
Hvordan påvirker terrorangrepet 22. 
juli 2011 planleggingen av byrommet 

i Oslo sentrum?  

 
Planlegging for et trygt, åpent og tilgjengelig 

byrom 
 

 
Margrethe Skår 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i samfunnsgeografi 
 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 
UNIVERSITETET I OSLO  

 
2017 

 



II 
 

 

 

 

 

Hvordan påvirker terrorangrepet 22. juli 2011 

planleggingen av byrommet i Oslo sentrum?  

 

Planlegging for et trygt, åpent og tilgjengelig byrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Margrethe Skår 

2017 

Hvordan påvirker terrorangrepet 22. juli 2011 planleggingen av byrommet i Oslo sentrum? 

Planlegging for et trygt, åpent og tilgjengelig byrom. 

Margrethe Skår 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen UiO 



IV 
 

Sammendrag 
Terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 avdekket at sentrale bygninger 

og institusjoner i Oslo ikke var godt nok beskyttet mot terror. Dette fikk tragiske følger i 

Regjeringskvartalet, der en bilbombe drepte åtte mennesker og resulterte i store materielle 

skader. Statsbygg har ferdigstilt forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal, og 

planleggingsfasen går nå mot slutten 

 I denne oppgaven undersøker jeg hvordan terrorangrepet og påfølgende krav om bedre 

sikkerhet har påvirket byplanleggingen i Oslo sentrum generelt, og planleggingen av det nye 

regjeringskvartalet spesielt. Oppgaven har en kvalitativ tilnærming, og baserer seg i stor grad 

på studier av offentlige rapporter og dokumenter. Det er også gjennomført supplerende 

intervju av fagfolk med kunnskap om byplanlegging i Oslo, utviklingen av det nye 

regjeringskvartalet, samt sikkerhet tilknyttet skjermingsverdig objekt og byrom. 

 Min studie bygger på relevant litteratur fra byplanlegging, og relaterer teorien til Oslo 

som kasus. Et sentralt spørsmål i oppgaven er hvordan man kan tilrettelegge for en 

byutvikling som balanserer behovet for sikkerhet og trygghet, med ønsket om å opprettholde 

et åpent og tilgjengelig byrom. 

 Oppgaven vektlegger tre sentrale dokumenter som legger føringer for utforming av 

sikkerhetstiltak i Oslo sentrum, og planlegging av nytt regjeringskvartal. I 2014 laget staten 

og Oslo kommune sammen «Prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i Oslo sentrum», som 

er retningsgivende for sikringstiltak som berører gater og byrom i Oslo sentrum, for perioden 

2014-2025. I 2016 kom Statsbygg med «Forslag til reguleringsplan for nytt 

regjeringskvartal», som i stor grad bygger på prinsipplanen, og legger overordnede føringer 

for det nye regjeringskvartalet. Begge reguleringsplanene har referanser til rapporten 

«Bylivsundersøkelse i Oslo sentrum 2012-2014» fra 2014, produsert av Gehl Architects for 

Levende Oslo. Levende Oslo er et offentlig-privat samarbeid om å utvikle Oslo sentrum. 

Rapporten fra Gehl Architects kartlegger hvordan innbyggere og turister bruker Oslo, og den 

kommer med forslag til strategier og tiltak for bedre trivsel og økt bruk av byen. 

 I tillegg til dokumentanalyse har jeg til sammen intervjuet åtte personer. 

Representanter for staten: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statsbygg og 

Stortinget. Representanter for Oslo kommune: Plan- og bygningsetaten, 

Byutviklingskomiteen og Levende Oslo. Jeg har brukt intervjuene som en sekundærkilde for å 

supplere og bedre forstå intensjonene i de sentrale dokumentene.  
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 Etter 22. juli 2011 har sikring av viktige institusjoner i Oslo sentrum fått en sentral 

plass i planleggingen av Oslo sentrum. Hovedfokus er å sørge for avstand mellom 

skjermingsverdige objekt og kjøretøy. Studien viser at spesielt i utformingen av det nye 

regjeringskvartalet, er det krevende å balansere dette med målet om et åpent og tilgjengelig 

byrom. Det fremkommer at byutvikling er kompleks i seg selv, og at fokus på sikkerhetstiltak 

i tillegg gjør arbeidet enda mer omfattende. Denne tilleggsfaktoren medfører også ekstra 

ressurser i form av tidsbruk og kostnader i byggeprosjekt. Studien viser at tross samarbeid har 

ikke alltid staten og Oslo kommune sammenfallende interesser. I Oslo sentrum ligger flere 

sentrale bygninger som staten har eierskap til og beskytter etter sin standard. Kommunen kan 

være uenig i det visuelle og funksjonelle resultatet, men må akseptere det. Terrortrusselen 

påvirker i så henseende den helhetlige tenkningen rundt byplanleggingen.   
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Forord 
 

Tusen takk til  

-min veileder Terje Wessel 

-nære og kjære som har støttet meg – hver og en på sitt vis, og all støtte har vært like 

uunnværlig! 

-mine informanter som velvillig har stilt opp og delt av sin kunnskap. 

 

For byutviklingsentusiaster med sans for opera, kan det anbefales en tur til New York 

hvor det er mulig å se en operaforestilling basert på byutvikling 

http://mosesjacobsopera.com/Events.html 

Twitter: @AMarvelousOrder 

Tema er konflikten mellom Jane Jacobs og Robert Moses om byutviklingen i USA på 

1960 tallet. It’s dramatic. It’s impassioned. It may even be operatic. 

            

   

 

 

 

  



VII 
 

Innholdsfortegnelse 
1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Teoretisk perspektiv .................................................................................................... 3 

1.2 Data, metode og oversiktskart ..................................................................................... 4 

1.2.1 Kart over Oslo sentrum ........................................................................................ 5 

1.2.2 Kart over det nye regjeringskvartalet ................................................................... 6 

1.3 Oppbygging av oppgaven ............................................................................................ 8 

2 Trygghet i praktisk planlegging –  noen forløpere ........................................................... 10 

2.1 Byen, byplanlegging og det offentlige rom ............................................................... 10 

2.2 Byplanleggingen etter 9/11 ........................................................................................ 12 

2.3 Vestlige byer som terrormål ...................................................................................... 14 

3 Åpenhet versus fysiske  sikkerhetstiltak – teoretiske  utgangspunkter. ........................... 16 

3.1 Jane Jacobs og Oscar Newman .................................................................................. 16 

3.1.1 Jacobs – mennesker i gaten gir trygghet ............................................................ 17 

3.1.2 Newman – fysisk utforming som sikkerhetsfaktor ............................................ 18 

3.2 De to tradisjonene ...................................................................................................... 19 

3.2.1 Jacobs’ tradisjon ................................................................................................. 20 

3.2.2 Newmans tradisjon ............................................................................................. 21 

3.2.3 Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) ........................... 23 

3.2.4 Mennesket og byrommet .................................................................................... 24 

4 Metode .............................................................................................................................. 27 

4.1 Datamaterialet ............................................................................................................ 27 

4.2 Etikk........................................................................................................................... 28 

4.3 Kvalitativ casestudie .................................................................................................. 29 

4.4 Datainnsamling .......................................................................................................... 30 

4.5 Intervju....................................................................................................................... 31 



VIII 
 

4.6 Analyseprosessen....................................................................................................... 32 

5 Aktører som påvirker byutviklingen. ............................................................................... 35 

5.1 Stat og kommune ....................................................................................................... 35 

5.2 Samspill private og offentlige aktører ....................................................................... 36 

5.3 Flerpartssamarbeid om byens kvalitet og trygghet .................................................... 36 

5.4 Tverrfaglig og helhetlig ............................................................................................. 37 

6 Oslo sentrum - planlegge for sikkerhet og åpenhet .......................................................... 39 

6.1 Tillit og risikoredusering ........................................................................................... 39 

6.2 Oslo etter 22. juli ....................................................................................................... 41 

6.3 Styringsverktøy: lover, regler, retningslinjer og reguleringsplaner ........................... 43 

6.4 Økonomi og tid .......................................................................................................... 45 

6.5 «Sikring med vennlighet» .......................................................................................... 46 

6.5.1 Byrommets design og sikkerhet ......................................................................... 48 

6.5.2 Sikringstiltak og tilgjengelighet ......................................................................... 52 

6.5.3 Folkeliv som vennlig sikring – en plan for Kvadraturen ................................... 59 

6.6 Prinsipper for økt terrorsikring .................................................................................. 60 

6.6.1 Konsentrasjon av skjermingsverdig virksomhet ................................................ 61 

6.6.2 Passiv overvåking ............................................................................................... 62 

6.6.3 Kjøretøybarriere, avstand og hastighet ............................................................... 63 

6.6.4 Offentlige/private byrom - Avgrensing av byrom .............................................. 64 

6.6.5 Parkering ............................................................................................................ 65 

7 Planleggingen av det nye regjeringskvartalet ................................................................... 66 

7.1 Rammer for planleggingen ........................................................................................ 66 

7.2 Planprosessen............................................................................................................. 67 

7.3 Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning .................................................... 69 

7.4 Reguleringsplanen om åpenhet og sikkerhet ............................................................. 72 

7.5 Reguleringsplanen om områdets rolle i byen ............................................................ 73 



IX 
 

8 Balansen åpenhet og trygghet i Oslo ................................................................................ 76 

8.1 Ulike betydninger av åpenhet i en by ........................................................................ 76 

8.2 Behov for trygghet og sikkerhet ................................................................................ 77 

8.3 Et bysentrum som både er trygt og levende .............................................................. 79 

8.4 Tilrettelegges byrommet for alle? .............................................................................. 82 

8.5 Historie og nåtid ........................................................................................................ 85 

9 Konklusjoner .................................................................................................................... 87 

9.1 Folkeliv – trygghet og sikkerhet ................................................................................ 89 

9.2 Hvordan håndtere terrortrusselen? ............................................................................. 91 

9.3 Sikringstiltak i byrommet .......................................................................................... 92 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 95 

Vedlegg: Intervjuguide  .......................................................................................................... 102 

 

Figur 1: Oversiktskart Oslo sentrum. Plan- og bygningsetaten/Prinsipplan for gatebruk og 

grunnsikring i Oslo sentrum. Den blå pilen viser til regjeringskvartalet. .................................. 5 

Figur 2: Illustrasjon Statsbygg. Diagram som viser avgrensning av forslag til plassering av 

ytre perimeter inklusiv bygg som sperrer, og områder foreslått for plassering av indre 

perimeter. .................................................................................................................................... 7 

Figur 3: Sykkelstativ som kan fungere som kjøretøybarriere (foto: cyclehoop.com) .............. 23 

Figur 4: Nedre Foss park, Oslo sentrum. (foto: Hege M. Nyheim). ........................................ 25 

Figur 5: Slik kan det bli i Akersgata bak Stortinget. Trær, bymøbler og vannspeil kan både 

redusere risiko og ivareta den estetiske opplevelsen av byen. (Illustrasjon: SLA/COWI for 

Oslo kommune). ....................................................................................................................... 50 

Figur 6: Et inviterende byrom (foto: flickr/Eng-Joo Ong (CC BY-NC-ND 2.0) ..................... 51 

Figur 7: Et avvisende byrom (foto: Timo Arnall/Flickr) ......................................................... 51 

Figur 8: Sikringsobjekt for å hindre kjøretøy. Bankplassen i Oslo og Emirates Stadium i 

London. (foto hhv. Flickr/anneli2000(CC BY-NC-ND 2.0) og public domain) ..................... 54 

Figur 9: t.v. sikring foran Høyblokka, t.h. sikring i Akersgata foran G-blokken, mai 2017. 

(foto: Jon Olav H. Eikenes) ...................................................................................................... 58 

Figur 10: Ill. fra Plan- og bygningsetaten ................................................................................ 62 



X 
 

Figur 11: Møllergata nord ved Regjeringskvartalet slik den blir presentert – med sikringstiltak 

– i forslag til reguleringsplan av 24. juni 2016 (bilde:SLA (illustr.)/Statsbygg) ..................... 63 

Figur 12: Illustrasjon fra Statsbyggs orienteringsmøte om reguleringsplanen august 2016 .... 74 

 

 

 

  



1 
 

1 Innledning 

Angrepet på tvillingtårnene i New York 11. september 2001 satte terrortrussel og sikkerhet på 

dagsorden i den vestlige verden. Nærmere 10 år senere opplevde Oslo et bombeangrep i 

regjeringskvartalet, som sammen med massedrapet på Utøya, var de verste terrorhandlingene 

i Norge etter 2. verdenskrig. I årene etter 2011, har terrorhendelser i europeiske byer bidratt til 

en økende frykt for terrorangrep i denne delen av verden. 

  Med fokus på Oslo sentrum vil jeg i denne oppgaven se nærmere på hvordan 

terrortrusselen og faktisk utførte angrep preger planleggingen og utformingen av byrommet. 

Noen dager etter angrepet 22. juli, sa daværende statsminister Stoltenberg blant annet dette: 

«Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet» (NRK, 

2011).  

 Jeg har valgt dette temaet fordi de fysiske følgene av bomben 22. juli er en stadig 

påminnelse om at noe har endret seg vesentlig i Norges hovedstad. Ulike sperringer, 

omlegging av kjøremønster, flytting av departement – og de sikkerhetstiltak det medførte – 

har endret bybildet. Utgangspunktet er en situasjon hvor det offentlige rom – og menneskene 

som ferdes der – skal beskyttes mot en uønsket handling som ikke kan plasseres i rom og tid. 

I dette ligger det paradoks; at noe av det som innbyggerne verdsetter høyt ved den norske 

samfunn også blir en trussel, nemlig åpenhet og frihet. 

 Data som benyttes for å studere utviklingen av sentrum, består av offentlige planer og 

retningslinjer. Staten og Oslo kommune opprettet høsten 2012 et prosjektsamarbeid om 

forebyggende terrorsikringstiltak. Resultatet ble publisert i 2014 i form av Prinsipplanen 

«Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring». Samarbeidet har vært konsentrert om 

sikringstiltak for offentlige bygninger i bruk for Stortinget, regjeringsapparatet, Slottet, 

Norges Bank og andre nøkkelinstitusjoner, herunder Oslo Rådhus. Bygningsmessige tiltak 

alene oppfyller imidlertid ikke det beskyttelsesnivå som kreves. Det må også gjennomføres 

sikringstiltak som berører det offentlige rommet visuelt og funksjonelt, noe som krever 

trafikkreguleringer og skjermingssoner. Prinsipplanen skal være retningsgivende for 

sikringstiltak som berører gater og byrom i Oslo. I sin gjennomgang av den ferdige 

prinsipplanen bemerket byrådet at: Byrådet ønsker et åpent og tilgjengelig sentrum. 

Sikkerhetstiltak må ikke føre til tomme byrom og områder uten byliv (Oslo kommune, 2014) .  

 Med utgangspunkt i prinsipplanen «Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring» vil jeg 

se på hvilke punkter staten og kommunen legger til grunn for utformingen av Oslo sentrum. 
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Det må presiseres at prinsipplanen har et avgrenset virksomhetsområde, hvor mandatet 

begrenset det til regjeringens- og styringsverkets bygningsmasse, såkalt styringskritiske 

objekter i sikkerhetslovens terminologi. Sikring av samfunnskritisk infrastruktur er 

objekteiers ansvar. Jernbane- og T-banestasjoner er offentlige miljøer hvor et stort antall 

publikum passerer og oppholder seg daglig. Rundt Oslo S er det terminal- og myldreområder 

med store publikumskonsentrasjoner. Prinsipplanen tar ikke for seg problemstillinger rundt 

dette. Sikring ivaretas av kompetent myndighet og de ansvarlige aktørene for slike arenaer og 

arrangementer med store folkemengder, i sikkerhetsterminologi kalt «crowded places» 

(Staten/Oslo kommune, 2014 s. 7).  

 Balansen mellom åpenhet og sikkerhet har særlig vært et tema i ordskiftet om 

gjenoppbyggingen av det nye regjeringskvartalet. Gjenoppbyggingen vil være en 

dominerende endring i hovedstadens bybilde, og den vil foregå etter en statlig 

reguleringsplan. Reguleringsplanen fastsetter rammene for arealbruk og bebyggelse innenfor 

et tilmålt område. Jeg vil se på hvilke element forslaget til statlig reguleringsplan fremhever 

som viktige for denne balansen, og hvordan dette følges opp i den perioden jeg har anledning 

til å følge prosessen. De to planforslagene har referanser til rapporten «Bylivsundersøkelse i 

Oslo sentrum 2012-2014», gjennomført av Gehl Architects, og på bakgrunn av dette er også 

denne en del av studiematerialet. 

