

fra Gjersrud-Stensrud til sentrumsområdene. 

 

7.4.2 Et eksempel på polysentrisk fortetting? 

Alle informantene som har vært med i arbeidet med å fremme innsigelser ser ut til å være enige 

om at områdeplanens kollektivløsninger ikke er gode nok for å imøtekomme de kompakt og 

bærekraftige byutviklingsmålene Oslo kommune selv har satt og at Gjersrud-Stensrud mest 

sannsynlig, med dagens områdeplan, vil utvikle seg til å bli en ny bydel som vil være bilbasert. 

Hvis vi ser tilbake på de prinsipper som utgjør en kompakt og bærekraftig byutviklingsstrategi 

(Hanssen et al. 2015a), blant annet tett bebyggelse og redusert energiutslipp fra transport ser 

man at områdeplan for Gjersrud-Stensrud ifølge innsigelsene ikke imøtekommer de prinsippene 

som underbygger disse byutviklingsstrategiene godt nok.  

Betrakter man Gjersrud-Stensrud utbyggingen i lys av kompakt byutvikling likner 

utbyggingen mest på det Hanssen et al (2015a) kaller for ekspansjon, nemlig «utbygging av 

ubebygd mark innenfor tettstedgrensen» (Hanssen et al 2015a: 17) (Gjersrud-Stensrud har dog 

i dag ca. 200 beboere og er relativt ubebygd sammenlignet med resten av byen). Det er som 

sagt lokaliseringen og den forventede bilbruken som er de sidene ved områdeplanen som har 

kommet under mest kritikk fra informantene over. Lokaliseringen til Gjersrud-Stensrud, selv 
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om det er karakterisert av Oslos kommuneplan selv som en desentralisert bebyggelse og 

befinner seg helt på markagrensen, trenger ikke nødvendigvis være anti-kompakt byutvikling. 

Som Hanssen et al (2015a) selv nevner er det tradisjonelt ansett at fortetting i 

sentrumsområdene karakteriserte kompakt byutvikling, men det finnes også ideer om at 

fortetting kan gjøres flere andre steder, dette blir da en mer polysentrisk fortetting av den urbane 

formen. Med andre ord vil fortetting ikke kun skje i indre by, men på flere ulike steder samtidig, 

helst langs knutepunkt for kollektivtransport for å gi flest passasjerer og begrense bilbruken.  

Informant 5 sier at «det er beliggenheten som er problemet, ikke planen så mye.». 

Innsigelsene fra de tre aktørene reflekterer dette utsagnet. Det er den antatt isolerte 

beliggenheten og de forventede utfordringene de forventer dette vil medføre innen 

persontransport disse aktørene har vektlagt i sine innsigelser til områdeplanen. Gjersrud-

Stensruds områdeplan deler mange av de prinsippene som kompakt byutviklingsstrategier 

argumenterer for. Området skal ifølge planen være tilkoblet banenettet med to t-banestopp 

omringet av en tett bebygget kvartalsstruktur som ifølge områdeplanen skal gi et godt 

kundegrunnlag for t-banen. Den tette bebyggelsen i sentrumsområdet er ment å gi beboerne 

enklere og raskere tilgang til lokale tjenester og funksjoner. Informant 1 sier at «Det er jo mye 

tettere en for eksempel, ja det er jo ingen steder sør for Oslo som er like tett før vi kommer ned 

til Moss, tror jeg, har ikke finstudert det, men jeg våger på det». Området er ment å være godt 

dekket med tjenester og funksjoner som vil gi innbyggerne et bra utvalg i lokalområdet. 

Gjersrud-Stensrud utbyggingen deler dermed karakteristikker med hva flere forfattere forbinder 

med en kompakt byutviklingsstrategi og en polysentrisk fortetting. Tennøy (2011) mener 

derimot at selv om man utvikler nye områder på byggegrensen av byen etter 

fortettingsprinsipper er det fortsatt sannsynlig at området kan ende opp med å bli relativt 

bilbasert.  

 
«Den gjennomsnittlige tettheten i en by øker dersom man bygger ut et tett boligområde, en 

arbeidsplasskonsentrasjon eller et kjøpesenter helt i utkanten av byggegrensen, eller som 

utvidelse av denne, dersom tettheten i det nye området er høyere enn gjennomsnittstettheten i 

byområdet. Slik lokalisering vil imidlertid ofte være svært bilavhengig, og kan bidra til å øke 

transportbehov og biltrafikkmengder, selv om man kan definere utviklingen som fortetting i 

henhold til definisjonene over.» (Tennøy 2011: 53) 

 

Der områdeplanen viker delvis fra en bærekraftig og kompakt byutviklingsstrategi er på 

persontransportsiden. Et av kompakt byutviklings mest sentrale tiltak er blant annet å sette 

begrensninger på privatbilbruken og samtidig legge til rette for at innbyggerne kan enklere ta i 

bruk andre reisemåter som kollektiv, sykling og gange. Gjersrud-Stensrud på sin side er 
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forventet på det meste, etter Plan- og bygningsetatens egne modeller, å ha en kollektivandel på 

ca. 34%, og dette tallet blir av innsigelsesaktørene beskrevet som altfor lavt, og området blir av 

informant 4 kalt for en bilbasert satellittutbygging som ikke imøtekommer de satsingene for 

kompakt og bærekraftig byutvikling Oslo kommune selv har satt i deres gjeldende 

kommuneplan og i samordnet plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Spesielt med tanke 

på at begge disse dokumentene fastslår et klart ønske om at veksten i persontransporten i Oslo 

skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel, mens planleggerne selv som står bak 

områdeplanen for Gjersrud-Stensrud gir uttrykk for i intervjuene at dette ikke vil være 

oppnåelig med den områdeplanen man har utarbeidet.  

I oppgaven har jeg tidligere redegjort for polysentrisk fortetting, altså ideen om at man 

kan fortette i andre områder enn sentrumsområdene som en del av en kompakt 

byutviklingsstrategi (Hanssen et al 2015a). Gjersrud-Stensrud er nettopp en form for 

desentralisert fortetting hvor man konsentrerer tett bebyggelse rundt et kollektivpunkt, i form 

av to T-banestasjoner i dette tilfellet, i et område som skal ha flere tusen arbeidsplasser og 

boliger. Veneri (2010) sier at i et polysentrisk nettverk må man identifisere sub-centres, som 

fungerer som noder i nettverket. Disse nodene definert som steder med sentrale funksjoner som 

organiserer områdene, eller territoriet, i nærheten.  I områdeplanen legges det opp til at 

Gjersrud-Stensrud vil fungere som et slikt sted med sentrale funksjoner. 

Utbyggingen av dette området ligger helt på kommunegrense, og en slik utbygging 

langs randsonen av byen som ligger relativt lang fra sentrumsområdene er ifølge Tennøy (2011) 

ikke den mest effektive fortettingsstrategien for å redusere bilbruken. Hun skriver at fortetting 

bør først og fremst skje i sentrumsområdene hvis man ønsker å bruke fortetting som et 

virkemiddel for å redusere bilbruk, og viser til Næss (2011c) sin studie av reisevaner i 

København hvor avstand mellom bolig og hovedsentrum var den boliglokaliseringsfaktoren 

som påvirket reiselengder og bilandeler sterkest.  Hun mener samtidig som et alternativ, dog 

ikke like effektivt, at man bør fortette i «andreordens senter med mange boliger og 

arbeidsplasser i nærheten, og med god kollektivforbindelse» (Tennøy 2011: 54). Når det gjelder 

boliger vil Gjersrud-Stensrud etter planen ha 10000 nye ved utgangen av den planlagte 

utbyggingen. I forhold til arbeidsplasser og kollektivforbindelser er det større utfordringer. Som 

oppgaven har redegjort for er kollektivforbindelsene en av de store utfordringene for Gjersrud-

Stensrud. Området har ingen nåværende forbindelse til T-banenettet og området ligger relativt 

isolert og langt fra sentrumsområdene hvor mesteparten av jobben i Oslo ligger. Oppgaven har 

vist hvordan persontransportdelen av områdeplanen er den delen som har vært under mest 

diskusjon og fått rettet en mengde innsigelser imot. Spørsmålet er da om området slik 
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områdeplanen legger opp til faller inn under områder Tennøy (2011) kaller for andreordens 

senter. Videre sier Tennøy (2011) at når man bygger ut områder som er løsrevet fra bystrukturen 

er det en fare for at disse blir bilavhengighet. Dette kan være småhusområder, næringsområder 

eller handelsområder og til tross for at disse kan beskrives som tett bebygde områder vil deres 

beliggenhet i utkanten av de eksiterende områdene av byen være en faktor som gjør at området 

blir bilbasert.  