 Målet med oppgaven er derved å belyse hva slags bysentrum staten og Oslo kommune 

ønsker å bidra til å utvikle. Hvordan kommer dette til uttrykk i reguleringer og retningslinjer 

gitt av staten og Oslo kommune? Staten står sentralt her både gjennom sine føringer for 

planleggingen av Oslo sentrum og gjennom et særlig ansvar for gjenoppbyggingen av det nye 

regjeringskvartalet. Det faktum at det finnes flere aktører, bidrar til at utviklingen av sentrum 

blir en prosess som må sees i et langtidsperspektiv. Dette vil jeg vise ved å presentere ulike 

aktører, fremheve noen lover, retningslinjer og planer, samt beskrive noen samarbeidsformer 

og hensikten med samarbeidet. Jeg tar for meg spørsmål som; hva betyr det at en by er åpen, 

trygg og levende? Er det en konflikt mellom behovet for åpenhet og trygghet, og i forlengelse 

av det; ivaretas balansen mellom avskjerming og åpenhet? Har aktørene i planleggingen en 

felles oppfatning av kontroll- og sikringstiltak? Tilrettelegges byrommet for alle grupper 

mennesker, eller innebærer vektlegging av trygghet ekskludering og kontrolltiltak? 

 Oppgavens eksempler fra andre land har fokus på USA og Storbritannia. Etter 

terrorangrepet 11. september 2001 satte USA sikkerhet i byrom på agendaen internasjonalt. 

Storbritannia har en lengre erfaring med sikring av byrom, ikke minst relatert til konflikten i 
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Nord-Irland, og Londons håndtering av sikringstiltak har vært brukt som eksempel for Oslo. 

Prinsipplanen for Oslo bruker blant annet et eksempel fra London som grunnlag for vurdering 

av sikringstiltak. Slike tiltak skal ikke bare knyttes til viktige offentlige institusjoner, «men 

også til generell sikringsdesign, og at det er en del av den ordinære byplanleggingen» 

(Staten/Oslo kommune, 2014 s.10).  

 Bak planleggingen av sikkerhetstiltak i Oslo sentrum ligger utfordringen med å finne 

en god likevekt mellom bylivs- og sikkerhetskrav. Resultatet vil preges av forståelsen av 

hvordan sikkerhet kan tilrettelegges, samtidig som åpenhet og tilgjengelighet ivaretas. I en 

prosess hvor arkitektur, sikringsbehov og virkemidler skal veies opp mot hverandre, vil 

kompromiss bli nødvendig. 

1.1 Teoretisk perspektiv 

Dilemmaet Oslo står overfor er verken nytt eller ukjent. Åpenhet versus sikkerhet i byrommet 

har vært aktuelt og debattert fra ulike vinklinger i en årrekke.  

 Forfatter og aktivist Jane Jacobs beskrev på 1960-tallet hvordan det åpne byrom bidrar 

til sikkerhet. Et byrom med mangfold av næringsdrivende og beboere, er det som sørger for 

oversikt og en uformell kontroll, ifølge Jacobs. I sin bok «The Death and Life of Great 

American Cities» (1961), beskriver hun hvordan tilrettelegging kan fylle gatene med 

mennesker, og at gater fylt med mennesker bidrar til å skape trygghet. 

 Et alternativ med en annen vinkling er representert ved arkitekt og byplanlegger Oscar 

Newman. Fra 1970-tallet av har Newman representert en retning som er tilhenger av å gjøre 

taktiske grep, ved å fysisk designe byrommet i den hensikt å styre menneskenes 

bevegelsesmønster. I boken «Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design» 

(1972), presenterer han hvordan et samspill av mekanismer, reelle og symbolske barriere, skal 

bidra til kriminalitetsforebygging og sikkerhet.  

 Den mest selektive utgaven av å styre bevegelsesmønster er «gated communities» – et 

inngjerdet og kontrollert område. Et hurtig økende antall områder ble observert i USA fra 

1980 tallet og fremover (McKenzie, 1994), men i Norge og resten av Norden er dette et 

nesten ukjent planleggingsgrep. Senere har flere forfattere, blant annet sosiologen Steven 

Flusty, forsøkt å differensiere mellom ulike typer av beskyttelsestiltak. Flustys (1994) forslag 

innebærer fem typer av områder som han identifiserte i Los Angeles. Disse var hver på sin 

måte designet for å sile ut hvem som skulle finne veien inn, eller holdes ute. 
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 Internasjonalt førte 9/11 og retorikken om krig mot terror til en påvirkning av 

byplanlegging i en lukket retning. Coaffee, O'Hare og Hawkesworth (2009) fremholder at 

forsvaret av byen har vært formidlet som sentralt i bredere nasjonale sikkerhetsstrategier i 

vestlige land. «City builders – including architects, urban planners and designers – are 

increasingly expected to consume and, through practice, to rearticulate the risk-and-threat 

discourse in, often literally, ‘concrete’ forms». I hovedsak sees sikkerhetstiltak på som 

symbolsk - et visuelt symbol på «krigen mot terror», eller kanskje mer presist, av å forsvare 

seg mot «krigen mot Vesten». Coaffee, O'Hare og Hawkesworth viser til at det etter hvert 

oppstod en bekymring for denne holdningen og refererer til «The subsequent National Capital 

Urban Design and Security Plan» (NCPC, 2004: A-8), med tittelen: «Designing and Testing 

of Perimeter Security Elements», hvor det står at «The Commission has grown concerned that 

these escalating threat assessments and potentially extreme security responses undermine its 

objectives for a vibrant capital city that showcases democratic ideals of openness and 

accessibility» (National Capital Planning Commission, 2004). 

 Trusselen om terrorangrep – og den frykten den skaper – er et viktig psykologisk 

element i terrorismen. Mennesker kan akseptere både innskrenket frihet og selektiv tilgang til 

områder, dersom argumentasjonen er at det skaper økt trygghet. Men oppfatningen om fare 

samsvarer ikke nødvendigvis med den faktiske situasjonen. Jeffrey Rosen skriver i prologen 

til sin bok «The Naked Crowd: Reclaiming Security and Freedom in an Anxious Age» om 

hvordan den irrasjonelle frykten kan påvirke mennesker til å godta innskrenkninger i friheten 

vi i andre sammenhenger ikke ville akseptert. Han uttrykker det slik: «My concern, however, 

is that the technologies and laws demanded by a fearful public often have no connection to the 

practical realities of the threats that we face. We run the risk, therefore, of constructing vast 

but ineffective architectures of surveillance and identification that threaten the liberty and 

privacy of innocent citizens without protecting us from terrorism» (Rosen, 2005 s. 6). Rosen 

er først og fremst opptatt av å bevare enkeltmenneskets frihet og privatliv. Dette mener han 

må gjøres basert på en godt gjennomtenkt lovgivning og en teknologi som balanserer 

effektivitet, sikkerhet og menneskets privatliv. 

1.2  Data, metode og oversiktskart 

Mitt arbeide baserer seg i stor grad på studier av offentlige rapporter og dokumenter, som 

hovedsakelig er reguleringer og retningslinjer. Videre bygger jeg på relevant litteratur fra 
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byplanlegging og sikkerhet i byrommet. Oppgaven er en kvalitativ casestudie og jeg relaterer 

teorien til Oslo som kasus. Jeg har også gjennomført supplerende intervju av personer med 

kunnskap om byplanlegging, utviklingen av det nye regjeringskvartalet, samt sikring av 

skjermingsverdig objekt og byrom. Skjermingsverdige objekter er i Sikkerhetslovens § 3 nr. 

12 (1998), definert til eiendom som må beskyttes av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet 

eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Alle dokumentene som er benyttet i denne 

undersøkelsen, er offentlig tilgjengelig. En nærmere beskrivelse av metodebruk og 

datainnsamling følger i kapittel 4. 

1.2.1 Kart over Oslo sentrum 

Jeg vil nå gi en presentasjon av området hvor det er fremlagt en plan for fremtidig 

hovedstruktur for byrom og grunnsikring i sentrum. Deretter presenteres utbyggingsområdet 

som vil sette et markant preg på den sentrale delen av hovedstaden; det nye 

regjeringskvartalet. 

 

Figur 1: Oversiktskart Oslo sentrum. Plan- og bygningsetaten/Prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i Oslo 
sentrum. Den blå pilen viser til regjeringskvartalet. 
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Illustrasjonen viser Oslo sentrum som inkluderer Oslo S i øst, Aker brygge og Tjuvholmen i 

vest. Bak slottet går grensen ved Parkveien og videre østover langs St. Olavsgate, 

Hammersborg og Hausmannsgate, samt nedre del av Brugata. De permanente sikringssonene 

i gult inneholder i tillegg til det nye regjeringskvartalet, Stortinget, Rådhuset, 

Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementets bygninger, Norges bank og slottet. 

Hovedstruktur i de røde felt viser området rundt rådhuset og rådhuskaia, promenaden langs 

Aker brygge og Akershuskaia. Et bredt felt som inkluderer Jernbanetorget går langs Karl 

Johan med de nærmeste parallellgatene opp til Stortinget. Deretter fortsetter det markeringen i 

et bredt felt langs siste del av Karl Johan og opp til slottet, samt langs den nordlige siden av 

slottet. Det går to armer ut fra Karl Johan i retning øst Torggata, og retning vest Kirkegata, 

med tilhørende plasser og parker. Med i hovedstrukturen er også sørlige del av Oslo S 

Operahuset, samt Langkaia og området tilliggende Akershus slott.  

 Oslo sentrum er et kollektivknutepunkt, hvor Oslo S er det dominerende knutepunktet. 

Det er få boliger i sentrum, men det er tett befolkede nærområder. Per 1. januar 2016 var det 

registrert 1170 beboere i området (Statistisk sentralbyrå, 2016). 

1.2.2 Kart over det nye regjeringskvartalet 

Når det nye regjeringskvartalet står ferdig omkring 2025, vil det i stor grad sette sitt preg på 

Oslo sentrum. Jeg skal her gi en kort presentasjon av områdets beliggenhet i bykjernen.  
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Figur 2: Illustrasjon Statsbygg. Diagram som viser avgrensning av forslag til plassering av ytre perimeter 

inklusiv bygg som sperrer, og områder foreslått for plassering av indre perimeter. 

Det nye regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata i vest, Møllergata i øst og 

nordøst mot Hammersborg. I nord grenser planområdet mot Trefoldighetskirken, 

Deichmanske bibliotek (flytter i 2020) og Margaretakyrkan. Øst og sør for planområdet ligger 

kvartalsbebyggelse med kontorer, butikker og servering, samt at rett sør for området ligger 

Høyesteretts hus. Regjeringskvartalet ligger i få minutters gangavstand fra Stortinget og Oslos 

hovedgate; Karl Johans gate. 

 Reguleringsplanens forslag til ytre perimetersikring – en fysisk sikring av et bestemt 

område – er 75 meter avstand fra regjeringsbyggene. Området er nært kollektivknutepunkter, 

og det skal bare innpasses bilparkering til nødvendig drift av virksomhetene. Det skal 

etableres nye gateløp som vil gi god gjennomstrømning for gang- og sykkeltrafikk i øst – vest 

retning. Grubbegata gir god nord – syd forbindelse for gang- og sykkeltrafikk og det etableres 
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diagonalforbindelser igjennom Regjeringsparken. Minst én forbindelse øst-vest skal ha en slik 

standard at den kan inngå i Oslo kommunes sykkelveinett. Den vil gå fra Apotekergata over 

Høyesteretts plass til Møllergata. I konkurranseprogrammet for en begrenset plan- og 

designkonkurranse (Statsbygg, 2017a), gis en beskrivelse for opparbeiding av en ny bypark i 

byrommet mellom den nye bygningen på A-feltet, og Deichmanske bibliotek. 

1.3  Oppbygging av oppgaven 

I kapittel 2 starter jeg med et tilbakeblikk på hvordan mennesker beskytter sitt territorium – 

det området hvor de lever sitt daglige liv. Fra tidlig i historien har mennesker bygd murer som 

forsvar av liv og eiendom. Jeg sier noe om hva en by er, og deretter beskriver jeg hvorfor 

særlig byer er utsatte som terrormål, samt gir en påfølgende situasjonsbeskrivelse av 

byplanlegging etter september 2001.  

 I kapittel 3 tar jeg for meg Jane Jacobs og Oscar Newman, som er to ofte brukte 

referanser innen sikkerhet og byforskning. Som nevnt representerer Jacobs en åpen og 

Newman en mer lukket retning. Videre gis en presentasjon av arkitekten Jan Gehls ideer om 

hvordan byrom kan tilpasses menneskers behov og samhandling. Hans poeng er at slike 

byrom øker både velvære og trygghet i byen. 

 Kapittel 4 inneholder en beskrivelse av hvilke forskningsverktøy og 

forskningsmateriale som er benyttet. Jeg redegjør for betydningen av casestudier og kvalitativ 

metode. Jeg viser til at oppgaven baserer seg i stor grad på studier av offentlige rapporter og 

dokumenter. Det er også gjennomført supplerende intervju i form av åpne individuelle 

intervju, og jeg gir en beskrivelse av hvordan informanter er rekruttert.  

 I kapittel 5 redegjør jeg for parter som er med på å forme og påvirke, og som deltar i 

gjennomføring av byutviklingsprosjekter. Jeg beskriver også ulike samspill og samarbeid 

mellom aktørene. 

 Kapittel 6 handler at byutvikling er en sammensatt prosess. Jeg omtaler 

styringsverktøy som blant annet planer, retningslinjer og lover. Jeg ser på det som anses som 

nødvendige sikringstiltak, og hvordan det påvirker balansen mellom åpenhet, tilgjengelighet. 

Videre kommer jeg inn på om stat og kommune har samme syn på hvordan balansen bør 

være. I tillegg tar jeg for meg åtte sikringstiltak som betegnes som sentrale for grunnsikring i 

Oslo sentrum. 

 I kapittel 7 gjennomgår jeg planleggingen av det nye regjeringskvartalet. Jeg 
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presenterer planprosessen og forslag til statlig reguleringsplan, samt ser på mulighetsrommet 

for sikring i Oslo sentrums bylandskap. 

 Balansen mellom åpenhet og trygghet i Oslo sentrum behandles i kapittel 8. Her ser 

jeg på ulike betydninger av åpenhet, behov for trygghet, og knytter trygghet til det levende 

byrom. Jeg avslutter med å vise til at å forstå den historiske verdien av det eksisterende 

byrommet, har betydning for planlegging av åpenhet og trygghet i dag. 

 I kapittel 9 diskuteres og oppsummeres terrortrusselens effekt på byplanlegging; 

folkeliv – trygghet og sikkerhet, hvordan håndtere terrortrusselen og sikringstiltak i 

byrommet. 
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2 Trygghet i praktisk planlegging – 

 noen forløpere 

Menneskets behov for å beskytte liv og territorium mot uvedkommende, har eksistert fra 

tidlig i menneskehetens historie. Bygninger og landskapet har blitt formet slik at fremmede 

ikke uhindret skal kunne komme seg inn, det være seg i form av tykke murer, gjerder, 

vollgraver, eller ulike former for vakthold. Verdens eldste kjente byplan fra år 2700 før vår 

tidsregning, stammer fra Tello i Babylon, hvor den fantes innrisset på en klippeblokk. Af den 

plan ses, at det var forsvarsværkerne der var det væsentlige, og motivet bag planlægningen 

har været at forsvare liv og ejendom (..) (Kjærsdam, 1995 s. 27). Formål som å hindre 

brannspredning, plassere sentrale institusjoner, legge til rette for handelsareal og gateløp var 

også viktig (Aarsæther, Falleth, Nyseth, & Kristiansen, 2012 s. 49) 

 Kontroll er makt, men ikke bare for å se hvem som gjør hva og hvor, i tillegg dreier 

det seg om å kunne kontrollere og registrere hvem som får adgang til et område. Det var et 

viktig skille mellom dem som tilhørte innenfor og dem som hadde tilhørighet utenfor murene.  

 Berlinmuren i det tidligere DDR, er et eksempel på at hensikten ikke bare var å hindre 

personer å komme inn, men ble også et hinder for innbyggere som ønsket å komme ut. 

Utformingen av arkitektur og landskap kan med andre ord brukes som kontrollstrategi.  

2.1 Byen, byplanlegging og det offentlige rom  

Agora, et gresk ord for torg eller møteplass, refererer til et offentlig sted hvor mennesker 

samles. I den greske polis - bystaten, var agora - byens torg - en sentral del av det offentlige 

liv. Det var her handel og det politiske liv foregikk. Selv om det ikke gjaldt for alle 

innbyggerne i byen den gang, var frihet et viktig ideal. Et ideal for det demokratiske 

offentlige byrom i dag, er åpenhet for dialog og fysisk åpne rom for alle. 

 Gertrud Jørgensen skriver i boken «Den grænseløse by» (2013) om Marcus Vituvius 

Pollio, som sies å være den første store klassiske forfatter som skrev om byplanlegging. Hans 

ti bøker om arkitektur ble skrevet i det første århundre før vår tidsregning. Det var primært det 

offentlige liv og de felles funksjoner i byen han interesserte seg for. I følge Pollio er de 

offentlige rom viktige for hvordan byen og samfunnet henger sammen. Det er der man møtes, 
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drøfter offentlige og private anliggender, og det er der beslutninger treffes. Shakespeare 

(1998, s. 985) skriver om menneskets rolle i byrommet i stykket Coriolanus, der han skriver: 

«what is the city but the people»? Byen er en ramme om menneskers liv, og byplanlegging er 

et verktøy for å skape gode betingelser for innbyggernes dagligliv. For å oppnå dette vil en 

sentral oppgave være å skape og ivareta den tryggheten som gjør at menneskene bruker det 

offentlige rom.  

 Eksisterende byer har sitt særskilte utgangspunkt å utvikle byen fra. Byer som Oslo, 

Berlin eller Barcelona har sin form blant annet ut fra topografi, klima, historiske hendelser og 

politikk. En by kan ha en særegen kultur og et image som noen vil synes er viktig å ivareta, 

mens andre vil mene at nyskaping er viktigst. Byens kultur er skapt av de menneskene som 

har bodd og bor i den, og utviklingen skjer i interaksjon mellom ulike mennesker og de 

institusjoner som bygges opp over tid. 

 Blant de viktigste faktorene i utviklingen av bysamfunn tidlig i historien, var 

mulighetene for forsvar mot ytre fiender og muligheter for å redusere skader ved brann og 

spredning av smittsomme sykdommer. I etterkrigstiden kan man se trekkene av et mer 

integrert sikkerhetsarbeid for å beskytte samfunnets infrastruktur og evne til produksjon på en 

mer helhetlig måte (Olsen, Kruke, & Hovden, 2007) 

 I forbindelse med at dagens plansystem i Norge markerte 50- års jubileum i 2015, 

viser Falleth og Knudsen i en artikkel, at planlegging som institusjon og formelt redskap har 

lengre historiske linjer. Allerede i Magnus Lagabøtes bylov fra 1276, fantes det regler om 

blant annet gatebredde, torg og plassering av enkelte funksjoner. På 1600-tallet fikk noen av 

byene i Norge byplaner som har hatt stor betydning for byutviklingen, for eksempel 

Cicignons plan for Trondheim (1681) og Kristian IVs plan for Christiania (1629). Disse 

planene omfattet gatenett og plasser, men også samfunnshensyn som sikring mot brann og 

forsvar av byene (Falleth & Knudsen, 2015). I følge Rolf H. Jensen kan den bevisste 

byplanlegging i Norge dateres til slutten av 1800-tallet. 1905 ble byreguleringsmessig et 

merkeår. Ernst Bjerknes, den gang Reguleringssjef i Oslo, holdt et foredrag hvor norsk 

reguleringspraksis ble sterkt kritisert. Nye ideer basert på tyske og svenske impulser ble 

lansert. En generalplan skulle gi overordnede linjer, reguleringen måtte tilpasses topografi og 

eiendomsforhold, og sonering var nødvendig. Hensiktsmessighet og økonomi ble tillagt 

avgjørende betydning. På samme tid var en ny profesjon i ferd med å formes - planleggere 

rekruttert fra ingeniører og arkitekter (Jensen, 1980). I Norge i dag er det ikke lenger kun det 

offentlige som er planaktør. Mye planlegging skjer gjennom samhandling mellom offentlige 
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myndigheter, markedsaktører og sivilsamfunnsaktører, og markedskunnskap er et stadig 

viktigere element i byplanleggingen (Aarsæther et al., 2012). 

 Når det gjelder forholdet til planlegging for sikkerhet i vår nære tid, har dette endret 

seg siden 1960 og 70- tallet, hvor fokuset innen samfunns- og adferdsforskning var rettet mot 

det private rom og sikkerhet rundt boliger. I dag er det det offentlige rom som terrormål som 

har vår oppmerksomhet, og derfor har fått høy prioritet innen forskning og byplanlegging. 

I det offentlig byrom foregår de uformelle og formelle møter, mellom ukjente og bekjente. 

Ordet «offentlig» kommer fra det tyske «offen», som betyr åpen. I denne sammenheng betyr 

offentlig altså et åpent rom som alle har adgang til. 

 I Per Morten Schiefloes bok «Nærmiljø i bysamfunn» fra 1985, diskuteres flere tema 

som i dag er sentrale innen byplanlegging. På den tiden hadde et begrep som «bymiljø» etter 

hvert kommet sterkere i fokus i Norge. Sentrale tema her var nettopp livet i og omkring 

gatene, og virkemidler som trekkes fram er rehabilitering, trafikksanering, åpningstider, 

offentlig liv, arrangement og hendelser som kan få mennesker inn i bybildet (Schiefloe, 

1985). Selv om sikkerhetstiltak fikk økende oppmerksomhet i Norge etter 9/11, viser 

konklusjonen i 22. juli kommisjonenes rapport til sikringstiltak som allerede var vedtatt, men 

som ikke hadde vært iverksatt på en effektiv måte, manglende evne til å erkjenne risiko og 

utdatert infrastruktur (NOU 2012: 14, s. 16). I Oslo i 2017 er begrepet bymiljø byttet ut med 

byliv, og planlegging for sikkerhet har fått en annen betydning. 

2.2 Byplanleggingen etter 9/11 

I dag må ansvarlige myndigheter og byplanleggere både ta høyde for konvensjonell 

kriminalitet og terrorangrep. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) (2015) har kommet med 

følgende anbefaling: Justis- og beredskapsdepartementet bør gi NSM, Politiets 

sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet i oppdrag å utarbeide et kompetanseprogram om 

sikkerhetsdesign for aktørene i byplanlegging og byggeprosjekter (Sikkerhetsfaglig råd fra 

NSM etter oppdrag fra Forsvarsministeren). Samfunnssikkerhetsmeldingen, Meld. St. 10 

(2016-2017) fra Justis- og beredskapsdepartementet 9.12.2016, – sier imidlertid ikke noe om 

dette. 

 Terrorhandlingene som byrommet og menneskene i det skal beskyttes mot er 

uforutsigbare, derfor er det ikke mulig å planlegge for et fullstendig risikofritt samfunn.  
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Dagens situasjon krever fleksibilitet av ansvarlige myndigheter og fagpersoner involvert i 

byutvikling. Utfordringen er å skulle «planlegge for det uplanlagte». Som en av mine 

informanter i Plan- og bygningsetaten sier det: «Byutvikling er kompleks i seg selv, og 

terrortrusselen gjør det enda mer komplisert, fordi den legger ekstra føringer i tillegg til alt 

annet».  Sikkerhetstiltak kan minske effekten av terrorhandlinger, men det kan oppleves lettere 

å redusere sårbarheten for terrorangrep, enn å avgrense eller redusere trusselen. Myndighetene 

kan påvirke terrorister til å angripe mål som påfører samfunnet redusert skade gjennom 

prioritering av sikkerhetsressurser mellom potensielle mål, også kalt situasjonelle 

forebyggingsstrategier. Sunniva Meyer tar opp dette tema i sin PhD «Preventing mass 

killings: optimal strategies for protecting public targets against terrorist attacks», hvor hun 

skriver at dersom det ikke er mulig å avskrekke terroristene fra å angripe i det hele tatt, bør 

myndighetene forsøke å påvirke terroristene til å angripe mål som enten er godt beskyttet 

og/eller mindre sårbart (Meyer, 2011). Den norske forskeren Tore Bjørgo er mer skeptisk til 

om slike former for påvirkning er tilstrekkelig effektive: «Det er en grunnleggende 

begrensning ved den situasjonelle forebyggingsstrategien, og det er at det ikke finnes noen  

ende på mulige terrormål, og ingen grenser for hvor mange sikkerhetstiltak som kan tenkes  

satt inn, eller hvor mye økonomiske midler som kan brukes for å sikre mot alle mulige 

terroranslag» (2007, s. 99).  

 Etter 9/11 har metaforer for fleksibilitet ofte blitt brukt for å beskrive hvordan byer og 

nasjoner prøver å nullstille seg etter katastrofer, og for å beskrive implementeringen av 

sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i planlegging og styringssystem. Tradisjonelt har 

krisepolitikk vært mest opptatt av å reagere på en katastrofe i det den skjer, og i å utvikle 

hensiktsmessige planer for å skape en business-as-usual situasjon så snart som mulig. Coaffee 

(2009) viser til mer moderne tilnærminger, hvor fleksibilitet beskrives som både reaktiv og 

proaktiv, noe som samler aspekter av beredskap, risikoreduksjon, respons og gjenoppbygging.   

 Når det gjelder nyskapende, diskret sikkerhet for det 21. århundre, så ser London ut til 

å gå foran (Norwood, 2013). Nye prosjekter er ikke helt blottet for tradisjonell sikkerhet – alle 

har overvåkningskamera og de fleste har en form for tilsynsperson, men utformingen har ikke 

blitt styrt av festningstankegangen som eksisterte for kort tid siden. Ruth Reed, president i 

Royal Institute of British Architects, skriver i sin introduksjon av organisasjonens 2010 

antiterror-design retningslinjer: «It is important that our built environment continues to reflect 

that we are an open and inclusive society and that in interpreting these new requirements our 

buildings do not convey that we are driven by security measures» (Royal Institute of British 
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Architects, 2010). Retningslinjene er laget i samarbeid med Innenriksdepartementet og the 

National Counter Terrorism Security Office (NaCTSO). Trygghet for publikum skal sikres i 

et bylandskap med ulike aktiviteter, og det skal være et bærekraftig miljø som er basert på 

helhetlig og langsiktig planlegging. Yiftachel og Hedgcock (1993 s. 140) definerer urban 

sosial bærekraft som «the continuing ability of a city to function as a long-term, viable setting 

for human interaction, communication and cultural development». 

 Slik diskusjonen var den første tiden etter 9/11, var åpent byrom til dels et usikkert 

byrom som måtte lukkes med sikringstiltak som kontrollerte mennesker og kjøretøy i 

området. Dagens debatt er fortsatt preget av den holdningen, men innsikten om at ingen 

samfunn kan beskytte seg 100 prosent, og verdien av åpenhet og tilgjengelighet i det 

offentlige rom, er også en del av argumentasjonen. Ulike land har ulike ståsted å diskutere ut 

ifra. For Norges del ble den tradisjonelle sikkerhetstenkningen utfordret etter angrepet 22. juli 

2011. Begge de dramatiske terrorangrepene den dagen, satte holdningen til det åpne 

samfunnet vi inntil da levde i, på prøve. 

2.3 Vestlige byer som terrormål  

I 1981 la Martha Crenshaws stor vekt på permissive causes (forhold som gjør terrorisme 

mulig), som hun mener blant annet har å gjøre med modernisering, industriutvikling og 

urbanisering (Crenshaw, 1981). Dette gjelder ikke minst vestlige byer. I tillegg til finans og 

teknologi, har de største mediene og nyhetsbyråene hovedredaksjonene sine i de større byene. 

Disse dimensjonene er attraktive for dem som vil oppnå maksimal effekt av sine handlinger. 

Som terrormål kan det være ulike grunner for at den enkelte by blir offer for angrep, gjerne 

basert på dens nasjons historie og nåtidig engasjement i internasjonal politikk. Noen politiske 

og religiøse grupperinger mener at vestlige byer representerer sekularisering, individualisme 

og dekadanse, og at terrorangrep er en måte å bekjempe dette. 

 Med dagens teknologi, både i form av transport og internett, i tillegg til transnasjonale 

styringsorganer (som WTO, G7, IMF og EU), har nasjonalstaten mistet noe av sin betydning. 

At byene har fått en viktigere rolle uavhengig av nasjonene, beskriver Beall (2006 s. 108) som 

at cities transcend national boundaries and have come to represent something bigger than the 

countries in which they are located. Globalisering og en transnasjonal flyt av varer, tjenester 

og mennesker, bidrar til at byer har en mer selvstendig stilling i vår tid. Fysiske grenser kan 

ikke hindre kontakt mellom mennesker, og terroristgrupperinger bruker internett til å 
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rekruttere medlemmer og spre sine budskap. Vestlige byer har godt utbygde 

kommunikasjonsmuligheter, både i form av transportmidler og internett. Mennesker eller 

grupperinger som ønsker å uføre en terrorhandling, kan bruke disse sidene ved byen til å 

planlegge og gjennomføre sine ødeleggende aksjoner. 

 Den økende frykten for terrorisme og kriminalitet de siste tiårene har ført til mer 

overvåking, spesielt i urbane områder. Beskyttelse av mennesker og strategiske mål har fått 

en økt oppmerksomhet, og sikkerhet er plassert høyt på prioriteringslisten til ansvarlige 

myndigheter og byplanleggere. Det har utviklet seg en intensivert overvåkning for å ha 

oversikt over, regulere og holde orden på elementer i det urbane bybildet. Dette er en kontrast 

til Louis Wirths (1938) beskrivelse av byen som en scene for det urbane, og en bastion av 

frihet og toleranse (min uthevelse). Den store endringen i økte sikkerhetstiltak over store 

deler av verden skjedde etter 11. september 2001. Etter terrorangrepet mot USA på denne 

datoen, hvor fire sivile fly ble brukt som våpen mot sentrale og velkjente bygg, endret 

sikkerhetsfokuset seg betydelig. Det ble innført en mye strengere kontroll av både ansatte og 

passasjerer på flyplasser, og en ny oppmerksomhet rundt sikring både av mennesker og 

objekter og som ble ansett som skjermingsverdige. Sikkerhetstiltak som skal beskytte byens 

publikum og skjermingsverdige objekter, innebærer tiltak i omgivelsene som påvirker 

utformingen av landskapet som vi mennesker beveger oss i. I introduksjonen til boken «All 

over the map» beskriver Sorkin (2011) en krise i det offentlige rom fra «car bombs in Kabul 

to CCTV cameras in London, from defensive 'street furniture' in Manhattan to the rampant 

privatisation of everything». 

 Med 9. september på avstand i tid, ble det åpne og tilgjengelige offentlige rom 

beskrevet som et bilde på det demokratiske samfunn. Dilemmaet er hvordan man kan ivareta 

vestlige byers åpenhet, mangfold og demokratiske verdier som frihet og likhet. I en 

fagartikkel for landskapsarkitekter i USA formuleres det slik: «The environments we build 

today in response to security concerns will reflect the values and ideals of the free and 

democratic society we are committed to protect and preserve» (Whole Building Design 

Guide, 2014). 
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3 Åpenhet versus fysiske 

 sikkerhetstiltak – teoretiske 

 utgangspunkter. 

Tidlig i arbeide med denne masteroppgaven, ble jeg kjent med Jane Jacobs og Oscar Newman 

og deres teorier om sikring av det offentlige rom. Sammen representerer de sidene jeg tar for 

meg i oppgaven – åpenhet, tilgjengelighet, sikkerhet og trygghet. Mange har jobbet videre i 

de to tradisjonene. Paul Cozens, Stephen Carr, Mark Francis, Leanne G. Rivlin og Andrew M. 

Stone, har sin basis i Newmans tradisjon. Tilknyttet Jacobs tradisjon trekker jeg blant annet 

inn Steven Flusty, Jan Gehl, William Whyte og Michael Sorkin. 

3.1 Jane Jacobs og Oscar Newman 

Jane Jacobs og Oscar Newman, er to ofte brukte referanser i litteratur om sikkerhet og 

byforskning. Begge ser på utfordringene forbundet med å beskytte områder i byen mot 

voldelig og kriminell adferd, men mottiltakene deres er ulike. Retningene blir referert til som 

en «åpen» og en «lukket» løsning.  

 Den «åpne» har sitt utspring i Jacobs bok «The Death and Life of the Great American 

Cities» fra 1961, og den «lukkede» i Newmans bok «Defensible Space: Crime Prevention 

through Urban Design» fra 1972. Hillier & Sahbaz (2009) beskriver retningene slik: «note 

that each in its way seems to be based on one kind of commonsense intuition, and each 

proposes a quite precise mechanism for maximizing the social control of crime through 

design. Yet each seems to imply design and planning solutions which are in many ways the 

opposite of each other». Åpenhet versus lukkethet er et felles dilemma for alle vestlige byer 

som ønsker et byrom hvor innbyggerne både skal kunne oppleve åpenhet, frihet og trygghet. 