Jeg mener i lys av alt det som er fremlagt at Gjersrud-Stensrud representerer en form 

for polysentrisk byutvikling. Det er en desentralisert byutvidelse som er sentrert rundt et 

kollektivpunkt og som ligger utenfor sentrale bystrøk. Hvis man skal beskrive en polysentrisk 

utvikling som en del av en større bærekraftig eller kompakt byutviklingsstrategi må man 

forvente at det skal følge prinsippene om redusert energibruk og utslipp fra transport. Gjersrud-

Stensrud vil til tross for at man kan kalle det en polysentrisk utvikling ikke kunne innfri, slik 

områdeplanen er i dag, det man forventer av en kompakt byutvikling med en redusering av 

bilbruken.  Det er interessant å se på selvmotsigelsene og sammenligne hvordan Oslo kommune 

på den ene siden formulerer sine satstinger om kompakt og bærekraftig utvikling av byen, og 

på den andre siden se på den byutvikling som potensielt vil finne sted. Gjersrud-Stensruds 

områdeplan er ikke i samsvar med de visjoner og ideer Oslo har satt for utviklingen av 

hovedstaden i Kommuneplan 2015. Det faktum at det vil være store utfordringer til å leve opp 

til de satsingene er heller ikke ukjent for planleggerne av områdeplanen selv, slik det et har blitt 

avdekket i intervjuene. Har kommunen selv satt for urealistiske mål og satsinger? Hvorfor er 

Gjersrud-Stensrud tilsynelatende gitt et fritak fra å imøtekomme og bidra i denne utviklingen 

av Oslo?   

8.0 Begrunnelser for utbygging 

I oppgaven har jeg redegjort for hvordan det forventes fra flere hold at Gjersrud-Stensrud som 

et boligområde vil møte på store utfordringer, spesielt innenfor persontransport. 

Innsigelsesaktørene som er blitt intervjuet, mener at det finnes andre mer gunstige områder å 

bygge ut på. De trekker frem beliggenheten og de vanskelige trafikk- og transportforholdene 

frem som faktorer som taler imot en slik utbygging man har lagt opp til i områdeplanen. Det er 

på bakgrunn av denne sterke kritikken mot områdeplanen og de visjonene som er lagt fram for 

Gjersrud-Stensrud at det er interessant å se på begrunnelsene for utbygging. Ikke minst er det 

også er spørsmål om hvorfor man velger å bygge ut når Gjersrud-Stensrud så klart strider mot 

det man ønsker å oppnå ifølge Oslos kommuneplan og Regional plan for Oslo og Akershus, 
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nemlig at veksten i persontransport i Oslo skal tas med gange, sykling og kollektivtransport. 

Jeg vil argumentere at Gjersrud-Stensrud i hovedsak er et eksempel på en kommunedrevet 

byutvikling der utbyggerinteresser har hatt en innflytelse i utviklingen av områdeplan, men at 

det er kommunen som har vist mest interesse for den utviklingen som områdeplanen legger 

frem.  

Et poeng det er viktig å ta opp i denne diskusjonen er punktet til informant 9 fra 

Byutviklingskomiteen som hevder at man må se på Gjersrud-Stensrud utbyggingen som separat 

fra den tettstedutviklingen i indre Oslo. 

«Ja, og det handler om to forskjellige ting. Fordi den innenfra og ut strategien Oslo kommune 

har lagt opp til i kommuneplanen er basert på at man har lite tilgjengelig nytteareal, du må 

bruke det areal du har bygget på bedre, mens på GS har du jo jomfruelig areal som ikke er 

bygget på enda. Så det blir en egen sak.» (Informant 9). 

 

Det er riktig at det i kommuneplanen snakkes både om en innenfra og utover utvikling og i 

tillegg til en desentralisert utvikling. Og Gjersrud-Stensrud vil tilsynelatende være en del av 

denne desentraliserte utviklingen. Jeg anser det likevel interessant å studere en så stor utbygging 

som Gjersrud-Stensrud i lys av de kompakt og bærekraftige prinsippene kommuneplanen 

argumenterer for. Kompakt og bærekraftig byutvikling må ses på i et regionalt perspektiv. Oslo 

regionen har et integrert bolig og jobbmarked og jeg mener at det ikke vil være gunstig å 

separere indre by sin utvikling fra forstedene hvis man samtidig skal legge til rette for en 

bærekraftig byutvikling.  

 

8.1 Interesser bak utbygging 
I Oslo kommune har det lenge vært ideer om at man skal bygge ut på Gjersrud-Stensrud. Dette 

er det siste store området som fortsatt ikke bygget ut siden sammenslåingen av Oslo og Aker 

kommuner tilbake i 1948. At det har vært en interesse om å bygge ut her fra kommunens side 

har dermed vært kjent relativt lenge, men det ser ut til at i nyere tid har interesser hos konkrete 

aktører for at man skal få til en form for utbygging stimulert arbeidet med å få utviklet dagens 

områderegulering.  OBOS-konsernet og Selvaag Bygg, to markedsaktører som eier tomter på 

Gjersrud-Stensrud, la frem sine egenproduserte planer om en regulering av deler av området. 

 
«Det, det er mange vedtak som på en måte bekrefter at en skal bygge der, men det ligger såpass 

langt ut og en fant vel ikke økonomi i det og sånt så det har aldri blitt realisert og så i 2009 så 

kom OBOS og Selvaag Bygg der de kom et forslag til en regulering av omtrent halve Gjersrud-

Stensrud, det som heter Stensrudåsen og Lille Stensurd. Og Oslo kommune var vel ikke 

prinsipielt mot å bygge ut disse områdene, men ønsket å se en samlet plan for hele. Og da var 

det naturlig at kommunen selv tok initiativ til å lage den planen, så da ble arbeidet tatt opp igjen 

for Gud veit hvilken gang.» (Informant 1) 
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Utfra disse kommentarene fra informant 1 får vi vite at på grunn av at man ikke fant økonomiske 

grunner til å starte en utbygging har utviklingen av Gjersrud-Stensrud aldri blitt realisert. Dette 

varte fram til 2009 daarbeidet med å utvikle en områdeplan ble tatt opp igjen etter at OBOS og 

Selvaag Bygg presenterte forslag til regulering av halve Gjersrud-Stensrud.  

 

«Det var jo en bestilling fra daværende byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen, den kom 

jo for så vidt som en oppfølging fra PBE som igjen kom som en reaksjon på det jeg nevnte. Jeg 

tror nok generelt at det er boligtomter i Oslo, men ikke så veldig mye muligheter for å bygge 

større småhusprosjekter, og at større utbyggingsselskaper, det er jo ikke så veldig mange av dem 

OBOS og Selvaag er jo klart de største i Oslo eller blant dem i hvert fall. Men at disse har vært 

pådrivere for å få til småhusområdene særlig. Jeg oppfattet dem ikke som veldig negative til 

PBE forslag om å bygge konsentrert og jeg la merke til at OBOS har gått inn og benyttet seg av 

opsjoner eller hva de hadde, de har i praksis kjøpt en eiendom som ligger helt sentralt ved 

Holstad som er et av de mest sentrale områdene. Så det oppfattet jeg vel som en viss tillit til at 

planen hadde noe for seg. Hvis det er pådrivere så er det kanskje mest det.» (Informant 1) 

 

OBOS var sammen med Selvaag Bygg til å begynne aktive pådrivere for å få utviklet områder 

i Gjersrud-Stensrud med småhusbebyggelse. Disse områdene ligger utenfor det som vil være 

det tette sentrumsområdet. Det er også interessant at informanten nevner at OBOS har hatt 

opsjoner på kjøp av mer eiendom i området og benyttet seg av denne. Utbyggernes ønske om å 

utvikle på Gjersrud-Stensrud har lagt grunnlaget for at Oslo kommune utviklet dagens plan. De 

hadde mottatt offisiell interesse om utvikling fra utbyggere som kunne bidra med investeringer 

og økonomisk garanti. Samtidig som jeg hevder at OBOS og Selvaag Bygg sitt initiativ om å 

bygge ut småhusområder i Gjersrud-Stensrud viser at de er en interesseaktør og har stimulert 

til utviklingen av områdeplanen, må det også sies at de ikke er fullstendig fornøyd med 

områdeplanen slik den er utformet i dag. Informantene fra byutviklingskomiteen hevder at 

utbyggerne ønsker endringer på områdeplanen før den vedtas.  