 Både Jacobs og Newman ønsker et offentlig rom som er preget av aktivitet og 

mangfold. De ser på den gode by som et sted som blir brukt av mennesker. Begge ønsker å 

unngå kriminalitet og normativ oppløsning - hva storsamfunnet mener at vi rasjonelt sett 

«bør» gjøre. Newmans tilnærming vektlegger at spesifikk arkitektur og design vil bidra til 
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tryggere omgivelser. Jacobs fremhever betydningen av menneskers tilstedeværelse for 

sikkerheten, og betoner det multifunksjonelle og å maksimere bruken av byen. 

3.1.1 Jacobs – mennesker i gaten gir trygghet 

Jane Jacobs var opptatt av vilkårene for å skape bymiljøer som er mest mulig trygge, som gir 

muligheter for et variert næringsliv og yrkesliv, der også de små bedriftene får en sjanse, og 

som gir rom for kreative virksomheter, sosialt liv, naboskap og mangfold. Hennes 

hovedbudskap finnes i følgende setning: «The bedrock attribute of a successful city district is 

that a person must feel personally safe and secure on the street» (Jacobs, 1961 s. 40).   

 Et levende bymiljø vil blant annet bero på et tjenestetilbud som skaper en flyt av 

mennesker som gjør praktiske ærender, turister som sjekker utvalget i byens butikker, eller 

fastboende som setter seg ned ved fortauskaféen for en kaffe før et kinobesøk. Estetikk, 

tilgjengelighet og trygghet er faktorer som påvirker hvor mennesker oppholder seg. Et område 

skal planlegges utfra stedets premisser, det vil si det motsatte av en ovenfra-og-ned 

byplanlegging. Jacobs var opptatt av byen på mikronivå, på det nivået hvor enkeltmennesker 

lever sitt liv. Hun mente at det er folks tilstedeværelse i det offentlige rom – ikke minst i deres 

felles bruk av fortauet – som gjør byer trygge og levelige. I «The death and life of great 

american cities», skrev hun et eget kapittel om fortauet, og hvor sterkt trygghetsfølelsen på 

fortauet er knyttet til hvordan byen oppleves i forhold til trygghet generelt. Fortauets rolle 

som trygghetsskapende element har stikkordet tillit. «The trust of a city street is formed over 

time from many, many little public sidewalk contacts» (Jacobs, 1961 s. 56) 

 Jacobs oppfatter byen som en levende organisme, og hevder at det i byen foregår en 

synergi mellom alle elementer som utgjør en by, på samme måte som i naturen. I følge Jacobs 

bør det ikke være for høye hus, brutte linjer, eller et oppstykket landskap, dersom en ønsker 

en levende by.  Også hvordan bygningene er plassert har betydning; «The buildings on a street 

equipped to handle strangers and to insure the safety of both residents and strangers must be 

oriented to the street. They cannot turn their backs or blank sides on it and leave it blind» 

(Jacobs, 1961 s. 35).  

 Jacobs var tilhenger av en kompakt byutvikling med et fokus på lokal økonomi og 

funksjonsblanding (mixed-use), en mangfoldig, multifunksjonell og levende by. Ved å 

maksimere bruken av byen skapes et levende miljø som igjen gjør byrommet tryggere. Den 

uformelle overvåkingen vil ikke minst være kriminalitetsforebyggende. Jakobs beskrev det 
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som «eyes upon the street» – øyne som tilhører de vi kan betegne som de naturlige eierne av 

gaten, beboere og de næringsdrivende.  

3.1.2 Newman – fysisk utforming som sikkerhetsfaktor 

Oscar Newman så også viktigheten av «øyne på gaten», men i tillegg hadde han en 

fysikalistisk tilnærming, basert på samspill av mekanismer og barrierer som skulle sikre 

trygge omgivelser. Fysisk utforming og design av sikkerhetstiltak ble særskilt aktualisert etter 

9/11. Fordi Newman var opptatt av kriminalitetsforebygging og sikkerheten i urbane 

boligområder, er han og hans tradisjon relevant for min oppgave om trygghet og 

tilgjengelighet i Oslo sentrum. 

  I boken «Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design» (1972), 

beskriver Newman «defensible space» som områder hvor man gjennom fysisk utforming kan 

oppnå en generell følelse av trygghet. Videre forklarer han hvordan nærmiljøet har funksjoner 

som kan påvirke sikkerheten gjennom et aktivt handelsområde eller nærhet til en politistasjon. 

Han beskriver det slik: «Defensible space is a model for residential environments which 

inhibits crime by creating the physical expression of a social fabric that defends itself». 

Videre skriver Newman: «Defensible space is a surrogate term for the range of mechanisms - 

real and symbolic barriers, strongly defined areas of influence, and improved opportunities for 

surveillance - that combine to bring an environment under the control of its residents» 

(Newman, 1972 s. 3). 

 Newmans hovedanliggende er å skape et område hvor kriminell aktivitet, som i denne 

oppgavens sammenheng også er relatert til terrorisme, i størst mulig grad umuliggjøres. 

Resultatet blir en symbolsk utestenging i form av arkitektonisk utforming, hvor tekniske 

stengsler og overvåkingsmekanismer kombineres med uformell sosial kontroll. Den sosiale 

kontrollen er blant annet knyttet til ansvar, noe som impliserer at skillet mellom privat og 

offentlig rom bør ha en «myk» overgang. Et stykke plen foran en blokk er et eksempel han 

bruker. Plenen eies ikke av enkeltbeboere i blokken, men de vil likevel ha en viss 

eiendomsfølelse for området og sørge for at ingen begår ulovligheter der, ifølge Newman. 

Slik blir noen rom halvoffentlig eller halvprivate – i den betydning av at det er større 

sannsynlighet for at noen tar ansvar. I et rom som kun er offentlig er ikke dette like 

«naturlig».  

 I likhet med Jacobs fremhevet Newman at menneskelig aktivitet i et område er viktig. 
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Man bør ikke ukritisk tilrettelegge for næringer og institusjoner uavhengig av hvilke 

aktiviteter som foregår der. Det er viktig at aktivitetene bidrar til å samle mennesker, slik at 

tryggheten øker. Newman mente følgelig at det bør vurderes hvem som er målgruppen for en 

næring eller institusjon. Nyttige spørsmål i så henseende er blant annet: Hva er åpningstidene? 

Hvordan ledes og følges aktivitetene opp? Er aktiviteten tilpasset beboerne i området? 

(Newman, 1972 s. 112). Godt gjennomtenkt arkitektur, god områdeplanlegging og personlig 

ansvar er viktige faktorer for sikkerhet, ifølge Newman.  

 Newman argumenterte for at det var en sammenheng mellom trekk ved boligdesign og 

kriminalitetsrater- og mønster. Hans teori om defensible space har blitt brukt ikke bare til 

private, men også til offentlige rom, slik som kjøpesentre, utviklingen av sentrale bykjerner 

og planer med fokus på stasjonsområder for offentlig transport. Newman fortsatte å skrive 

etter utgivelsen av «Defensible space», men han modererte sine synspunkter. Han justerte 

oppfatningen om at fysisk design kan redusere uønsket oppførsel i en noe mindre 

deterministisk retning. Hans tilnærming utviklet seg til å bli mer sannsynlighetsorientert. 

Uønsket adferd kan ikke uten videre fjernes ved hjelp av arkitektur og design, men 

sannsynligheten for økt sikkerhet er større, mente Newman. 

3.2 De to tradisjonene 

Jacobs og Newman representerer hver sin tilnærming til hvordan man kan sikre seg mot 

kriminalitet og skape trygge omgivelser. 

Dette kan presenteres i en linje som går fra Jacobs åpne tilnærming til Newmans mer lukkede. 

Åpent byrom/Lukket byrom 

Uformell kontroll/Designet kontroll 

Jacobs         Newman 

Organisk syn på byutvikling      Fysikalistisk  

         løsningsorientering 

Eyes on the street       Defensible space 
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Uformell kontroll skaper trygghet     CPTED - Crime prevention 

         through environmental 

         design 

Jeg vil nedenfor vise til noen fagpersoner som har tatt for seg sikkerhet og åpenhet i 

byrommet, med utgangspunkt i de to tradisjonene. 

3.2.1 Jacobs’ tradisjon 

Loukaitou-Sideris & Banerjee (1998) har delt inn ulike sikkerhetstiltak som skal sikre det 

offentlige rom i to kategorier; hard (aktiv) og dempet og mer subtil (passiv). Harde 

sikkerhetstiltak kan være overvåkningskamera, private sikkerhetsvakter eller rettslige tiltak 

for å stoppe visse aktiviteter som pengeinnsamling, røyking eller ureglementert oppførsel. 

Subtile sikkerhetstiltak kan være design som ekskluderer i form av få eller ingen mulighet til 

rekreasjon, eller restriksjon på tilgang i form av ulike sperringer.  

 Steven Flusty uttrykte en kritisk holdning til design av byrom som utelukker og siler ut 

menneskers adgang til områder. I avhandlingen «Building Paranoia: The Proliferation of 

Interdictory Space and the Erosion of Spatial Justice» (1994), skriver han om «interdictory 

spaces», de fem typene av områder han oppdaget da han vandret rundt i Los Angeles. Jeg har 

oversatt betegnelsen til norsk som «ekskluderende områder». Flusty beskriver grader av 

lukkethet, og måter å ekskludere det mennesker oppfatter som en trussel. Det sentrale her er 

hvordan frykt – som han knytter opp til det paranoide – fører til privatisering av det offentlig 

rom i form av tiltak som for eksempel høye gjerder, låste porter, overvåking og vakthold. Det 

brukes både hard og dempet design i den hensikt å hindre enkelte mennesker fra å komme 

videre inn i spesifikke rom, med en glidende overgang mellom kategoriene. Kort oppsummert 

er områdene beskrevet slik (min oversettelse): 

 Stealthy space: et område det ikke er mulig å finne. Tilgangen er kamuflert, eller 

innsyn hindres av objekter og ulendt terreng. 

 Slippery space: et område med kronglete, lange og ikke opplagt tilgjengelige veier inn.  

 Crusty space: områder uten tilgang på grunn av murer, porter eller kontrollpunkter. 

 Prickly space: et område det oppleves som ukomfortabelt å oppholde seg, utstyrt med 

avvisende design som sprinkelanlegg som kan aktiveres for å fjerne ikke-ønskede 

personer, eller skrånede hyller/benker hvor ingen vil sitte lenge om gangen.  
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 Jittery space: et område som ikke kan benyttes uten å bli observert av jevnlig 

patruljerende vakter, og/eller kamera som sender bilder til et overvåkingssenter. 

 

De områder som i størst grad er relatert til terrorsikring er stealthy, crusty og jittery space. 

Slippery og prickly space er områder designet for å avvise opphold generelt, mer med tanke 

på kriminalitet av en annen kategori enn terrorisme. 

 Michael Sorkin er som Jacobs opptatt av detaljer som byens fortau, et byrom fylt av 

mennesker, og han fremsnakker den bærekraftige, avgrensete, polysentriske og mangfoldige 

by. Han var også en kritisk røst til sikringen av byrommet etter 11. september 2001. 

Arkitekturen i Washington de første årene etter 9/11 beskriver Sorkin som «architecture of 

dis-assurance» (2008 s. 278). Han argumenterer også for at Ground Zero på Nedre Manhattan 

bør være et område «for people to gather at all times of the year, it satisfied what seemed the 

most important activity the site should embrace - peaceable assembly» (Sorkin, 2011 s. 38).  

 Menneskers møte i byrommet er også viktig for Iris Marion Young og Richard 

Sennett. Young inngår i Jacobs-tradisjonen, men er mer kjent for sin feministiske filosofi. 

Hun hevder at det offentlige rom må være universelt tilgjengelig for alle, og virke i en 

demokratisk retning ved å være et sted hvor alle møter alle, både kjente og ukjente (Young, 

2000). Som for Jacobs og Sorkin er mangfold viktig for Young, men hun beskriver dette enda 

tydeligere; muligheten byrommet gir for at mennesker kan ivareta sin egen identitet og sine 

egne preferanser.  

 Sennett er opptatt av det offentlige rom som det demokratiske rom, og som Jacobs 

skriver han om betydningen av uformelle felleskap i byen. I Essayet «The public realm», kan 

vi kjenne igjen Young når han skriver om hvordan det urbane rom «offers people a chance to 

lighten the pressures for conformity, of fitting into a fixed role in the social order; anonymity 

and impersonality provide a milieu for more individual development» (Sennett, 2010 s. 261). 

Sennett skriver om åpne og lukkede byrom, og fremholder at sikkerhetsargumentet i 

byplanlegging, ikke må få føre til at byene lukkes. 

3.2.2 Newmans tradisjon 

Newman krediterte kriminolog C. Ray Jeffery for å ha lansert begrepet Crime Prevention 

Through Environmental Design (CPTED). Jeffrey var påvirket av psykolog og forfatter B.F. 

Skinner, og den opprinnelige CPTED-versjonen lente seg på den såkalte «stimulus-respons-
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modellen (SR-modellen). Det sentrale poeng her er at atferd betraktes som responser 

(reaksjoner) på bestemte stimuli. 

 I motsetning til Jeffery vektla Newman de spesifikt designrelaterte trekkene. Han 

ønsket å redusere anonymitet, øke overvåking og redusere muligheten for at lovbrytere kunne 

komme usett fra åstedet. Etter at Newman introduserte sin vinkling av konseptet, har flere 

fulgt i hans tradisjon, som regel i en bearbeidet og videreutviklet versjon. 

 En av de mer kjente navnene innen tradisjonen er Timothy D. Crowe, som skrev om 

og underviste i CPTED. Han var opptatt av flerfaglig samarbeid, og av å se helheten i de 

fysiske omgivelsene, hvor CPTED kunne være et verktøy for å trygge sikkerheten. Crowe 

påpekte det negative ved områder utformet slik at det er lett å være anonym, hvor det er 

mangel på sosial kontroll i nærmiljøet. I en artikkel skrevet sammen med Diane L. Zahm 

(1994), ble det beskrevet tre måter å organisere adgangskontroll, overvåking, samt 

avgrensning av territorium. 

 Naturlige strategier: Trygghet og sikkerhet er gitt gjennom design 

og utforming av området, for eksempel plassering av vinduer i en bygning. Denne 

strategien krever i mindre grad menneskelige eller økonomiske ressurser. 

 Organiserte strategier: Vektere eller politi utøver overvåking og adgangskontroll. 

Dette er mer arbeidskrevende og kapitalkrevende. 

 Mekaniske strategier: Kapital- eller maskinvare-intensiv sikkerhet, for eksempel 

alarmer og kameraer, som gir tilgang til kontroll og overvåking. Mekaniske strategier  

vil ofte kreve flere ansatte og kapital til utstyr.  

 

Med en erkjennelse av at det ikke hadde vært fokus på det affektive miljøet og psykologien 

bak de kriminelles handlinger, ble dette tatt opp i den neste generasjonen av CPTED. Her 

utviklet det seg en mer holistisk tilnærming, hvor hovedtyngden fortsatt er på Newmans fokus 

på territorium og overvåking, men hvor Jeffreys vinkling på psykologi og helhetstenking har 

blitt integrert.  

 Paul Cozens har i sitt arbeide med CPTED vært opptatt av å stimulere til dialog på 

tvers av fagområdene planlegging og kriminologi. Utfordringen er å forvandle kunnskapen til 

en del av byplanlegging og design i praksis. Han har i sin egen forskning sett på hvordan 

adferdsmønsteret, eller pulsen, i ulike områder av en by, tiltrekker/avskrekker kriminelle 

handlinger (P. M. Cozens, 2011). Han påpeker at byplanlegging for sikkerhet ikke bør 
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gjennomføres basert på antagelser om sammenhenger, men være underbygget av kritiske, 

forskningsbaserte resultater, altså bevisbaserte beslutninger. 

3.2.3 Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 

Det er ulike oppfatninger om hvor godt Newmans teorier har fungert når de har blitt 

gjennomført i praksis, men hans arbeid er med på å danne grunnlaget for begrepet «Crime 

Prevention through Environmental Design» (CPTED), og dette begrepet brukes fortsatt innen 

urban planlegging internasjonalt.  

 Tanken bak CPTED er at det fysiske miljøets utforming kan innby til, eller forhindre, 

kriminell adferd. Tilnærmingen er at planlegging og design av omgivelsene har betydning for 

et områdes trygghet, og i den kontekst brukes CPTED i byplanlegging for å skape sikkerhet 

og redusere kriminalitet. Sikringstiltak kan designes i en «vennlig» utgave. Blomsterkasser, 

sykkelstativ, benker og lyktestolper kan både være sikkerhetstiltak, og dermed ha både en 

praktisk og dekorativ rolle.  