 

«Ja og de er kritiske til å bygge på Gjersrud-Stensrud foreløpig, fordi de ser ikke at det er noen 

egenskaper eller løsninger både rundt kollektivtransporten som per i dag er god nok i forhold 

til at det blir attraktivt å bygge der. Fordi de bygger bare hvis de får solgt ikke sant. I tillegg 

må det inn noen herlighetsverdier som gjør at det blir, det er jo et umodent marked per i dag, 

og da må man ha noen verdier som gjør at det blir attraktivt. Og det er jo vår oppgave å legge 

de verdiene inn i området sånn at vi får at vi får til det løftet, og da kommer utbyggerne og. 

Men vi snakker om 20 år frem i tid i praksis ikke sant.» (Informant 9) 

 

Som jeg har vært inne på i sammenheng med innsigelsene er det igjen kollektivtransporten som 

blir trukket fram som et negativt aspekt ved planen. For utbyggernes del må det derfor jobbes 

mer med dette punktet i områdeplanen før det vedtas slik at dette kan bidra til at området blir 
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mer attraktiv å bo i og dermed også tiltrekker seg kjøpere. Ut ifra kommentarene fra informant 

9 i Byutviklingskomiteen virker det ikke som utbyggere er fullt overbevist i forhold til å 

investere i området. I forhold til OBOS sier informant 9 følgende: «Men det er ikke noen 

område de har høyt på listen sin i dag i forhold til utbygging, nei.»  

Informant 10 mener også at utbyggere er skeptiske til deler av planen og nevner at 

utbyggerne ønsker en høyere tetthet i den urbane formen.  

 

«Men jeg vet jo at utbyggerne nok kan se for seg en enda høyere tetthet da enn det som, det er 

i hvert fall de første signalene jeg har fått, enn det planen legger opp til så langt. Men derfor 

mener jeg også at det er bra at man har den fleksibiliteten som ligger i det punktet som nettopp 

handler om høyere tetthet eller økt utnyttelse hvis det vil bidra til at man får en bedre 

transportløsning på plass.» (Informant 10) 
 

 

I en prosjektbasert byutvikling vil man se at aktører som utbyggere har muligheten til å fremme 

egne reguleringsplaner for utvikling i byen. Initiativet for utbygging fra disse aktørene kommer 

som et svar på den markedsutviklingen aktørene befinner seg i og basert på prognoser for 

fremtiden, og startes ikke basert på noen overordnet planlegging (Børrud og Røsnes 2016), selv 

om utbyggerne opererer med en reguleringsrisiko. I Gjersrud-Stensrud sitt tilfelle kom dagens 

forslag til områdeplan etter forslag for reguleringsplanen fra utbyggerne. Reguleringsplanen 

kom på deres initiativ og var ment å gjelde et mindre geografisk område enn det områdeplanen 

i dag dekker. Det kan derfor sies at initiativet utbyggerne tok til legge frem en egenprodusert 

reguleringsplan kan ses i sammenheng med en prosjektbasert byutvikling. Men den må også 

ses i sammenheng med lang interesse fra kommunens side om å bygge ut i område. Børrud og 

Røsnes (2016) sier at i en byutvikling der markedet og markedsaktører har stor innflytelse på 

hva og hvor det skal bygges i byen er kommunen interessert i å dirigere denne byutviklingen i 

tråd med kommunens interesser og de overordnede planstrategiene man har stadfestet. I 

Gjersrud-Stensrud sitt tilfelle har dette ført til at kommunen og PBE har overtatt ansvaret for 

reguleringsplanene og utviklet en områdeplan som skal gjelde for hele området.  

 

8.2 En kommunedrevet byutvikling  
Over har jeg beskrevet hvordan utbyggerne OBOS og Selvaag Bygg har på bakgrunn av egne 

interesser fremmet en reguleringsplan for Gjersrud-Stensrud og hvordan denne dette stimulerte 

PBE til å produsere en egen områderegulering som skulle gjelde for hele området. Jeg skal i 

denne delen av oppgaven vise hvordan Oslo kommune selv er en stor driver for utvikling i 

området og at prosjektet i liten grad er drevet av andre aktører. Gjersrud-Stensrud er slik det 

ligger an nå en veldig kommunedrevet utvikling. Hvis vi ser på dette sitatet fra informant 1 kan 
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vi lese at den store utfordringen vedkommende peker ut er å løfte fram utviklingen og få noen 

som er villige til å igangsette arbeidet.  

 

«Jeg tror den store utfordringen er å løfte et fram og få utviklinga i gang der ute, men hvis en 

får det til hvis noen er villige til å ta disse tunge investeringene som planen legger opp til, så 

tror jeg at det vil fungere bra. Jeg tror det hadde vært en klar fordel hvis en hadde et lokomotiv, 

en tung institusjon som en kunne etablere der ute som kunne starte en utvikling.» 

 

Som nevnt tidligere i oppgaven har kommunen i dagens byutvikling muligheten til å forsøke å 

stimulere til utvikling der de ønsker det gjennom insentiver og samarbeid med private aktører. 

Områder som ikke anses som attraktivt for investering av private aktører kan gjøre de 

tilbakeholdne med å satse og velge å lete etter alternative investeringsmuligheter. Drahjelp fra 

kommunen kan minske utviklingskostnadene og usikkerheten rundt området og dermed 

forhåpentligvis tiltrekke seg mer interesse fra private investorer (Nordahl 2015). Det ser ut til 

at i Gjersrud-Stensrud sitt tilfelle må kommunen stimulere til slik utvikling. Informant 2 sier at 

det kan bli en utfordring å få til den kvaliteten i bebyggelsen man ønsker på grunn av at man 

forventer lav boligpriser som vil fører til at investorer blir tilbakeholdne med å legge altfor mye 

inn i prosjektet.  

«Det er jo en utfordring med det med markedspris også da med boligpriser at de at det er at man 

i hver tall sånn som man har sett på det nå at det er forventet relativt lave boligpriser så da er 

det jo også litt sånn man vil ikke legge altfor mye da er det spørsmål om man får til den kvaliteten 

i bebyggelsen som man helst ønsker da, det er ikke sikkert at det passer helt stemmer helt med 

ambisjonene. Så det er en fare for at det blir enklere løsninger og kanskje ikke man får til den 

kvaliteten da» (Informant 2) 
 

 

Informant 10 tror at kommunen er en avgjørende motor i utviklingen av området. Det må sies 

at man på dette stadiet fortsatt er veldig tidlig i prosessen og at informanten forventer et mer 

markedssterkt område etter hvert som begynner å skje ting.  

 
«Ja, altså dette er jo et område som nok også krever at kommunen bidrar da, det er jo noe av 

det som vi har snakket om fra vi tok over byrådet også at markedssvake områder, dette er jo 

foreløpig det men det er jo selvfølgelig også fordi det ikke er skjedd så mye her enda så det 

kan bli et markedssterkt område etter hvert, men markedssvake områder krever normalt sett en 

form for kommunal involvering og et at kommunen er med på å modne området da med å 

legge til rette for både infrastruktur og arbeidsplasser og så videre. Så jeg tror nok at det at 

altså at kommunen eier så mye tomt her ute, det er et av områdene de få stedene vi har tomt. 

Så sånn sett så tror jeg at kommunen er en avgjørende motor i å utvikle området.» (Informant 

10).  

 

Da utbyggerne la frem sine ønsker om å få til en utbygging med småhusområder i deler av 

Gjersrud-Stensrud var dette en form for prosjektrettet byutvikling, en reguleringsplan som 
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hadde bakgrunn i utbyggernes interesser. På grunn av at Oslo kommune lenge har hatt planer 

om å bygge i området ble dermed dagens områdeplan utviklet for hele området, som inkluderte 

de områdene som utbyggerne ønsket å bygge på fra start. Det utviklet seg derfor til en 

områdeplan laget av kommunen selv, og ikke en reguleringsplan som er utviklet av private 

aktører, noe som er mer vanlig i dagens byutvikling. Områdets størrelse og betydning i Oslo 

kommunes planer er muligens også grunn til at kommunen selv ville utvikle reguleringsplanen 

og ikke overlate dette til private aktører.  

 

8.3 Befolkningsvekst og boligetterspørsel 
Oslo er i dag både det mest folkerike fylket i Norge, samtidig som det også er det fylket som 

det forventes skal vokse mest de neste årene. Fra år 2007 til 2016 vokste innbyggertallet i Oslo 

med 20% og ligger i dag på ca. 685000 innbyggere. Statistisk Sentralbyrås 

befolkningsframskriving for Norge fra 2016 viser i sitt hovedalternativ at befolkningen i Oslo 

vil vokse til 854000 i år 2040. Dette betyr at Oslo vil, ifølge denne prognosen, oppleve en vekst 

på 30% fra 2016 til 2040 (Leknes 2016). For å være i stand til å imøtekomme denne sterke 

veksten i befolkningen er det under temaet om byutvikling i kommuneplanen for Oslo bestemt 

at «Boligbyggingen må holde tritt med befolkningsveksten og i alle nye boligområder skal 

variasjon og kvalitet vektlegges» (Oslo Kommune 2015: 35). Byutviklingskomiteen 

informantenes kommentarer i intervjuene mine viser at det er politisk vilje og interesse for å få 

bygget ut boliger i stor takt. Informant 9 forteller at Oslo har et mål for hvor mange antall 

boliger man må ha bygget innen 2030, «Vi skal innen 2030 ha bygget 120000 nye boliger, det 

er ikke lenge til 2030» (Informant 9). Også informant 10 sine kommentarer viser at i Bystyret 

er det fokus på å bygge nok boliger for fremtiden. 

 

«Dette er jo på en måte Oslos siste store ubebygde område som ligger innenfor byggesonen. Og 

med den forventede befolkningsveksten som vi står ovenfor så mener jeg vi må ta alle 

muligheter i bruk. Da må vi både fortette i eksisterende boområde som er utpekt til det, vi måt 

utvikle og transformere områder som er utpekt for transformasjon. Også Byrådet her har jo 

oppjustert boligantallet for Hovinbyen fra 27000 til 40000 boliger som jo også er veldig bra i 

vekstperspektiv, men jeg mener også det å utvikle det siste ubebygde områder vil være et svært 

godt bidrag til nettopp å kunne møte veksten.» (Informant 10) 

 

Ikke bare skal man bygge nok boliger til å dekke etterspørselen, men det skal bygges ut et 

variert utvalg av boliger for å tilfredsstille de ulike preferansene blant befolkningene. Disse 

preferansene blir påvirket av en rekke ulike faktorer, som for eksempel vil hvilken livsfase man 

for øyeblikket befinner seg i kunne påvirke hvordan og hvor man vil bosette seg. Ruud (2015) 

forklarer kort at  
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«Hva som påvirker husholdenes preferanser handler om verdier, om økonomisk status, om 

kulturelle normer, og om livsstil, men det handler også om økonomisk evne eller hvor i livsløpet 

man er.» (Ruud 2015: 11). 

 

Informant 1 mener at på grunn av den sterke befolkningsveksten Oslo opplever er det et behov 

for å både bygge etter innenfra og utover prinsippet i kommuneplanen og samtidig være åpen 

for å bygge ut større områder på randsonen som Gjersrud-Stensrud for å kunne legge til rette 

for denne befolkningsutviklingen. 

 
«Ja, altså Oslos vekst har vel vært noe sånt som nesten ti-tolv tusen innbyggere i året i det siste 

åra. Og det hvis en skal legge til rette for en sånn type vekst så er ja takk begge deler. Jeg tror 

ingen er mot fortetting, men litt av Oslos utfordring er jo at en har boligområder som er veldig 

statiske. I Groruddalen så ligger de stort sett rundt t-baneområdene, veldig vanskelig å få til noe 

særlig fortetting i etablerte boligområdet.» (Informant 1). 

 

 

Fortetting i Oslo er ingen ulempe i seg selv, men informanten påpeker at den urbane formen i 

deler av byen, boligområdene i Groruddalen i dette tilfellet, er bygget ut på en slik måte som 

ikke er gunstig med tanke på videre fortetting i disse områdene. I byutviklingen mener 

informant 1 at man derfor må være åpen for andre strategier og fremgangsmåter for å 

imøtekomme befolkningsveksten. Det er ikke tilstrekkelig å følge en fortettingsstrategi med 

intensivering av allerede bebygde steder, hvor man overser åpne områder som Gjersrud-

Stensrud i lys av den utviklingen man forventer på befolkningsfronten. 

En av fordelene informant 1 vektlegger ved Gjersrud-Stensrud utbyggingen er at den 

vil, i tillegg til å bidra med på å etterkomme boligbehovet, tilby bostedskvaliteter til byens 

innbyggere som mange andre områder i byen i dag ikke er i stand til å tilby.  

 
«Men fordeler og ulemper med alle løsninger og så jeg har ikke sånn … generelt så vil jeg vel 

si at en burde bygge så tett kan på sentrum og at Oslos kommuneplan med prinsipper om å ta 

veksten fra sentrum og utover er et sunt prinsipp. Så jeg støtter forså vidt det selv om det kanskje 

er litt sånn spark meg selv på leggen, så synes jeg det er bra. Men jeg tror som jeg innledet meg 

at veksten i Oslo er såpass sterk at det ikke er, at det ikke er enten eller og at Gjersrud Stensrud 

kan tilby en del andre kvaliteter, naturkvaliteter, tilgang til egen hage, grønne kvaliteter som 

ikke så lett fins i sentrale deler av Groruddalen.» (Informant 1). 

 

 

Utbyggingen vil derfor være med på å ikke bare utvide boligtilbudet med flere tusen nye 

boliger, men det vil også styrke variasjonen og tilbudet av ulike boligtyper i Oslo ifølge 

informant 1. Med den sterke befolkningsveksten byen opplever må man klare å dekke behovet 

etter ulike boligtyper og boområder, og Gjersrud-Stensrud med sin beliggenhet i byens utkant 

langs markagrensen og naturlige åpne områder er ment å tilby beboerne mer grønne kvaliteter 
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enn det mer fortetting i byen vil være i stand til å tilby. Informant 2 forklarer litt av tankegangen 

bak dette aspektet av utbyggingen: 

 
«Litt, kanskje litt av tanken også bak utbyggingen av Gjersrud Stensrud er det at man tilbyr altså 

mer variert bebyggelse da enn hvis man fortetter i mer sentrale deler av Oslo, at man kan tilby 

småhusbebyggelse som i og for seg er etterspurt i markedet. Og sånn sett supplere da 

boligtilbudet da både i bydelen og ja i Oslo.» Informant 2. 

 

Dette kan relateres til det jeg har redegjort for tidligere i oppgaven om konflikten mellom to 

konkurrerende modeller for bærekraftig utvikling, nemlig den «kompakte byen» og «den grønne 

byen» (Næss 2002). Gjersrud-Stensrud om et boområde tilbyr mer åpne grønne områder med 

småhusbebyggelse som passer mer i idealer om den grønne by, sammenlignet med 

sentrumsområdene med sin tette bebyggelse. En begrunnelse bak en utbygging av Gjersrud-

Stensrud er derfor at området kan bidra i arbeidet med å imøtekomme den befolkningsveksten 

og etterspørselen etter boliger det forventes at Oslo vil oppleve i årene som kommer. 