 

 

Figur 3: Sykkelstativ som kan fungere som kjøretøybarriere (foto: cyclehoop.com) 

Det er fire viktige konsepter som forbindes med det vi i dag kaller andre-generasjons CPTED. 

Det er sosial utjevning, tilknytning til nærmiljøet, den lokale kultur og tilgjengelig kapasitet 

(P. Cozens & Love, 2015). Men CPTED gir ikke et enhetlig svar på hvordan man kan gjøre 

byen sikrere, og derfor må hver by bruke CPTED som et verktøy tilpasset sitt eget byrom.  

 En utvikling av konseptet CPTED er at ideen om «defensible space» er trukket noen 

hakk videre i en mer militaristisk retning. Flere vakter som patruljerer, sperringer som 

selekterer passerende og bruk av belysning som kan påvirke aktivitetsmønsteret. Det er også 

en teknifisert tilnærming hvor det er utviklet verktøy som avansert kameraovervåking, 
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adgangskort og koder, samt bommer som bare kan åpnes av utvalgte personer. CPTED 

begrunnes i ønsket om å begrense visse typer aktiviteter og å hindre uønsket adferd, for på 

den måten beskytte mot kriminalitet eller terror.  

 Men hensyn til sikkerhet, er intensjonen bak planleggingen av det offentlige rom i dag, 

å unngå at virkemidlene mot terrortrussel fremstår som veldig synlige. Dette er beskrevet i 

planene presentert i denne oppgaven, hvor det blant annet fremholdes et ønske om å ville ha 

skjulte sikringer. Sikringstiltak skal være i form av integrert bymøblering, som i tillegg helst 

skal følge en estetisk norm. Diskre kameraovervåking, og et design av byrommet slik at 

mennesker ledes til å bevege seg etter et ønsket mønster, er også planmessige grep. Et synlig 

virkemiddel som sikkerhetstiltak, er å fylle byrommet med mennesker, skape arkitektur og et 

offentlig rom som publikum ønsker å tilbringe tid i – med andre ord maksimering av sosial 

kontroll.   

Oppsummeringsvis kan man si at CPTED representerer to ulike normative syn. Det kan 

argumenteres for CPTED som et effektivt virkemiddel for vern av eiendom og avverging av 

kriminalitet. Men det som for noen er positivt, som vern og beskyttelse, er for andre negative 

avsporinger fra ideen om den åpne by. Det Steven Flusty observerer av inndelinger i 

byrommet, anser han for å være en utvikling vekk fra åpenhet og tilgjengelighet. Effekten av 

CPTED betviles ikke, men spørsmålet er om utviklingen av fysiske barrierer og overvåking er 

ønskelig. 

3.2.4 Mennesket og byrommet 

Jacobs og Newman var opptatt av sammenhengen mellom den fysiske og sosiale strukturen i 

storbyen. I første del av 1960 tallet, da Jacobs bok som talte for det levende tilgjengelige 

byrom ble utgitt, begynte den nyutdannede danske arkitekten Jan Gehl å hente inspirasjon fra 

psykologien inn i sitt arbeide. I motsetning til den rådende policy innen fagfeltet, vektla Gehl 

samspillet mellom menneskers liv og byrommets form.  

 Både Gehl og Jacobs tar utgangspunkt i byrommets konkrete bruk, og at det må 

tilrettelegges for et vitalt byliv hvor ulike mennesker møtes. Gehls mål i byplanlegging er at 

utformingen tilpasses menneskene – oppgaven er å skape byer for menneskene – en 

interaksjon mellom menneskenes aktivitet, og byens form. For å finne ut hvordan en by best 

skal fungere, er det nødvendig å gå ut i bybildet og observere hva som er positivt for 

menneskene, og hva som ikke er det. Det Gehl skriver om i sine bøker og poengterer i sine 
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foredrag, er at det er viktig å skape gater, et byområde og sentrum, som gir mennesker grunn 

til å være der, fordi mennesker tiltrekker mennesker og slik skapes et levende byliv.  

 

 

Figur 4: Nedre Foss park, Oslo sentrum. (foto: Hege M. Nyheim). 

Gehl påpeker at et bysentrum for alle, også innebærer fokus på hvordan det er å være barn, 

ufør og eldre i byrommet. Denne forståelsen har påvirket politikken i mange land, og 

gjenspeiles i Norge i målet om universell utforming, som er beskrevet på regjeringens 

informasjonsside om stedsutvikling: «Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske 

løsningene i så stor grad som mulig, i forhold til tilgjengelighet i bygninger, uteområder, på 

transportmidler og i andre produkter. Dette innebærer å finne løsninger som forbedrer 

tilgjengeligheten for alle mennesker, også mennesker med funksjonshemming» (Regjeringen, 

2015b). 

 William Whyte var Jacobs redaktør og mentor. Han jobbet over flere år med «The 

street life project». Dette var en studie av fotgjengeres atferd og byens dynamikk, som 

resulterte i boken «The Social Life of Small Urban Spaces» (1980). På slutten av 1980-tallet 

kom oppfølgeren «City: Rediscovering the Center». I kapittelet «Return to the agora», viser 

Whyte (2012 s. 341) til at selv om bysentrum har mistet noen av sine funksjoner, er en av de 

eldste funksjonene fortsatt tilstedeværende; det er det stedet hvor mennesker møtes, ansikt til 

ansikt .  

 Retningen «New urbanism» setter også mennesket i fokus. Dette er en planretning 

som mener at byrommet skal designes til et trygt og miljøvennlig sted for menneskene, og at 

bilen og bilbruk skal ha en langt mindre plass i byen. Møteplasser for mennesker i det 
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offentlige uterom, fremheves som viktig. Gatemønsteret skal være tilrettelagt slik at jobb, 

bolig, butikker og servicetjenester skal være i gåavstand. New urbanism er en retning med 

utspring i USA omkring 1990, og er en reaksjon på byspredning, såkalt «urban sprawl», etter 

andre verdenskrig. Carr, Francis, Rivlin and Stone (1992 s. 344) hevder at, «in a well-

designed and well-managed public space, the armor of daily life can be partially removed, 

allowing us to see others as whole people. Seeing people different from oneself responding to 

the same setting in similar ways creates a temporary bond». Videre påpeker de at design av 

det offentlig rom kan gjøre noe med vår kommunikasjon og holdning til andre mennesker: 

«Public space, if organized properly, offers the potential for social communion by allowing us 

to lift our gaze from the daily grind, and as a result, increase our disposition towards the 

other». Dette er i Jacobs ånd om en mangfoldig, multifunksjonell og levende by. Gater fylt 

med mennesker, iblandet Newmans fokus på design, bidrar sammen til trygghet i byrommet. 
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4 Metode 

Å bruke en metode, av det greske ordet methodos, betyr å følge en bestemt vei mot et mål. 

Samfunnsvitenskapelig metode dreier seg om hvordan vi skal går fram for å få informasjon 

om den sosiale virkeligheten, og ikke minst hvordan denne informasjonen skal analyseres, og 

hva den forteller oss om samfunnsmessige forhold og prosesser (Johannessen, Christoffersen, 

& Tufte, 2010 s. 29). 

 Det teoretiske rammeverket som velges påvirker tolkning og forståelse av det 

empiriske materialet som er utgangspunkt for en studie. Forståelse er betinget av den 

konteksten en case – som er det denne oppgaven tar for seg – forstås innenfor. Jeg vil nå 

beskrive det rammeverket masteroppgaven er bygget rundt. 

4.1 Datamaterialet 

Det er tre dokumenter som i hovedsak har dannet grunnlaget for denne masteroppgaven og 

her vil jeg gi en kort presentasjon av disse.  

 Prinsipplanen «Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring»  

I dokumentet trekkes det opp prinsipper for grunnsikring av byrom og hvordan 

sikringstiltak ønskes balansert mot hensynet til bylivet. Planen er signert av 

Byrådslederens kontor, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og 

beredskapsdepartementet, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten.  

Samarbeidet har vært konsentrert om:  

1. Å etablere et helhetlig grunnlag for grunnsikringstiltak i sentrums byrom  

2. Skjermingstiltak for styringskritiske og symboltunge offentlige bygninger 

 «Forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal». 

 Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av et arealeffektivt 

område, med fleksible og sikre kontorer for departementene, samtidig som det skal 

kunne utvikles et åpent byområde for byens befolkning. Reguleringsplanen er laget på 

oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og den er utformet 

av Statsbygg i samarbeid med følgende konsulenter: Nordic - Office of Architecture, 

Multiconsult, SLA og Civitas.  

 «Bylivsundersøkelse i Oslo sentrum 2012-2014» 



28 
 

Bylivsundersøkelsen ble ledet av en styringsgruppe av sentrale aktører i Oslo sentrum.  

Dette er Oslo kommune v/ Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Næringslivet i  

sentrum var representert ved gårdeierne v/ Foreningen Byfolk Oslo sentrum, Oslo 

Handelsstands Foreningen, samt reiselivs- og serveringsnæringen v/ NHO Reiseliv 

Oslo og Akershus. Arbeidet et koordinert av Sekretariatet for Levende Oslo. 

Gehl Architects har kartlagt hvordan publikum beveger seg gjennom sentrum, hvor i 

sentrum mennesker oppholder seg og hvordan publikum opplever det å oppholde seg i 

de ulike delene av Oslo sentrum. Kartleggingen og forslag til strategier for mer byliv 

har dannet grunnlag for diskusjon i Levende Oslo-samarbeidet om bl.a. felles 

prioritering av tiltak som de mener er viktig for å nå målet om et stadig mer attraktivt, 

levende og tilgjengelig Oslo sentrum. 

 

Videre bygger jeg på relevant litteratur fra byplanlegging, sikkerhet og sikring av byrommet, 

og relaterer teorien til Oslo som kasus. 

4.2 Etikk 

Som forsker har man forpliktelser og ansvar for dem som er involvert i forskningsprosjektet. 

Forskning må underordne seg etiske prinsipper og juridiske retningslinjer. Forskningsetikk 

handler om hvordan forskeren ivaretar deltakere og innsamlet materiale.  

 I denne oppgaven behandles ikke konfidensielt materiale, private eller sensitive 

personopplysninger. Intervjuobjekter henvises ikke til ved navn, men informantenes 

arbeidssted blir oppgitt i oppgaven. Informantene har på forhånd blitt gjort kjent med hva 

tema for oppgaven er, og med det også hva tema for intervjuet vil være. Verken mine 

informanter eller miljøer relatert til tema for denne oppgaven, var kjent for meg fra tidligere.  

 Som forsker kan jeg ikke unngå at arbeidet preges av min egen forforståelse.  

Forskerens forforståelse – eller forståelseshorisont – vil kunne påvirke hva forskeren 

observerer, og hvordan disse observasjonene vektlegges og tolkes. Min forforståelse da jeg 

startet denne oppgaven er at Oslo sentrum har endret seg etter 22. juli 2011, noe som 

representerer et filter som har vært viktig å være bevist på. Forhåndsoppfatning påvirker en 

seleksjon av hva som blir observert, og hvordan dataen blir registrert. I varierende grad vil 

forskerens oppmerksomhet også være selektiv i analysen av data. Dette betyr imidlertid ikke 

at forskeren gjennomfører sin undersøkelse helt etter eget forgodtbefinnende. Forskeren må 
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underkastes seg forskningsmessige prosedyrer, og forskere vil kikke hverandre i kortene å si 

seg enig eller uenig (Johannessen et al., 2010). Her vil jeg påpeke at fortolkning av innsamlet 

materiale er søkt formidlet i en balansert og nøytral form. Johannessen et al (2010 s. 92) viser 

også til at «selv om det foreligger formaliserte forskningsetiske retningslinjer, vil vi påpeke at 

forskningsetikk er konkrete avveininger som forskerne selv fortløpende må gjøre». Dette har 

ligget til grunn for skrivingen av denne oppgaven. 

4.3 Kvalitativ casestudie 

Oppgaven er basert på kvalitativ forskning, og jeg har valgt kvalitativ casestudie fordi jeg 

ønsker å gå i dybden av et tema. Betegnelsen «case» kommer av det latinske casus og 

understreker betydningen av det enkelte tilfellet. Jacobsen (2015 s. 97) viser til at det ikke 

finnes en felles forståelse av hva en case er, men felles for alle de definisjonene som gis av en 

case, er at de vektlegger at det er en inngående studie av en eller noen få 

undersøkelsesenheter. Jeg har valgt å belyse en problemstilling rundt en case.  

 Oppgavens case er Oslo sentrum generelt, men inneholder også et spesifikt fokus på 

regjeringskvartalet, basert på oppgavens utgangspunkt. Iboende casestudier blir foretatt når 

forskeren ønsker en bedre forståelse for fenomenet. Generelt kan man si at case-studier 

anbefales når en vil ha svar på «hvordan» og «hvorfor» spørsmål, om forskeren har lite 

kontroll over hendelser og dersom en skal studere hendelser i nåtid (Yin, 2003 s.13). I denne 

studien forsøker jeg å finne svar på «hvordan» spørsmål, jeg har ikke tilgang til eller kontroll 

over de hendelsene jeg studerer, og hendelsene jeg studerer foregår i nåtid. En fordel med 

case-studier er muligheten til å gå detaljert og inngående inn i et tema. Svakheten kan være 

utfordringen ved å identifisere en årsakssammenheng kun ved hjelp av en case, fordi det kan 

ofte være mange fenomener som påvirker trekk ved casen. 

 Kvalitativ metode innebærer liten grad av formalisering, og problemstillingen kan 

endres og utvikles i løpet av datainnsamling. Kvalitative studier har åpenhet, nærhet og 

relevans som viktige mål. For eksempel bør kvalitative intervjuer i en viss grad skje på 

intervjupersonenes premisser. Situasjonen vil frembringe en viss nærhet, og målet er å få 

intervjupersonene til å formidle gjennom egne ord. Vekten på nærhet vil i stor grad kreve 

åpenhet. Det er intervjupersonen som bestemmer hva slags informasjon som formidles og det 

legges få føringer. Dermed kan vi hevde at kvalitative tilnærminger ofte vil ha høy relevans. 

De får fram den «riktige» forståelsen av et fenomen eller en situasjon (Jacobsen, 2015 s. 129). 
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Holter og Kalleberg skriver at bruken av et fleksibelt design og et nært og sensitivt forhold til 

kilden gir gode muligheter til relevante tolkninger. Datainnsamlingen kan styres slik at den 

resulterer i informasjon som er mest mulig dekkende i forhold til både undersøkelses 

problemstillinger og kildens egenart. En kvalitativ forsker bør være sensitiv overfor det 

materialet som er samlet inn, og være åpen for at temaer eller forhold man ikke hadde tenkt på 

på forhånd, kan dukke frem under forskningsprosessen (Postholm, 2010 s. 40). Kvalitative 

data er åpne og kan derfor bli svært nyanserte. En positiv side ved det er det spesifikke og 

unike. Et mer prinsipielt spørsmål er om forskere i det hele tatt klarer å være helt åpne for alle 

detaljer og nyanser. Mennesker er lært opp til å se noe og overse noe annet. Dermed vil det 

være en fare for at det foretas en ubevisst siling av informasjon (Jacobsen, 2015 s. 131).  

 Fordi metodene som er brukt i denne oppgaven kan karakteriseres som kvalitative, kan 

ikke resultatene fra oppgaven betegnes som generaliserbare. 

4.4 Datainnsamling 

Ordet data – som er flertall av det latinske datum – betyr noe som er gitt. Når virkeligheten 

observeres og på en eller annen måte registreres, er virkeligheten blitt data. Data kan foreligge 

i mange ulike former, for eksempel notater fra intervjuer eller observasjoner, private eller 

offisielle dokumenter, spørreskjemaer og lyd- og filmopptak. Empiri er utsagn om 

virkeligheten som har sitt grunnlag i systematiserte erfaringer, det vil si at datagrunnlaget er 

fremskaffet via anerkjente metoder. Videre kan data og empiri betraktes som mer eller mindre 

vellykkede representasjoner av virkeligheten. Selv den mest nøyaktige iakttagelsen og 

gjengivelsen kan aldri fange inn den autentiske virkeligheten, men kun et utsnitt av det som 

studeres (Johannessen et al., 2010, s. 36) 

 Denne oppgaven er i hovedsak basert på annen forskning og kvalitative resultater. 

Empiri er hentet fra to planforslag; prinsipplanen «Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring», 

utarbeidet i 2014, og Statsbyggs «Forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal» fra 

2016. De to planforslagene har referanser til rapporten «Bylivsundersøkelse i Oslo sentrum 

2012-2014», og på bakgrunn av dette er også denne en del av studiematerialet.   