Befolkningsveksten i byen er relativt høy sammenlignet med resten av landet, og det forventes 

at den holder seg stabilt høy i årene som kommer. Og Oslo kommune ser ut til å betrakte 

Gjersrud-Stensrud som et prosjekt som kan tilføye ikke bare flere tusen nye boliger, men også 

andre boligtyper enn det en fortettingsstrategi i indre by kan, spesielt med tanke på de 

småhusbebyggelsene i området. For kommunen og PBE er dette et naturlig tiltak satt opp mot 

fremtidig vekst i befolkningen. Derfor er en av de sentrale begrunnelsene for at man ønsker 

utbygging i dette området er at den «innenfra og utover» strategien det argumenteres for i 

kommuneplanen ikke vurderes som tilstrekkelig til å dekke det boligbehovet Oslo står ovenfor 

i dag og vil stå ovenfor i årene som kommer.  

 

8.4 Stiavhengighet  
At Gjersrud-Stensrud skal være et område for utbygging innenfor markagrensen ble allerede 

bestemt ved kommunesammenslåingen så langt tilbake som i 1948 mellom Oslo og Aker. 

Gjersrud-Stensrud har siden denne avgjørelsen være inne i planene for hvor Oslo kommune har 

bestemt at skal bygges ut på. I lys av dette er det interessant å se nærmere på hvordan slike 

bestemmelser gjort tidligere i tid påvirker hvordan man har arbeidet med en utbygging på 

Gjersrud-Stensrud i senere tid. Informant 1 mener at Oslo kommune har styrt etter prinsippet 

om å behandle Gjersrud-Stensrud som en byggesone sammenhengende siden 1948. 

 

«... det går an å dra det helt tilbake til kommunesammenslåingen mellom Oslo og Aker i 1948 

så lagde de en generalplan for Stor Oslo eller noe sånt der trekkes jo markagrensen opp og da 

vises altså Oslos byggesone med Gjersrud-Stensrud forså vidt som at kartet er grovmaska og 
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sånn og i prinsipp så har Oslo Kommune styrt etter det sammenhengende siden …» (Informant 

1). 
 

Leser man sitatet er det tydelig at tidligere avgjørelser, i dette tilfellet fra 1948, har påvirket 

hvilken tilnærming Oslo kommune har hatt til utbygging på Gjersrud-Stensrud mange år i 

ettertid.  Området ble stadfestet som og har forblitt en byggesone fra 1948 fram til i dag. På 

spørsmålet om man har vurdert andre områder innenfor Oslos byggesone som det kan bygges 

ut på i stedet for Gjersrud-Stensrud ut svarer informant 1 som følger:  

 
«Nei, egentlig ikke. Jeg tror den avgjørelsen ble tatt i 1952 eller nå det var denne planen kom 

hvor de streket opp markagrensen og den er blitt gjentatt med litt ulik utforming. At en i Oslo 

kommune har sånn sett valgt å stå fast på de prinsippene og ikke i noe særlig grad ikke utfordre 

markagrensen, altså Romsås er bygd ut selv om den opprinnelig lå utenfor og Sørkedalen er 

ikke bygd ut selv om den opprinnelig lå i byggesonen. Altså det har skjedd endringer, men som 

et prinsipp så har markagrensen vært der helt fra kommunesammenslåinga rett etter krigen. Og 

etterhvert så er det blitt statlige retningslinjer og det er blitt lovfestet og det ene og det andre, 

men jeg tror sett fra Oslo kommunes ståsted så er det ikke gjort vurderinger av om det skal 

bygges ut noe her. Man har sagt at man skal bygge ut byggesonen ikke marka, ferdig.» 

(Informant 1) 

 

 

Informant 1 sier at det ikke er gjort noen vurderinger fra Oslo kommunes side om det skal 

bygges ut noe på Gjersrud-Stensrud. For Oslo kommune sin del er det allerede bestemt at det 

skal bygges ut, ser det ut til ut i på bakgrunn av dette utsagnet. Og denne avgjørelsen om å 

bygge på Gjersrud-Stensrud ble tatt allerede i 1952, da man streket opp hva som skulle være 

markagrensen og hva som skulle være byggesonene i Oslo. Informant 1 kom også med følgende 

utsagn, som bekrefter Oslo kommune lenge har hatt en intensjon om å bygge ut i området: «Men 

ja som vi var inne på ista her har dem på en måte vel seksti år hatt plan om å bygge ut by på et 

eller annet tidspunkt.»  

Å studere den tidsperioden Gjersrud-Stensrud ble bestemt at skulle være et 

utbyggingsområde er interessant, med tanke på de byutviklingsideene som dominerte denne 

tiden. Informant 3 mener at områdeplanen er et eksempel «gårsdagens» byutvikling og 

representerer ikke den retningen byutviklingen Oslo følger ellers.  

 

«Vi undrer oss jo kanskje litt over prosessen og at ikke Oslo som ellers gjør veldig mye positive 

og bra, vurderer Gjersrud Stensrud på nytt på en måte i lys av ... altså det virker litt som 

morgendagens utbygging som da fortsatt får lov til å ligge inne med morgendagens tenkning 

eller i nei ikke morgendagen, sier jeg morgendagen gårdagen mener jeg selvfølgelig. Sånn 

fortidas måte å planlegge nye byområder på.» (Informant 3). 

 

 

Gjersrud-Stensruds representerer den formen for byutviklingsstrategi man fulgte i 

etterkrigstiden, da Oslo skulle legge av områder for utviklingen av drabantbyene. 
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Beliggenheten til Gjersrud-Stensrud reflekterer dette. Det er et isolert område som ligger 

relativt langt fra sentrumsområdene og uten noen gode forbindelser til nærområdene. Og 

Gjersrud-Stensrud representerer ikke det som Oslo kommune kaller for en innenfra og utover 

byutvikling. Jeg vil derfor gjøre som informant 3 og bruke begrepet «gårsdagen» for å beskrive 

denne planen med tanke på sin beliggenhet som i større grad representerer den desentraliserte 

byutviklingen Oslo hadde i etterkrigstiden enn det den gjør den kompakte byutviklingen man 

argumenterer for med dagens strateger i byutviklingen. 

På bakgrunn av dette finner jeg det interessant å se på planleggingen av Gjersrud-

Stensrud i lys av konseptet stiavhengighet. Spørsmålet se om caset kan forklares med 

utgangspunkt i teorien om stiavhengighet. Ser man tilbake til den tidsperioden avgjørelsen ble 

tatt om å klassifisere Gjersrud-Stensrud som et framtidig utbyggingsområde var Oslo i en 

periode hvor desentralisering sto sterkt som et alternativ for byens utvikling. I 1950 ble nemlig 

en ny byplan utviklet i hovedstaden og denne planen var basert på en desentralisert bymodell 

hvor man skulle utvikle nye boligområder spredt rundt Oslos bykjerne. De nye boområdene 

skulle være plassert i ulike områder rundt det som tradisjonelt var sett som bysentrum. Dette 

skulle være de nye drabantbyene (Lorange og Myhre 1991). I denne perioden opplevde Oslo 

en stor boligetterspørsel, og boligbyggingen inne i Oslos eksisterende bebyggelse klarte ikke å 

følge med denne utviklingen. Resultatet var mer boligbygging utover byens grenser i 

nabokommuner for å dekke boligetterspørselen (Rasmussen 2003).  

Gjersrud-Stensrud ble med andre ord satt opp som et framtidig utbyggingsområde i en 

periode hvor byutviklingen var dominert av andre ideer og teorier for hva som var beste 

retningen for byutviklingen, sammenlignet med dagens fortetting- eller kompaktby-paradigme. 

Dette var en tid med stor boligetterspørsel og byplanen fra den tid med sin fokus på 

desentralisering er åpenbart veldig ulik den vi har i dag (kommuneplanen), og dens visjoner om 

urban fysisk form. I dag har byplanleggingen i Norge og spesielt Oslo merkbar fokus på 

kompakt byutvikling. Den kompakte byen som en strategi er akseptert av majoriteten som den 

retningen byutviklingen i Norge burde følge for å sikre en bærekraftig byutvikling. 

I teorikapitlet om stiavhengighet redegjorde jeg for hvordan Mahoney (2000) mener at 

man må identifisere ‘contingent events’ i den historiske sekvensen man studerer for å kunne 

klassifisere en utvikling som stiavhengighet. I caset Gjersrud-Stensrud kan avgjørelsen om at 

området skal bygges ut vurderes som et startpunkt som satte i gang en utvikling med elementer 

av stiavhengighet. Pflieger et al. (2009) mener at det å bestemme hvilke hendelser man kan 

klassifisere som contingent event ikke alltid er en lett oppgave, og som sagt ikke alle studier av 

stiavhengighet er opptatte av ‘contingent events’ i like stor grad som andre, men fokuserer mer 
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på forklaringer og faktorer bak bestemte utfall og resultater (Mahoney 2000). Pflieger et al. 

(2009) sier at et mulig eksempel på en contingent event kan være «a choice between two equally 

probable alternatives» (Pflieger et al. 2009: 1423), altså et valg mellom to alternativer med like 

stor sannsynlighetsgrad. I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i at avgjørelsen om å gjøre 

Gjersrud-Stensrud til et utbyggingsområde, og ikke ta det med i markaområdene, har fungert i 

en viss grad som en ‘contingent event’ 

Etter informant 5 sin oppfatning, har Gjersrud-Stensrud utbyggingen har vært planlagt 

i så mange år og at det derfor er vanskelig å stoppe prosessen på dette tidspunkt. 

 

«Ja det er litt sånn med veldig mange planer, at det er planlagt så lenge at det er vanskelig å 

stoppe det nå. Det er mange som har jobbet med dette i veldig mange år og OBOS er en stor 

aktør og har mye penger i dette her og Oslo kommune har mye penger i dette her, og det er 

vanskelig å snu det. Det har alltid vært en siste reserven i Oslo, og det er vanskelig å tenke 

annerledes, tenker jeg.» (Informant 5). 

 

Den lange planleggingstiden og flere års involvering fra aktører kan ifølge informant 5 være 

årsaker som har gjort det vanskeligere på dette tidspunkt i arbeidet med Gjersrud-Stensrud å 

snu eller tenke annerledes rundt utbyggingen. Dette bør ses i sammenheng med informant 1 

sine ord om hvordan Oslo kommune ikke har gjort noen vurderingen om det skal bygges ut her, 

men at det er allerede bestemt at i dette område så skal man utbygge. Pierson (2000) og 

Mahoney (2000) sine teorier om selvforsterkende effekter kan være relevante her. Opp gjennom 

årene har Gjersrud-Stensrud forblitt et område for en relativ stor boligutbygging. Og denne 

avgjørelsen har ikke blitt utfordret fra Oslo kommune sin side, men har fått lov til å ligge i 

planene om byens utvikling og har i de seneste årene blitt et mer og mer realistisk 

utbyggingsprosjekt. Den stien man valgte å følge ble bestemt med avgjørelsen om å gjøre 

Gjersrud-Stensrud til et fremtidig utbyggingsområde. Teorien om selvforsterkende effekter 

fastslår som nevnt at når utviklingen beveger seg i en bestemt retning vil hvert enkelt skritt man 

tar langs denne retningen forsterke sannsynligheten for at man fortsetter utviklingen i dette 

sporet (Pierson 2000).  

 Kommunenes interesser for å bygge ut i området har vart i mange år. Informant 1 har 

nevnt at man i Oslo kommune ikke har vurdert om man skal bygge på Gjersrud-Stensrud eller 

ikke, det er bestemt at man skal bygge der og ikke i marka. Jeg har ikke hatt muligheten til å gå 

undersøke om det finnes dokumenter fra tidligere som viser om Gjersrud-Stensrud er utfordret 

i større grad, men når det gjelder nyere tid ser det ut til at området har fått lov til å forbli som et 

fremtidig prosjektområde i Oslo kommune. Hvis man unnlater å utfordre utbyggingen av 

Gjersrud-Stensrud, kan dette åpenbart ha satt en norm for senere strategier for byutviklingen. 
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Dormois et al. (2005) sier at «The continuity of practices can be – and most of the time is – 

stronger than the objective and the announced need for innovation» (Dormois et al. 2005: 244). 

Hvis man antar at Gjersrud-Stensrud har forblitt like lite utfordret kan man spørre om dette har 

hatt en forsterkende effekt og legitimerer en utbygging.  

I lys av den befolkningsveksten Oslo opplever, har Gjersrud-Stensrud sin rolle i 

visjonene om byens utvikling overlevd gjennom årene, og til med kanskje forsterket. Område 

skal på lang sikt bidra med 10000 nye boliger til boligmarkedet i Oslo. Den sterke 

befolkningsveksten mener jeg da har fungert legitimerende ovenfor Gjersrud-Stensrud som et 

utbyggingsprosjekt, selv i en tid hvor bærekraftig- og kompakt byutvikling til tider kan 

dominere byutviklingsbildet i Oslo. Samtlige av informantene jeg snakket med fra både Plan- 

og bygningsetaten og Byutviklingskomiteen var klare på at det å bygge ut Gjersrud-Stensrud 

var uunngåelig med den befolkningsutviklingen Oslo befinner seg i. Man kan si at de anså det 

som det riktige å gjøre for å forberede seg til den veksten man forventer i antallet beboere i 

årene fremover.   

 

8.5 Avsluttende diskusjon 
Avgjørelsen om å bygge ut på Gjersrud-Stensrud er et valg som ble tatt for omtrent 60 år siden 

i en tidsperiode hvor nye områder lenger ut fra indre by ble øremerket som utbyggingsområder 

for de nye drabantbyene. Dette var da en periode hvor planmyndighetene oppfordret til 

byspredning på grunn av boligmangelen. I dag er derimot byutviklingen fra planmyndighetene 

mer preget av å være sentrert rundt prinsipper om bærekraftig og kompakt byutvikling. Og Oslo 

er fra flere hold beskrevet som en av de mer kompakte og konsentrerte byene i norsk 

sammenheng. Det er derfor tydelig at Gjersrud-Stensruds beliggenhet til en viss grad 

representerer historiske planleggingsidealer. Dette stedet er jo nettopp et av disse områdene 

som ble satt av for utbygging med den intensjonen at man skulle spre byens urbane form. I dag 

ser man ulempen med beliggenheten og transportløsningene, noe ikke minst 

innsigelsesaktørene har lagt vekt på, men interessen for å bygge ut har forblitt gjennom årene. 

I nyere tid har interesser fra utbyggere, helt konkret i form av et forslag for reguleringsplan, 

stimulert kommunen til å utvikle en egen områdeplan for Gjersrud-Stensrud.  

Gjersrud-Stensrud kan virke som et eksempel på hvordan planmyndighetenes strategier 

for å fremme kompakt byutvikling kan komme i konflikt med ideer og intensjoner om 

byutviklingen fra fortiden. På den ene siden jobber man med strategier for å minske bruken av 

privatbilen og bygge langs transportknutepunkter, og på den andre siden har man latt være å 

utfordre en utbygging som Gjersrud-Stensrud.  
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I tillegg kommer bærekraftperspektivet også i konflikt med interesse og behovet for å 

bygge ut flere boligområder. Utbygging av flere tusen boliger, som kommunen og andre aktører 

ønsker, settes opp mot det å sørge for at man ikke bygger ut et område som antakeligvis blir 

relativt bilbasert og ikke vil kunne leve opp til de satsingene planmyndighetene selv har fastsatt 

i kommuneplanen for Oslo. Byutviklingen er en arena hvor ulike interesser kjemper mot 

hverandre. På den ene siden med miljø og bærekraftighet, og på den andre siden kommunens 

rolle som tilrettelegger for at det utvikles nok boliger for å kunne imøtekomme den raske 

befolkningsveksten.  