 Jeg har lest litteratur med referanse til forskning på ulike byer og deres håndtering av 

sikkerhetstrusselen, planlegging av sikkerhetstiltak i byrommet, byens resiliens og byen som 

et godt sted å leve for menneskene. I tillegg er internett brukt for lesing av tilgjengelig 

forskning, aktuelle intervjuer og artikler, samt relaterte rapporter.  
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 Ordet dokument gir assosiasjoner til offentlige skrifter, til forskjell fra for eksempel 

litterære skrifter. I boken «A Matter of Record» argumenterer imidlertid Scott (1990 s. 10-18) 

for å benytte betegnelsen dokument om alle slags skriftlige kilder som er tilgjengelige for 

forskerens analyse. Det kan være skrifter av privat karakter, som dagbøker og brev, eller 

offentlige skrifter som stortingsmeldinger og årsrapporter. Publiserte dokumenter er 

tilgjengelige for alle, mens lukkede dokumenter krever spesiell adgang for andre enn dem 

som de er skrevet for (Thagaard, 2013 s. 59). I denne oppgaven er alt skriftlig kildemateriale 

publiserte dokumenter, som er tilgjengelig for alle.  

 Dokumentundersøkelser har både positive og negative sider, hvor undersøkelsen 

baserer seg på informasjon som er lite spontan. Det at informasjonen er skriftlig, gjør den mer 

reflekter og gjennomtenkt. Dette kan være både en styrke og en svakhet, det hele hviler på 

hvilken kilde det er snakk om. Mindre spontanitet kan bety at informasjonen er blitt forvridd 

og «forfalsket» for å gi et spesielt inntrykk, men det kan også bety at den er mer gjennomtenkt 

og bearbeidet (Jacobsen, 2015 s. 172).  

4.5 Intervju  

For å supplere og bedre forstå intensjonene i de sentrale dokumentene, har jeg gjennomført 

åtte intervju. Intervjuene er benyttet som en sekundærkilde. Tema for oppgaven dreier seg om 

en prosess som pågår, en faktor som kan bidra til noe forsiktige svar. Fire informanter 

representerte staten: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statsbygg og Stortinget. 

Fire representerte Oslo kommune: Plan- og bygningsetaten, byutviklingskomiteen og prosjekt 

Levende Oslo. Alle intervju er åpne og individuelt basert. Målet har ikke vært å få et stort 

antall intervjuer, men heller at ulike fagområder ble representert. Informantene er derfor valgt 

med tanke på å få et perspektiv fra ulike aktører med erfaring fra byplanlegging i Oslo, 

utviklingen av regjeringskvartalet, samt sikkerhet tilknyttet skjermingsverdig objekt og 

byrom.  

 Informantene er rekruttert på forskjellige vis, noen ved direkte henvendelse og noen 

via snøball-metoden. Snøball-metoden – eller snøball-effekten – innebærer at et intervjuobjekt 

setter forskeren i kontakt med andre mulige informanter. Et intervju kom i stand indirekte ved 

at jeg fikk kontakt via vedkommendes kollega. Bakgrunnen var en samtale under et 

arrangement om byutvikling. To intervjuer ble avtalt på en sikkerhetskonferanse, hvor jeg 

kom i kontakt med de to som ble mine kilder. Under lesing av aktuelt materiale for min 
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oppgave merket jeg meg navn som kunne være av interesse og sendte e-brev. Henvendelsene 

via e-brev resulterte i ja til intervju fra tre personer. To intervju er basert på snøball-effekten, 

da en av mine informanter satte meg i kontakt med disse kildene. Til intervjuene hadde jeg 

notert spørsmål relatert til den enkeltes fagområde. Spørsmålene var åpne og gav 

respondentene anledning til utfyllende svar. Dataene fra intervjuene er registrert ved bruk av 

notater. Det er ikke benyttet faste svaralternativ knyttet opp mot tema i denne studien. 

Hensikten med intervjuformen har vært å få respondentenes perspektiv, samt åpne opp for 

sider ved tema som ikke umiddelbart fremkommer i studiemateriale.   

 Informanter som jeg snakket med kan betegnes som betydningsfulle basert på deres 

stilling og kunnskap, og mine intervju kan derfor kategoriserer som eliteintervju. Det er 

potensielle ulemper ved eliteintervju, som at intervjuer kan havne i en form for hierarkisk 

underposisjon, men jeg hadde ingen opplevelse av å bli snakket «ned» til under noen av 

intervjuene.  

 En relevant problemstilling under intervjuene, var i hvilken grad personen snakket ut 

fra hva som er riktig å si som organisasjon. I min forespørsel om intervju presiserte jeg at alle 

personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og da spesielt med den intensjonen å bidra 

til at informanter kunne snakke friere.  

4.6 Analyseprosessen 

Tema som analyseres i denne oppgaven er hvordan terrorangrepet og påfølgende krav om 

bedre sikringstiltak har påvirket byplanleggingen i Oslo sentrum generelt, og planleggingen 

av det nye regjeringskvartalet spesielt. Analysen bygger på relevante dokumenter, samt hva 

intervjuer har supplert med av erfaring og synspunkter. 

 Analyse av et studiemateriale preges av hvilken tilknytning forskeren har til miljøet 

som skal studeres. Tolkningsgrunnlaget er forskjellig alt etter som forskeren er utenfor eller 

innenfor miljøet, og derfor er det viktig at forskeren presenterer sitt ståsted slik at leseren kan 

vurdere tolkningen på bakgrunn av dette (Thagaard, 2013 s. 207). Mitt ståsted i forhold til 

tema i denne oppgaven er som forsker av et miljø fra utsiden.  

 Det materialet jeg har fortolket i denne oppgaven er noe man ikke kan måle, telle eller 

veie, og det er ingen kategorier av feil eller riktige svar. Analysen har foregått etter en 

hermeneutisk metode, også kalt den hermeneutiske sirkel; forforståelse/fortolkning/forståelse. 

Forforståelsen medvirker i all vår forståelse, og denne bruker vi i møte med datamaterialet 
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som vi fortolker, som så danner grunnlag for en mer helhetlig forståelse. Deler er avhengig av 

helheten, og omvendt. Hermeneutikk er en fortolkningsprosess som særlig blir brukt av 

forskere innen humaniora, statsvitenskap, jus og teologi. Innenfor kvalitative studier refereres 

det også til dobbel hermeneutikk. I «The problem of social reality» skriver Alfred Schütz 

(1962) at en samfunnsviter i denne betydningen må forholde seg til at den sosiale 

virkeligheten allerede er symbolsk forutstrukturert. I min oppgave tolker jeg skriftlig 

materiale som allerede er tolkninger. Det er noen som har reflektert rundt temaene som jeg tar 

opp, og jeg tolker hva andre har tolket som gode løsninger. I min forskning basert på 

offentlige dokumenter, er jeg klar over at disse er skrevet i fagsjargong. Meningsforskjeller 

kan være neddempet, og kommer ikke nødvendigvis med i offentlige rapporter i det hele tatt. 

Det kan også forekomme underliggende meninger, som ikke er like lett tilgjengelig. 

 Tilegnet kunnskap har naturlig nok endret tankene rundt tema siden starten av denne 

oppgave. Det har vært en balansegang å ikke bli oppslukt av tilliggende tema, for eksempel 

knyttet til virkninger av sikkerhetstiltak på publikums allmenne adferd i byrommet, 

innbyggernes mulighet for påvirkning av byutvikling, geopolitiske forhold tilknyttet 

terrorisme og menneskene som blir tilhengere av terrorgrupperinger – for å nevne noe. 

 Med kvalitativ metode som utgangspunkt, har jeg studert et utvalg av datamateriale, 

for å belyse hva staten og Oslo kommune presenterer av løsninger for å oppnå et åpent, 

tilgjengelig og trygt Oslo sentrum. Gjennomgangen av dokumentene har også hatt den hensikt 

å finne ut hvilket grunnlag staten og Oslo kommune baserer sine tiltak på. Et eksempel er at 

det i mandatet for samarbeidet i utarbeidelsen av prinsipplanen «Oslo sentrum – gatebruk og 

grunnsikring», blant annet står at de skal: «Vise hvordan Oslos karakter som et åpent, 

mangfoldig og fritt tilgjengelig bysamfunn med stor grad av blandet arealbruk i bykjernen 

skal ivaretas samtidig med øket sikkerhet.».  

 Skriveprosessen har vært en viktig del av bearbeiding og analyse, som en del av 

balanseringen som må gjøres mellom det rent deskriptive og det fortolkende i en kvalitativ 

oppgave. Det har vært et samspill mellom tekstenes horisont, og min horisont som leser. 

Analysen har ikke bare foregått i forhold til skriftlig materiale, det ble også gjennomført 

supplerende intervju i form av åpne individuelle intervju. 

 Generalisering eller overførbarhet av kunnskap er knyttet til aktualitet av tema, og det 

er kontekstsensitivt. Leseren av et forskningsresultat tolker og bestemmer hvor anvendelig et 

resultat er for en ny, eller lignede situasjon. Hvordan 22. juli har påvirket utviklingen av Oslo 

sentrum, kan ikke nødvendigvis overføres til andre byer rammet av terror, men planlegging 
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for et byrom som skal være både trygt, åpent og tilgjengelig, kan ha overførbare trekk mellom 

ulike byer.  
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5 Aktører som påvirker byutviklingen. 

Ulike aktører i Oslo, vil ha ulike motiver for å ønske en spesifikk utvikling av byrommet i 

Oslo sentrum. Innspill med forskjellig vinkling, kan bidra til å ivareta balansen mellom 

avskjerming og åpenhet. I en rapport om forskning for framtidens byer omtales det som at et 

viktig trekk ved bypolitikk, planer og strategier er at de utformes og fremmes i samarbeid og 

interaksjon mellom en rekke ulike offentlige, private og sivile aktører på ulike nivå innen 

byen og samfunnet (Vedeld & Norsk institutt for by- og, 2015 s. 78). Jeg skal nå presentere 

noen parter som hver på sin måte er med på å påvirke byens utforming og funksjon. 

5.1 Stat og kommune  

For staten har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ansvaret for 

bostedspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltningen.  

Som representant for øverste organ – Bystyret – er overordnet instans Byutviklingskomiteen, 

som forbereder saker og innstiller overfor bystyret. Byråd for byutvikling innstiller også 

saker, og står ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. Følgende etater er 

underliggende begge organer: Plan- og bygningsetaten (PBE) er Oslo kommunes faginstans 

med ansvar for overordnede arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling. Byantikvaren er 

Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og 

kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er kommunens faginstans som ivaretar eierrollen 

(kjøp, salg og omdisponering av kommunal eiendom), er kommunens koordinator av 

kommunale interesser og representerer Oslo kommune i forhandlinger av utbyggingsavtaler. 

Bymiljøetaten er underliggende byråd for miljø og samferdsel, og har ansvar for planlegging 

og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo.  

 Når det gjelder gjennomføring og oppfølging av prinsipplanen, presiserer partene selv 

i pkt. VIII g) i eget dokument: «Det forutsettes at det i fortsettelsen opprettholdes 

samarbeidsarenaer mellom staten og kommunen på strategisk og operativt nivå for å sikre en 

effektiv og forutsigbar oppfølging av eksisterende og nye tiltak med utgangspunkt i dette 

dokumentet» (Staten/Oslo kommune, 2014). 
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5.2 Samspill private og offentlige aktører  

Hovedsakelig utføres utbygging av boliger og næringsbygg av private utbyggere. I samarbeid 

med Oslo kommune utvikler disse aktørene planer for bygging av boliger og kontorer, samt 

bidrar til utbygging av teknisk infrastruktur og den blågrønne strukturen. Utformingen av 

reguleringsplaner i stor grad overlatt til markedsaktørene, som foregår i et samspill og en 

prosess med ulike utbyggingsaktører. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) inngår 

utbyggingsavtaler med utbyggerne på vegne av Oslo kommune, i tillegg til å koordinere 

byutviklingsprosjekter. Plan- og bygningsetaten (PBE) gir noen overordnede rammer for 

byutviklingen. 

5.3 Flerpartssamarbeid om byens kvalitet og 

trygghet 

Levende Oslo er et offentlig-privat samarbeid om å utvikle Oslo sentrum til en levende, 

attraktiv og tilgjengelig bykjerne. Målet er kvalitet, mer byliv og økt trivsel i Oslo sentrum. 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten administrerer og koordinerer arbeidet med Levende Oslo. 

Det geografiske innsatsområdet er Oslo sentrum, inkludert Kvadraturen og havnepromenaden. 

Samarbeidsgruppen ledes av byråd for byutvikling, og består i tillegg av sentrale kommunale 

etater, og privat næringsliv i sentrum representert bl.a. med gårdeierne, reiselivet, handels- og 

serveringsnæringen, samt Statsbygg. Konkrete prosjekt skal bidra til å ruste opp gater, 

gågater, plasser og torg med vekt på god design og estetikk og å skape og utvikle gode 

møteplasser (Staten/Oslo kommune, 2014). Målet er at utviklingen av Oslo sentrum skal være 

samordnet og helhetlig. Tryggheten i sentrum og fokus på sikkerhet ligger integrert i 

universell utforming, og det blir en standard, sier en av mine informanter som er involvert i 

samarbeidsprosjektet. Rapporten «Bylivsundersøkelse i Oslo sentrum 2012-2014» –  av Gehl 

Architects – ble utført på vegne av «Levende Oslo», og denne har bidratt med kunnskap til 

det videre arbeidet med å gjøre Oslo sentrum mer attraktivt og tilgjengelig.  

 I 2015 ble TRiO (Trygghet i Oslo) etablert som et nettverk for samvirke og 

læringsarena for forskjellige aktører som arbeider med trygghet i Oslo. TRiO nettverket består 

av statlige, kommunale og private virksomheter, samt frivillige organisasjoner/virksomheter. 

Eksempler på tiltak knyttet til ordensarbeidet fra Oslo er blant annet belysningsplaner med 
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fokus på opprustning av mørke områder, aktiv renhold, stopp tagging samarbeid, 

byutviklingsplaner med fokus på bruksarealer, opprustning av gater og torgarealer med fokus 

på bymøbler, som også er sikringstiltak, samt kommunal trygghetspatruljering i byrommet. 

Utover disse tiltakene er det flere samarbeidsprosjekter mellom myndigheter og næringslivet 

for å opprettholde et trygt uteliv og for trygg handel (Oslo kommune Beredskapsetaten, 

2015). 

 Å redusere barne- og ungdomskriminaliteten er også et tryggingstiltak. Et 

forebyggende tiltak med langtidsperspektiv er SaLTo, Sammen lager vi et trygt Oslo. Oslo 

kommune og Oslo politidistrikt samarbeider om forebygging av kriminalitet og rusmisbruk 

blant barn og unge. 

 Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), er en medlemsorganisasjon, opprettet av 

næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot 

næringslivet. De har et eget faglig råd som blant annet gir råd om sikkerhetstiltak mot 

terrorisme og organisert kriminalitet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk i 

samarbeid med politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter (..) (Næringslivets 

sikkerhetsorganisasjon).  

5.4 Tverrfaglig og helhetlig 

Nils Aarsæther hevder at planlegging i sitt vesen er tverrfaglig, og begrunner dette i boken 

«Utfordringer for norsk planlegging» med at «det er nærast meiningslaust å spørje om kva 

som er den «rette» kunnskapen for planlegging, for planlegging kan utførast på nær sagt alle 

område. Men også innan eit avgrensa felt, for eksempel byplanlegging, kan det vere 

vanskeleg å vite kva slags kunnskapstypar som vil eller bør vere aktuelle. Planlegging er ikkje 

det same som vitskap: Kunnskapsgrunnlaget for planleggaren må i langt større grad vere 

prega av vidsyn, og planaktøren må ha evne til å kople saman ulike kunnskapselement og 

kunnskapstradisjonar. Det finst knapt eit einaste vesentleg planproblem som let seg løyse ved 

berre å nytte ein bestemt teori eller lite på ein bestemt fagprofesjon» (Aarsæther et al., 2012 s. 

31).  

 Blant de ulike partene involvert i byutvikling og sikkerhet, vil det være ulike 

oppfatninger om hva som er risiko og hvilke grep som skal tas for å minske risikoen. 

Politikere har et annet ansvar enn et arkitektbyrå, og en fagperson innen sikkerhet vil vurdere 

et område med andre øyne enn en næringsdrivende. Tidligere var det hovedsakelig arkitekter 
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som hadde ansvar for byplanlegging, men fra midten av 1960-tallet begynte flere 

fagperspektiv å bli involvert i planleggingen. I dag involveres faggrupper som blant annet 

ingeniører, landskapsarkitekter og geografer. Med det økte fokuset på sikkerhet blir enda flere 

fagområde inkludert i det tverrfaglige samarbeidet.  