9.0 Konklusjoner 

I dette kapittelet skal de viktigste funnene oppsummeres. Før skal jeg gjennomgå mine funn når 

det gjelder hva slags type byutvidelse utbyggingen representerer, og deretter vil jeg gjennomgå 

årsakene som ligger bak planen om utbygging.  

 

9.1 Hva slags type byutvidelse representerer Gjersrud-Stensrud-

utbyggingen?  
Gjersrud-Stensrud er et helt nytt boligområde hvor planmyndighetene har tenkt å utvikle totalt 

10000 nye boliger, og er et område som noen informanter har kalt en «egen småby». Området 

er lokalisert i nærheten av eksisterende drabantbyer som Bjørndal og Mortensrud og ligger helt 

på kommunegrensen. Dermed blir det lokalisert relativt langt unna sentrumsområdene og det 

tilhørende arbeidsmarkedet. Det skiller seg dog fra de eksisterende drabantbyene i Oslo både i 

dens form og i områdeplanens fokus på arbeidsplasser og tjenester for befolkningen. 

Drabantbyene er av noen blitt kalt sovebyer, eller steder hvor folk bor, men som ellers ikke har 

de funksjoner og tjenester man forbinder med byen noe som gjør at beboerne må pendle til 

andre steder for å jobbe og for mange typer tjenester. I områdeplanen er det lagt opp til 3700 

arbeidsplasser og en rekke tjenester og funksjoner, og informantene fra Plan- og bygningsetaten 

har i intervjuene fokusert på begreper som selvstendighet og funksjonsblanding for å beskrive 

Gjersrud-Stensrud. Tetthet rundt sentrumsområdene er et punkt ved planen som er blitt fremmet 

som positivt for nettopp denne funksjonsblandingen og graden av selvstendighet. Denne 

konsentrasjonen av boliger og arbeidsplasser skal være plassert rundt hovedgaten og de to t-

banestasjonene. Planleggerne ønsker at denne tettheten skal gi en høy konsentrasjon med 

beboere rundt kollektivknutepunktene og dermed gi et godt passasjergrunnlag for t-banen.  

Samtidig vil konsentrasjonen av tjenester gi beboerne nærhet til de tjenester og funksjoner de 
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drar nytte av i hverdagen. Utover sentrumsområdet er det planlagt at det skal være 

småhusbebyggelse som ligner mer på det man ser i forstedene eller rundt i Oslo med for 

eksempel rekkehus, tomannsboliger og mer åpne grønne områder. Visjonene om hvordan 

Gjersrud-Stensrud skal se ut fysisk sett er klart inspirert av både indre by og forstadsområder, 

der det skal være både innslag av tett bebyggelse og kvartalsstruktur med butikker på gatenivå, 

men også boområder som ligner mer på de tradisjonelle småhusområdene i forstaden.  

I oppgaven har jeg argumentert for at Gjersrud-Stensrud representerer en desentralisert 

og polysentrisk form for byutvidelse. I en polysentrisk utvikling av byformen vil 

konsentrasjonen og fortettingen ikke være forbeholdt sentrumsområdene, men fordeles utover 

det urbane landskapet i form av ulike noder ofte plassert rundt kollektivknutepunkt som kan 

stimulere til kollektivbruk og mindre privatbilbruk. Dette er også tilfellet med den urbane 

formen som er planlagt for Gjersrud-Stensrud, med fysiske konsentrasjon rundt Stensrudsgaten 

og t-banestasjonen. Området vil fungere som en relativt løsrevet node med boliger, 

arbeidsplasser, skoler, og en rekke andre tjenester som gjør at området fungere som et senter.  

Jeg har, med støtte i forskning på byform og transport, også argumentert for at til tross 

for dette fokuset på tetthet rundt kollektivpunkt vil området sannsynligvis bli relativt bilbasert, 

selv om byutvidelsen kan beskrives som en polysentrisk fortetting. Områdets lange avstanden 

til Oslo sentrum og dets isolerte beliggenhet er faktorer som vil ha virkning på dette. I 

teorikapittelet redegjorde jeg for hvordan fortetting i utkanten av byene fortsatt vil, med stor 

sannsynlighet, bli relativt bilbaserte. Innsigelsene som er blitt rettet mot områdeplan er veldig 

fokuserte på akkurat dette aspektet ved planen, nemlig områdets isolerte beliggenhet, at den 

mangler robuste løsninger på transportutfordringene og at rekkefølgekravene som åpner for 

utbygging av boliger før en t-bane bygges er en planlegging som begynner i feil ende.  

   

9.2 Hva er årsakene til at dette området blir bygget ut?  
Jeg hevder i oppgaven at utbyggingen av Gjersrud-Stensrud er en utvikling av byen som er 

sterkt fremmet av kommunen selv, men at kommunen samtidig er avhengige av å tiltrekke 

investeringer fra private aktører i området for å gjennomføre de visjonene man har for 

utviklingen. Det er også en stor interesse blant planmyndighetene, med den befolkningsveksten 

hovedstaden opplever, for at det produseres nok boliger i årene fremover. 

På bakgrunn av de intervjuene jeg har gjennomført med informanter fra Plan- og 

bygningsetaten og Byutviklingskomiteen virker det som at interessen fra investorer på 

nåværende tidspunkt er relativ lav og at utbyggere er skeptiske til forslaget for områdeplanen 

med tanke på tetthet og transportløsninger. I hvilken grad det stemmer at de er skeptiske har jeg 
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ikke fått bekreftet gjennom intervjuer med disse aktørene, men det er klart at utviklingen av 

området er veldig kommunedrevet og dette gjenspeiles i kommentarene fra Plan- og 

bygningsetaten og Byutviklingskomiteens informanter. I en markedsdrevet byutvikling er det 

markedsaktørene som er de aktive pådriverne for å få til utvikling i utpekte områder, på 

bakgrunn av deres interesser og økonomiske prognoser. Mens i dette tilfellet har kommunen 

hatt en sterkere pådriverrolle.  

Gjersrud-Stensrud er pekt ut som et av de områdene Oslo har til rådighet som det må 

bygges på for at man skal kunne imøtekomme den befolkningsveksten man forventer. 

Hovedårsaken til at det bygges ut på Gjersrud-Stensrud vil jeg si, på bakgrunn av den dataen 

jeg har samlet inn, er at området anses som en viktig brikke i arbeidet med å tilføye nok boliger 

til boligmarkedet i en by som det forventes skal vokse relativt mye fremover. Jeg argumenterer 

for at dette aspektet kan virke overskyggende ovenfor andre sider av byutviklingen, mer presist 

de bærekraftige prinsippene man gjør rede for i kommuneplanen for Oslo som begrensingen av 

privatbilbruken.  

I oppgaven har jeg sett på hvordan stiavhengighet og videreføringen av gamle visjoner 

og ideer har holdt Gjersrud-Stensrud inn i planene for fremtidig utbygging. Området har fått 

lov til å ligge som et utviklingsområde og har i nyere tid ifølge, i følge mine intervjuer, ikke 

blitt utfordret.  

 

9.3 Relevans og videre forskning 
Oslo er en by i sterk vekst. Byen må balansere mellom denne veksten og den 

bærekraftige byutviklingen man argumenterer for og i mange tilfeller lever opp til. 

Gjersrud-Stensrud utbyggingen mener jeg er et veldig relevant eksempel på de 

paradokser og avveininger byutviklingen Oslo tross alt preges av. Dette er interessant 

ikke minst fordi områdeplanen er under behandling mens jeg skriver denne oppgaven, 

men også fordi jeg mener den setter søkelyset på ulike interesser og konflikter i 

byutviklingen. Den viser også hvordan kommunen selv er en aktiv aktør i byutviklingen, 

selv i et samfunn som blir mer preget av nyliberalistiske prinsipper og der private aktører 

har styrket sin rolle i byutviklingen.   

Med tanke på den befolkningsutviklingen Oslo vil oppleve er Gjersrud-Stensrud 

også et interessant case hvis nye store relativt ubebygde områder vil settes av for 

utvikling. Et eksempel på dette er den stadig tilbakevendende diskusjonen om flytting 

av markagrensen, for å kunne bygge ut mer innenfor kommunegrensen Jeg mener det 
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bør forskes mer i årene fremover på de sosiale sidene og transportmessige sidene av 

området når utbyggingen settes i gang. I denne oppgaven har jeg fokusert mye på 

transportløsningene og beliggenheten til området, men kompakt byutvikling dreier seg 

mer enn det. Vi må ikke glemme at dette området vil etter planen få opp til 10000 

boliger, noe som åpner for studier av blant annet befolkningssammensetning, levekår, 

stedsutvikling og stedsidentitet.  
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Appendiks 1: Informasjonsskriv 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 
«Utbygging og Planlegging Gjennom Byutvidelse – en studie av områdeplan 

for Gjersrud-Stensrud» 
 
Dette er en forespørsel om deltakelse i Belin Fatahi sin masteroppgave om byutvikling i studiet 
samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet har som formål å studere 
områdeplanen for Gjersrud-Stensrud i Oslo.  
 
Ved å gjennomføre dette prosjektet ønsker jeg å se på to ting, først den fysiske utviklingen av Gjersrud-
Stensrud, og det andre selve planleggingen. I lys av dette er problemstillingene som følger: 
 

 Del 1: Hva slags type byutvidelse representerer Gjersrud-Stensrud-utbyggingen?  

 

 Del 2: Hva er årsakene til at dette området blir bygget ut?  

 
I den forbindelse ønsker jeg å gjennomføre intervju av enkeltpersoner som er involvert i og har 
kunnskap om prosjektet. Utvalget er trukket ut etter vurdering av hvilken relevant informasjon 
informantene kan bidra med for at jeg best mulig kan svare på problemstillingene.   
 
Deltakelse i studien innebærer kun et enkeltintervju. Intervjuet er ventet å vare fra 60 til maks 90 
minutter. Informasjonen som innhentes fra deg vil registreres ved hjelp av lydopptak som senere vil 
noteres og lagres på datamaskin. I tillegg vil det være notatskriving under selve intervjuet. 
 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun student og veileder som har tilgang 
til opplysningene. Opplysningene lagres på Universitetet i Oslo sine servere med passordbeskyttelse. 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.09.2015. Datamaterialet vil anonymiseres ved prosjektslutt.  
 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 
Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Belin Fatahi på e-mail, 
belinf@student.sv.uio.no eller på telefonnummer 98 09 21 03. Kontaktopplysninger til veileder Per 
Gunnar Røe (professor ved UiO) er p.g.roe@sosgeo.uio.no og telefonnummer 22 85 52 17. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 

mailto:belinf@student.sv.uio.no
mailto:p.g.roe@sosgeo.uio.no
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 

Appendiks 2: Intervjuguide 

Innledning 

Hvilken stilling har du i forhold til arbeidet med planen for utbyggingen av Gjersrud-

Stensrud? 

Hva er din faglige bakgrunn? 

Hvor lenge har du jobbet med dette prosjektet? 

Hva har du jobbet med tidligere, og hvilke stillinger har du hatt? 

 

Del 1 Beskrive planen for Gjersrud-Stensrud 

Hvordan startet arbeidet med områdereguleringen?  

Hvem tok initiativ, og hvem var pådrivere? Var det private eller offentlige aktører? 

Hvem har vært delaktige? 

 

Del 2 Faglig Innhold 

Gjersrud-Stensrud kan potensielt få 10.000 nye boliger. Hva slags område er dette tenkt å 

være?  

Er dette en drabantby/forstad a la Bjørndal eller Mortensrud, eller er dette en mer selvstendig 

boområde mer lignende en egen by, en småby?  

Hva mener du skal til for at det blir en småby?  

Hva ligger i områdeplanen som gjør dette mulig? 

Hva vurderer du som et selvstendig område, og i hvilken grad vil Gjersrud-Stensrud fungere 

som et selvstendig område?  

Hvordan er området planlagt med tanke på lokalisering av funksjoner? Hvilken funksjoner er 

det snakk om?  

Gjersrud-Stensrud skiller seg fra Oslos drabantbyer ellers ved at man ønsker et klart 

sentrumsområde med tett bebyggelse og en kvartalsstruktur. Hva er grunnen til at man vil 

utvikle en slik urban form? 

Hvordan blir forholdet mellom Gjersrud-Stensrud og de boområder som befinner seg i 

nærheten? 

Hvordan blir forholdet mellom Gjersrud-Stensrud og de de andre kommunene? Er Gjersrud-

Stensrud hovedsakelig rettet mot Oslo eller skal den ha en mer regional rolle på tvers av 

kommunegrensene?  

Hvordan ser du på mulighetene til Gjersrud-Stensrud til å trekke til seg beboere fra utenfor 

Oslo kommunes grenser? 
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Hva slags mennesker og familier tror du vil bosette seg der, mht alder, livsfase, sosial 

status/klasse, økonomi, etnisk tilhørighet, osv? Hvordan tror du boligprisene vil bli? 

Gjersrud-Stensrud ligger relativt langt fra sentrumsområdene. Hvordan ser du på området i 

forhold til persontransport? 

Hvordan skal man knytte stedet til resten av byen? 

Hva vil du si er hovedutfordringene ved persontransport? (Hvilke andre utfordringer ser du 

ved persontransport?) 

Hvordan jobbes det for å få flest mulig til å bruke kollektivtransport? Er det et mål i denne 

planen? 

Hva vil man kunne oppnå på Gjersrud-Stensrud som er forskjellig fra det å fortette i 

knutepunktene i Oslo?  

Har denne utbyggingen vært veid opp mot andre områder som kunne bygges ut, eller 

fortettes? Hvilke områder?  

 

Del 3 Planleggingsprosessene, aktører, deltakelse, etc. 

Hvilke aktører har vært aktive pådrivere for å få utarbeidet en områderegulering? 

Har private aktører vært en del av det planfaglige arbeidet (grunneiere, entreprenører, 

utbyggere, eiendomsutviklere, osv)?  

Hvilken rolle har kommunen og private aktører hatt i formuleringen av visjonene for 

Gjersrud-Stensruds utvikling?  

Hvilken rolle har offentlige aktører på statlig eller regionalt nivå (som vegvesenet, 

fylkesmannen og fylkeskommunen) hatt for arbeidet med planen? 

Hvordan har samarbeidet mellom private og offentlige aktører fungert? Har det oppstått 

interessekonflikter mellom involverte parter? Hvordan har disse blitt håndtert? 

Området består av flere grunneiere. Hvilke grunneierinteresser har påvirket områdets 

utvikling?  

Hvordan har man lykkes med å få alle grunneiere innenfor området til å enes om en utvikling? 

Hvilke konsulenter har vært involvert i planleggingen, og hvilken rolle har de spilt i den 

fysiske utformingen av området? 

Hvordan har interesseorganisasjoner og miljøorganisasjoner reagert på områdereguleringen?  

Hvilke miljøhensyn har blitt ivaretatt? 

Hvilke miljøhensyn har ikke blitt ivaretatt? 

Hvordan har miljø- og interesseorganisasjoner deltatt i arbeidet rundt Gjersrud-Stensrud? 

Hvordan har deres kunnskap blitt brukt i planleggingen? 

Har det vært tenkt på muligheten for at de framtidige innbyggerne kan være med på å 

bestemme, eller få innflytelse på, hvordan området skal utbygges? 

Hvorfor tror du personlig at man velger å bygge ut her i akkurat dette området? Mener du man 

bør bygge ut i lys av de innsigelsene som er blitt fremmet? 

Kan det være noe som ligger igjen fra tidligere? Noe som er startet og som ikke har blitt 

stoppet?  
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Del 4 Avsluttende kommentarer 

Har du noe å tilføye? 

Er dette en plan som kommunen kan være stolt av? Tror du den kan bli et foregangsprosjekt, 

eller et forbilde, for senere utbygging? I så fall hvorfor? Og hvis ikke, hvorfor? 

Kunne du tenke deg å bo der? 

 

 

 