 I 2013 startet et samarbeid mellom Bergen Arkitekthøyskole (BAS), Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og COWI. Dette resulterte i 

boken «The City between Freedom and Security». Boken samler en rekke ulike fagfelt i 

drøftingen av hvilke byer vi kan og vil skape, i en tid hvor begrepene sikkerhet, trusler og 

risiko stadig oftere blir trukket inn i byutviklingsdebatten. Jack Fischer Eriksen fra 

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har bidratt i boken, og han kommenterer prosjektet slik; 

«viktigheten av studiet, som ledet til boken, er å bedre forstå konsekvensen av 

sikkerhetstiltak. Ved å være en del av dette prosjektet, vil jeg påstå at vi som har jobbet med 

sikkerhet i mange år, har lært like mye som studentene som ble undervist. Oppgaven min nå, 

vil være å overføre denne kunnskapen til sikkerhetsmiljøene i Norge, både i privat og 

offentlig sektor» (NSR, 2016). Håvard Walla i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) påpeker 

at «det er viktig å øke forståelsen for sikringstiltak i det offentlige rom. NSM er opptatt av 

hvordan kunnskap om sikkert design, som alternativer til festningspreget sikkerhet, skal 

kommuniseres til relevante kompetansemiljøer. «The City between Freedom and Security» er 

et ledd i denne strategien» (2016).   

 Med fokus på helhetlig byutvikling støtter Norges forskningsråd prosjektet 

UrbaKnow. Dette prosjektet forsker på sammenhengene mellom kunnskap og politikk, 

mellom tverrfaglighet og kunnskapsbasert forvaltning. «Vår hypotese er at et tverrfaglig 

kunnskapsgrunnlag ville gitt bedre beslutninger. Byutvikling har hittil vært preget av faglige 

hegemonier. Vi mener at mange av fadesene vi ser i byutvikling skyldes uheldig 

kunnskapsgrunnlag, som følge av mangel på tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglighet skal gi 

robuste råd. Og disse rådene skal igjen føre til robuste politiske løsninger», sier Vibeke 

Nenseth, forsker ved Transportøkonomisk institutt og prosjektleder. «Det kommer også 

tydelig til uttrykk i byutviklingen som blir preget av ulike trender. Ulike fagtradisjoner 

opererer med ulike hensyn og ulike bymodeller - for eksempel kompaktbyen, kretsløpsbyen, 

den robuste byen og den smarte byen. Poenget er at det må være mulig å ha flere tanker i 

hodet på en gang», mener hun (Norges forskningsråd, 2014). 
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6 Oslo sentrum - planlegge for 

sikkerhet og åpenhet 

Planene og rapporten som brukes som materiale i denne oppgaven er produsert etter 22. juli 

2011. Staten og Oslo kommune er direkte eller indirekte involvert i alle dokumentene. Felles 

fokus er å skape trygge byrom, samtidig som åpenhet og tilgjengelighet ivaretas.  

 Staten og Oslo kommunes «Prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i Oslo sentrum» 

(2014) viser til og tar opp i seg elementer fra rapporten «Bylivundersøkelse i Oslo sentrum 

2012-2014» (Gehl Architects, 2014), initiert av prosjektet «Levende Oslo», hvor også staten 

og Oslo kommune er representert. Rapporten bygger på at byrommet skal tilpasses 

menneskene, og poengterer at åpne, tilgjengelige byrom og trygghet henger sammen. Selv om 

staten og kommunen sammen har forfattet denne rapporten, tilsier ikke det at de har identisk 

syn på balansen mellom trygghet og åpenhet. Staten representerer et overordnet blikk, mens 

Oslo kommune ivaretar nærmiljøet. Dette kommer jeg tilbake til videre utover i oppgaven. 

 Statsbyggs rapport «Forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal» fra 2016, tar 

opp i seg innhold fra både prinsipplanen og bylivsundersøkelsen. Prinsipplanen skal være 

retningsgivende for sikringstiltak som berører gater og byrom i Oslo sentrum. Plassering og 

omfang av regjeringskvartalet vil ha betydning for Oslo kommunes videreutvikling av 

omkringliggende områder. Oslo kommune støtter hovedgrepet i reguleringsplanen for 

regjeringskvartalet, men påpeker i høringsuttalelsen at åpenhet og tilgjengelighet må være 

førende premisser for planarbeidet, og at sikkerhetstiltak ikke må være et hinder for dette. I 

sin rolle som høringsinstans har Oslo kommune en begrenset påvirkningsmulighet på 

utvikling av det nye regjeringskvartalet.  

 Publikums forventning til den frie bevegelsen i byrommet, kan ikke ignoreres i arbeide 

med risikoredusering og sikringstiltak i Oslo sentrum. Åpenhetskulturen i Norge gjør det 

vanskeligere for dem som ønsker strengere tiltak, og i de følgende kapittel vil jeg vise at 

Oslos tilnærming ligger et sted mellom Jacobs uformelle kontroll og Newmans design av 

kontroll. 

6.1 Tillit og risikoredusering 
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I sin tale på Sårbarhetskonferansen 14. oktober 2015, fremhevet statssekretær i 

Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, at Norge «er et samfunn som i stor grad er basert på 

åpenhet og tillit. Skal vi beholde det, må vi nok realistisk også innse at vi må leve med en viss 

risiko. Så er det viktig å håndtere og minimere denne risikoen på best mulig måte» 

(Forsvarsdepartementet, 2015). Tillit og dermed også samfunnssikkerhet kan påvirkes av 

risikokommunikasjon og dialog mellom myndigheter og allmennheten. Myndighetene må 

forholde seg til folks opplevde risiko slik at man får den riktige balansen mellom trygghet og 

tillit til systemet, og den nødvendige årvåkenhet i forhold til farer og trusler. De senere års 

utfordringer i forhold til terrortrusselen illustrerer denne vanskelige balansegangen (Kruke, 

Olsen, & Hovden, 2005 s. 12). 

 I et større perspektiv er Norges hovedstad ingen stor by, den er oversiktlig og det er 

forholdsvis lite kriminalitet. Generelt har Oslo en historie som en by med et lavt konfliktnivå 

og få hendelser forbundet med terrorisme. Bybildet er ikke preget av store brede gater og 

arkitektonisk er Oslo heller ikke preget av større monumentale byggverk. Byen har få 

stengsler og begrensninger i forhold til hvor publikum har kunnet bevege seg. Tradisjonen i 

Norge er en uformell overvåking av gater og boområder, samt en åpen arkitektur. 

 Regjeringskvartalet og den fremtidige utviklingen av dette området skjer etter en 

statlig reguleringsplan. Ifølge det ansvarlige departement – Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) – skal det i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet 

være fokus på en balansegang mellom sikkerhet og åpenhet. Sikkerhet er grunnleggende for 

hele planleggingen av det fremtidige regjeringskvartalet. Det skal planlegges med et generelt 

grunnsikkerhetsnivå for alle departementene. Men departementet beskriver også hvordan 

sikkerhetstiltak skal integreres i planleggingen og at bygninger og anlegg utformes slik at 

regjeringskvartalet fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende (Statsbygg, 

2016b).  

 For alle involverte i byutviklingsprosjekter vil det være en balansegang mellom flere 

hensyn: Man skal vareta det aktive urbane dagliglivet, samtidig som man sikrer bygninger og 

skaper trygge omgivelser for menneskene i byen. Det er viktig å ha klarhet i hva man sikrer 

seg mot, for å iverksette de mest relevante sikringstiltak. I Forsvarets forskningsinstitutts 

rapport «Viljeshandlinger mot kollektivtransport i storbyer – trusler og tiltak», skriver 

Fridheim, Schjelderup og Borander (2009) at «Det er viktig å være presis på hvilke 

konsekvenser man søker å redusere risiko overfor. Sikring mot massedrap på 

publikumsarealer krever f.eks. andre tiltak enn sikring mot tagging av vognparken på 
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parkeringsplasser eller sikring av kritiske objekter for trafikkstyringen. Hvis man ikke har en 

klar kobling mellom trusler, mulige konsekvenser, relevante tiltak og selve transportsystemet, 

er det fare for å innføre sikkerhetstiltak som strengt tatt ikke gir ønsket effekt, men som er 

kostbare og har dramatiske konsekvenser for passasjerer og egne ansatte». Selv om rapporten 

ikke direkte tar for seg byrommet som sådan, så er prinsippet om å tenke risikokonsekvenser 

og sikkerhetstiltak like relevant. I samme rapport henviser forfatterne til begrepet 

«sikkerhetsteater». Begrepet ble innført av den amerikanske sikkerhetseksperten Bruce 

Schneier i boken «Beyond Fear», og det brukes for å beskrive tiltak som har som formål å gi 

en følelse av sikkerhet, mens de i realiteten gir liten eller ingen økning i det reelle 

sikkerhetsnivået. De designete sikkerhetstiltakene er svært synlige for å vise at man tar 

sikkerhet på alvor, men siden sikkerheten likevel ikke øker, fungerer de i praksis som 

skuebrød.  

 En utfordring med sikringsplanlegging av et byrom, er å tilpasse seg endringer i 

trusselbildet. Årlig gir Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut en rapport om sårbarheter i 

samfunnet, og risiko forbundet med tilsiktede handlinger som kan ramme viktige 

samfunnsfunksjoner. I rapporten «Risiko 2017» påpekes det at den som eier 

skjermingsverdige objekter skal fastsette og gjennomføre sikringstiltak basert på 

kontinuerlige risikovurderinger. Men det det fremheves også at nye former for trusler innen 

spionasje og terrorisme gir nye utfordringer også innen fysiske sikringstiltak (2017 s. 38). 

Risikoredusering i Oslo sentrum innebærer altså en vanskelig balansegang. Som jeg skal vise 

senere i kapittelet, er iverksetting av tiltak i byrom en prosess som tar tid. Dette er en 

utfordring fordi endringer i trusselbildet skjer mye hurtigere. 

6.2 Oslo etter 22. juli  

En del av endringene i Oslo sentrums byrom i dag, er en direkte konsekvens av bilbomben 22. 

juli 2011. Ødeleggelsene som vi fortsatt kan se i 2017, er basert på en faktisk terrorhandling. 

Forandringen i bylandskapet er omfattende og konsekvensene langsiktige.  

 Dagens planlegging av sikkerhetstiltak, utformes på bakgrunn av en oppfattet trussel 

om mulig kommende terroraksjoner. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarets E-

tjeneste vurderer fortløpende risikoen for terrorangrep mot Norge. På grunn av byens rolle 

som landets hovedstad, er et oppdatert risikobilde viktig for Oslo. Sentrale deler av Norges 
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statsapparat og politiske myndigheter samt Slottet, Oslo rådhuset og landsdekkende medier, 

har sin beliggenhet i Oslo 

 I forordet til «Prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i Oslo sentrum», finner vi igjen 

Jacobs sine tanker når det fremholdes at «for Oslo kommune er det et overordnet mål å sikre 

en åpen og tilgjengelig by» (2014 s. 5). Ingen av mine informanter har gitt uttrykk for 

uenighet om dette, men det fremkommer noe uenighet om måten det gjøres på og 

tidsperspektivet. Som et resultat av tiltak iverksatt for å hindre terrorhandlinger, har det 

utviklet seg et nytt bylandskap i sentrale deler av hovedstaden. I første omgang ble det 

igangsatt strakstiltak av den mer festningspregede utgaven, i form av betongklosser, senkbare 

pullerter, faste sperringer i granitt og lignende. Dette er en noe mer militaristisk sikring enn 

den Newman representerte.  

 Som følge av Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven, 1998), har 

staten myndighet til å ta avgjørelser angående byrommet som overstyrer Oslo kommunes 

avgjørelsesmyndighet. Blant annet er staten ansvarlig for betongklosser og annen sperring 

utenfor departementene i sentrum. Sikkerhetstiltakene er heller ikke alltid sammenfallende 

med Oslo kommunes ønske om estetisk utforming, eller målet om et åpent og tilgjengelig 

bysentrum. Kommunen har ikke myndighet til å fjerne tiltakene eller sette en tidsbegrensning 

for fjerning, men må ta tiltakene til etterretning i sitt planleggingsarbeid. En av mine 

informanter i Plan- og bygningsetaten beskriver det som at «staten har overtaket». 

Områdesikring handler om tiltak for å trygge et definert areal. Hva som blir sikret er selektivt, 

og vedkommende stilte spørsmålstegn ved avgjørelsen om at verken Norges bank eller noen 

kommunale bygg ble sikret etter 22/7. Min informant beskriver en situasjon uten mulighet for 

diskusjon. Staten henviser til sikkerhetsloven – som sier at objekteier plikter å beskytte 

objektet med sikkerhetstiltak – og valg av tiltak er hemmelig fra statens side. Situasjonen 

oppleves som at forholdene ikke er tilstede for å argumentere mot noe man ikke vet. 

Vedkommende vurderte det slik at det staten ønsker er fleksibilitet. Dette er ikke 

nødvendigvis en fordel for kommunen, som skal planlegge helhetlig og med et langsiktig 

perspektiv. Mine informanter fra statsforvaltningen hadde ingen kommentarer om ulike 

synspunkt, men fokuserte mer på at det er mange møter på tvers av berørte parter. Med 

hensyn til hva som blir sagt til meg i intervju, kan det imidlertid påpekes at personer som er 

involvert i styring og planlegging ofte vil beskytte samarbeidet, det kan være at gruppene de 

representerer har skarpere synspunkter. 

 Det understrekes gjentatte ganger både fra statlige og kommunale myndigheter at 
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Norges hovedstad fortsatt skal være preget av åpenhet og tilgjengelighet. Det er investert høye 

beløp for å ivareta sikkerhet i Oslo siden sommeren 2011, hvor bl.a. sikring av departement, 

Stortinget og Rådhuset har gitt synlige endringer i bylandskapet. I prinsipplanen står det at 

«tiltakene i Oslo sentrum skal primært bidra til å redusere konsekvensen av eller muligheten 

for at kjøretøyer kan komme helt inntil bygningene og vil derfor påvirke gatebruken, men at 

der viktige sikringsbehov og sentrale byfunksjoner kommer i konflikt skal man anerkjenne 

nødvendigheten av balanserte, stedlige helhetsløsninger» (2014 s.7). Her kjenner vi igjen 

Flustys resonnement, som beskriver design for å blokkere tilgang, i form av hindringer og 

vanskeligheter med å komme fram til et potensielt terrormål. I Newmans tradisjon er midlet 

for å oppnå dette å sørge for fysiske hindringer i bylandskapet. 

 Den politiske utfordringen tilknyttet usikkerhet i samfunnet, er å vurdere hvilke tiltak 

som tillater at dagliglivet kan fortsette noenlunde uforstyrret, samtidig som sikkerheten 

ivaretas. Det må gjøres verdivalg og prioriteringer i arbeidet med å sikre at en by både er åpen 

og trygg. Olsen, Kruke og Hovden (2007 s. 13) skriver om frihet og sikkerhet at «absolutt 

sikkerhet gir ingen frihet, mens absolutt frihet gir svært liten sikkerhet». Dilemmaet er at det 

ikke finnes svar på hvordan man skal balansere hensynene til sikkerhet og frihet opp mot 

hverandre. Det er imidlertid viktig å være klar over at de virkemidler og tiltak man benytter, 

har verdimessige implikasjoner. I dette ligger blant annet økonomiske prioritering, samt hvem 

og hva som blir prioritert for beskyttelse.  

 Arbeidet med sikkerhetsoppgraderingen i Oslo etter 22/7, ser etatsdirektør Ellen S. de 

Vibe på som «en mulighet for å få sentrum bedre tilrettelagt for kollektivtrafikk, bedre for 

fotgjengere og handlende, bedre for livet vi alle skal leve i byen» (Byplan Oslo, 2015b). 

Det som er gjenkjennbart i debattene og planene for Oslo sentrum etter 22. juli, er ønsket og 

intensjonen om å balansere trygghet med et åpent og tilgjengelig byrom. Men de deler av 

byrommet som fortsatt preges av betonggriser og stengsler som forstyrrer flyten i 

fremkommeligheten, minner mer om Sorkins beskrivelse som «architecture of dis-assurance». 

6.3 Styringsverktøy: lover, regler, retningslinjer og 

reguleringsplaner  

Byplanlegging dreier seg om å styre byutvikling i en bestemt retning. Relatert til temaet i 

denne oppgaven, er hensikten med planleggingsgrep å skape et bysentrum som kan motstå 

angrep mot sentrale byfunksjoner, samtidig som tilgjengelighet, åpenhet og mangfold 
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ivaretas. Jeg ønsker her å presentere noen styringsverktøy som påvirker en 

planleggingsprosess, og med det gi et innblikk i hvorfor planlegging tar tid.  

 Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) definerer samfunnssikkerhet som «Den evne 

samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes 

liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger» (Justis- og 

beredskapsdepartementet). Kruke, Olsen og Hovden (2005 s. 6) har gjort noen presiseringer 

av denne definisjonen og viser blant annet til at ivaretakelse av borgernes liv, helse og 

grunnleggende behov er det overordnete målet og dermed den viktigste forpliktelse for 

myndighetene. Den endelige dommen over hvor vellykket arbeidet med samfunnssikkerheten 

har vært, må vurderes i forhold til hvordan man løser denne oppgaven. 

 Begrepet «resilient» brukes for å karakterisere det å være robust og motstandsdyktig, 

og en resilient by har evnen til å forberede seg på, respondere på, og opprettholde en 

tilpasningsdyktig kapasitet i møte med betydelige trusler og endringer.  

 Oslo er en del av Storbynettverket. Nettverket (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 

Tromsø) har en felles samarbeidsavtale på samfunnssikkerhetsområdet, og har jevnlig møter 

med ledelsen i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). For å få en tydeligere 

og bedre forankret profil på nettverket, jobbes det aktivt med å involvere storbykommunene i 

FN-kampanjen «Making Resilient Cities», som er en del av International Strategy for Disaster 

Reduction (ISDR). Hensikten med Making Resilient Cities-kampanjen er å fremme 

samfunnssikkerhet i byer, med særlig vekt på urbane problemstillinger som blant annet 

kompleks infrastruktur, befolkningsvekst, samfunnskritiske funksjoner, sårbarhet, urban 

risiko (for eksempel overvann) (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016). Lover, regler, 

retningslinjer og planer er med på å danne grunnlaget for en resilient by som skal være et 

trygt sted å oppholde seg i, både for beboere og tilreisende. 

 Både staten og kommunene er pliktig til å ivareta innbyggernes sikkerhet i forhold til 

ulike kriser og trusler, herunder terrorisme og kriminalitet, samt beskytte skjermingsverdige 

objekter mot angrep og ødeleggelse. Som alle landets kommuner har Oslo siden 2010 vært 

pålagt ved lov å utarbeide en helhetlige sikkerhets- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

(Sivilbeskyttelsesloven, 2010 §14). I seg selv er ikke en risikoanalyse noe sikkerhetstiltak. 

Verdien finnes i innførte sikringstiltak som forhindrer angrep, basert på informasjon i 

analysen. Den kommunale beredskapsplikten skal bidra til at kommunen tar hensyn til 

samfunnssikkerhetsmessige utfordringer i lokalsamfunnet.  

 Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven, 1998) §17 b viser til en 
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«plikt til å beskytte skjermingsverdige objekt. Objekteier plikter å beskytte objektet med 

sikkerhetstiltak. Sikkerhetstiltakene skal bestå av en kombinasjon av barrierer, deteksjon, 

verifikasjon og reaksjon (....)».  

 For en helhetlig planlegging etter 22. juli er det flere gjeldende planer som vil ha 

betydning for utforming av byens arealer og byliv. I tillegg til nevnte prinsipplan for gatebruk 

og grunnsikring i Oslo sentrum, kan nevnes kommunedelplan for torg og møteplasser, 

belysningsplan for Oslo sentrum samt estetisk plan for sentrum. 

 Kommuneplanen er kommunens overordnende strategiske styringsdokument for den 

videre utviklingen i byen. Dagens kommuneplan for Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre 

23.09.2015. Her utpekes fire satsingsområder for å skape en trygg, åpen og tilgjengelig by:  

 Det skal oppleves trygt å ferdes i det offentlige rom dag og natt 

 Kriminalitet skal forebygges og voldsutsatte skal få god hjelp og oppfølging 

 Oslo skal ha god beredskap mot uønskede hendelser 

 Oslos innbyggere skal ha tilgang på attraktive, varierte og brukervennlige byrom 

  

VPOR (veiledende plan for offentlig rom) er en plan som skal sikre en helhetlig utvikling av 

gater og byrom i et område. VPOR er ikke forankret i plan- og bygningsloven, men et 

planverktøy utviklet av Oslo kommune til bruk i områder der mange ulike reguleringsplaner 

må samordnes for å sikre viktige sammenhenger i byen. Planen angir utformingsprinsipper for 

offentlig rom, dvs. gater, parker, torg og møteplasser. Byplanlegging av Oslo sentrum og 

regjeringskvartalet skal i tillegg til sikkerhet også ha fokus på faktorer som prinsippet om 

universell utforming, grønnstruktur, bærekraftig utvikling og en høy befolkningsvekst som 

utfordrer arealbruken.  

6.4 Økonomi og tid 

Etter sommeren 2011 fikk byplanlegging i Oslo sentrum et mer markant fokus på sikkerhet 

enn tidligere, noe som krever mer arbeid og mer ressurser. Det blir et økt fokus på designet 

kontroll av byrommet, i retning av Newmans tradisjon. Fordi det er behov for en del 

endringer i områder hvor sikkerhet er viktig, vil det føre til mer penger til byutvikling 

generelt, påpeker en informant fra Plan- og bygningsetaten. Når det gjelder det nye 

regjeringskvartalet er økonomi og gjennomføring statens ansvar. Staten vil ta ansvar for 
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nødvendig opprusting av infrastruktur innenfor planområdet, og planforslaget innebærer ikke 

økte utgifter for kommunen (Statsbygg, 2016b s. 152). 

 Det er mange faktorer som skal vurderes og tilpasses hverandre når et område skal 

reguleres i et bysentrum. Endring i utforming av byrom og bygde omgivelser er en prosess og 

den vil ta tid. Hva som prioriteres og i hvilken rekkefølge prosjekt blir gjennomført, vil 

påvirkes av både politiske føringer og ikke minst økonomi. Idealbildet av hvordan det er 

ønskelig å utvikle byrommet og det økonomien tillater viser seg sjelden å være 

sammenfallende.  

 Et viktig diskusjonstema mellom involverte parter i planleggingen av Oslo sentrum – 

utenom regjeringskvartalet – er fordelingen av utgiftene. Når beskyttelsen gjelder for bygget, 

men området rundt bygget tilhører kommunen – hvordan fordeles utgifter? Alle 

sikkerhetstiltak innebærer et vedlikehold som blir en utgiftspost, hvem dekker disse? Dersom 

det skal være pullerter i kombinasjon med veibom utenfor et statlig bygg i Oslo sentrum, 

hvem skal betale for det? Avklaring av slike spørsmål tar tid og forsinker prosessen i sikring 

av byen, sier en av mine informanter i Oslo kommune. Mindre og større detaljer skal og må 

diskuteres og enes om, og alt tar sin tid. Fagpersoner som jobber med sikkerhet i byrommet 

understrekes hvor viktig det er at vurdering av sikringstiltak må komme tidlig inn i 

planleggingsprosessen. Fra et økonomisk synspunkt kan det å tenke sikkerhet sent i prosessen 

være mer kostbart, fordi de gode løsningene kommer når et tverrfaglig team kan arbeide 

helhetlig og langsiktig fra begynnelsen.  

 Min informant fra Stortinget fremhevet tid som vesentlig i forhold til å ikke flytte 

utfordringer rundt i byrommet. En av mine kilder i Plan- og bygningsetaten snakket også om 

samme tema. Vedkommende påpekte viktigheten av å unngå en situasjon preget av 

asymmetrisk beskyttelse, en ubalanse i hva som blir beskyttet og hva som ikke beskyttes like 

godt. For å oppnå størst mulig balanse i beskyttelsen av hele sentrumsområdet, fremhevet 

begge informantene betydningen av en helhetlig planlegging. Min informant fra Plan- og 

bygningsetaten presiserte spesielt dette med integrerte sikringstiltak, i betydning tiltak som 

skulle være en positiv del av bybildet. 

6.5 «Sikring med vennlighet» 

Som en del av dens vektlegging av bærekraftig urban design, er bysentrums tilgjengelighet og 

kvalitet for gående en viktig del av prinsipplanen. Fordi Oslo sentrum er kompakt er det en 
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enkel by og gå i, og det er ikke lange spaserturen fra Egertorget på Karl Johan til Tjuvholmen. 

I prinsipplanen (2014) fremheves det at sikringstiltak ikke må stenge fotgjengere ute fra 

områder, gjøre framkommeligheten dårlig, eller skape utrivelige områder med dårlig 

utforming og uten attraktive tilbud. Det er også et sikkerhetsaspekt ved interessante og godt 

tilrettelagte ruter for gående. Det å signalisere at byrommene er tilgjengelig, åpne og trygge 

for det alminnelige publikum, knyttet en av mine informanter fra Oslo kommune opp til 

sikkerhet ved å beskrive det som «sikring med vennlighet». Følelsen av trygghet kan føre til 

flere mennesker i gatene. Det samme budskapet fremkommer i staten og kommunens rapport: 

«Gående representerer sosial kontroll og tilstedeværelse i byrommet, og er i seg selv med på å 

øke trygghetsfølelsen for andre» (2014 s. 20). Denne formuleringen i rapporten om 

grunnsikring av gatebruk, er helt i tråd med Jacobs oppfatning om uformell kontroll av 

gatene. 

 I tillegg til å planlegge for sikkerhet og ivareta åpenhet, er det andre faktorer som er 

med å bestemme byutviklingen. Siden 1990-tallet har den kompakte byen med 

knutepunktutvikling vært den rådende strategien for byutvikling (Norges forskningsråd, 2009 

s. 25). En voksende trend de siste årene har vært «Smart cities», som betyr at byer tar i bruk 

høyteknologi på flere områder. Andre faktorer er estetikk, universell utforming, bærekraftig 

miljø og tilpasning til resten av byveven. 

 Regjeringen (2016) refererer både til helse og trygghetsaspektet, når de på nettsiden 

sin omtaler den nasjonale gåstrategien slik: «Noen av fordelene med å legge til rette for økt 

gåing er at det vil bidra til et levende og trygt nærmiljø, mer fysisk aktivitet og bedre helse». 

Når departementsansatte flytter fra nåværende adresse i sentrum til det nye 

regjeringskvartalet, vil det stå ledige lokaler til å fylles opp med andre arbeidsplasser. En 

følge av det kan være et økt antall mennesker som frekventerer Oslo sentrum. 

 På bestilling fra Oslo kommune og næringslivet i Oslo sentrum laget Gehl Architects 

rapporten «Bylivsundersøkelse i Oslo sentrum 2012-2014» (2014). Her beskrives viktigheten 

av å skape gode gå- og sykkelforbindelser. Denne rapporten viser også at for å fylle gaten 

med flere mennesker, er det behov for sitteplasser som ikke har tilknytning til 

serveringssteder. Det fremholdes at plasseringen av, og kvaliteten på sitteplassene, er viktige.  

 Som nevnt i kapittel 3, er dette velkjente ideer i byplanleggingen. En av de mest 

sentrale på feltet, William Whyte, foreslo at mengden av steder å sitte i et byrom, er mye mer 

viktig enn form eller størrelse på området. Et sted å sitte er en invitasjon til å bli en stund. 

Flere sitteplasser kan oppfylle intensjonen om trygghetsfaktoren å fylle byrommet med flere 
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mennesker. Etter å ha jobbet en tid med The Street Life Project i New York, fremhevet Whyte 

(1980 s. 34) a wonderful invention – the movable chair. De flyttbare stolene gir publikum et 

valg om hvor de vil sitte; i solen, i skyggen, flytte sammen i en gruppe eller bort fra andre. I 

bylivsundersøkelsen av Oslo sentrum benyttes noen kvalitetskriterier som anses å legge til 

rette for trygge, komfortable og attraktive byrom for publikum.  

 Trygghet handler om behovet for å være beskyttet  

 Komfort sikrer de grunnleggende behov som å kunne gå, stå og sitte under gode 

forhold 

 Nytelse handler om å utnytte de kvaliteter, attraksjoner og spesielle tilbud som finnes i 

og omkring byrommene 

(2014 s. 16)   

 

Prinsipplanen tar for seg flerfunksjonalitet, som for eksempel at fysiske installasjoner som 

trygger et område også kan bidra til flere sitteplasser. I likhet med rammeplanen for estetisk 

form og utforming av byens rom, påpeker prinsipplanen at det skal utformes byromsdesign 

tilpasset den lokale stedskarakteren.  

 I sum kan tiltakene plasseres omtrent midt på aksen mellom Newman og Jacobs’ 

perspektiver. Det er på den ene siden fysiske tiltak som representerer trygghet. På den andre 

siden fremmes flerfunksjonalitet som skal bidra til å tiltrekke mennesker, ikke å skremme 

publikum bort. Det er også ivaretatt en estetisk tilpasning. Denne kombinasjonen har til 

hensikt å skape et levende byliv, flere «eyes on the street», slik Jacobs argumenterer for. 

6.5.1 Byrommets design og sikkerhet 

Arkitekturen og utformingen av byrommet kommuniserer med sitt publikum og reflekterer 

åpenhet eller lukkethet, hvem som er inkludert og hvem som er ekskludert. Planleggingen av 

Oslo sentrum skal avveie og balansere mellom sikkerhet og det åpne byrom, versus 

sikkerhetstiltak som kan lukke byrommet. Sett i forhold til Jacobs og Newman kan det 

beskrives som å balansere på en akse mellom åpenhet og avskjerming. 

 I et essay beskriver Sennett (n.d.) den åpne og den lukkede byen slik: «The closed city 

can be designed and operated top-down; it is a city which belongs to the masters. The open 

city is a bottom-up place; it belongs to the people». Han påpeker at den virkelige verden 

selvfølgelig ikke er så sort/hvit. Sennetts poeng er viktigheten av å ikke skape en lukket by 
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basert på sikkerhetsargumenter, men beholde det åpne, levende byliv som stimulerer byens 

publikum både visuelt og sosialt. 

 I bylivsundersøkelsen fra Gehl Architects, omtales byrommets design og sikkerhet 

slik: «Tanken bak å integrere sikkerhet i byroms design innebærer at alle funksjoner skal 

utformes slik at de ikke kun bidrar til å sikre byen, men også utformes for å bidra til byens 

eget særpreg». Noen av mine informanter har uttrykt bekymring for at de midlertidige 

sikringstiltak i Oslo sentrum utplassert i 2011, har vist seg å bli værende, og at det vil prege 

bylandskapet på en negativ måte i lengre tid enn forespeilet. Det har blitt vektlagt i politiske 

retningslinjer at varig beskyttelse av utsatte bygninger og områder, også skal ha en estetisk 

utforming. I Oslo skal sikkerhetstiltakene integreres i design av uteområder, arealdisponering 

og materialbruk (Regjeringen, 2014).  

  Planlegging og tilpassing av sikringstiltak i sentrumsområdet har en betydning for 

næringslivet. Formidling av informasjon fra stat og kommune skjer i ulike møter. Min 

informant som jobber med sikkerhetstiltak som omfatter Stortinget, beskriver sin erfaring med 

kommunikasjonen som god. Alle involverte parter forstår hvorfor noen bygg trenger ekstra 

sikkerhetstiltak. For å få til en god dialog med næringslivet, gårdeiere eller andre involverte, 

er det viktig å ta seg tid, og gi en tydelig beskrivelse av problemstillingen og hvordan 

sikkerhetsutfordringer kan løses, sier min informant. Vedkommende påpeker at ikke bare 

formelle, men også uformelle møtepunkter for diskusjon er viktig, fordi dette gir en positiv 

effekt for samarbeidet.  

 En stund etter at mitt intervju var gjennomført, fremkom det i en artikkel i lokalavisen 

Vårt Oslo at ikke alle næringsdrivende i Oslo sentrum er like fornøyd. En representant for 

Oslo Handelsstands Forening (OHF), uttaler at de føler seg ignorert i forbindelse med arbeidet 

med en flukttunnelen som Stortinget bygger i tilfelle terror (Vårt Oslo, 2017). I samme 

artikkel viser Terje Olsen, leder for Stortingets eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdeling, til 

flere møter som er arrangert for gårdeiere og leietakere, samt nyhetsbrev som er sendt til 

gårdeiere. Jeg viser her til en uenighet i sak, men det er ikke denne oppgavens rolle å gå 

dypere inn i denne uenigheten.  

 Min informant på Stortinget fikk spørsmål om hva endring i partipolitiske 

sammensetningen i Oslo kommune har å si for kontinuitet i samarbeidet om sikkerhet. Det er 

fast ansatte som sørger for en kontinuitet, fikk jeg vite. Vedkommende viste også til politikere 

som gir klare tilbakemeldinger dersom de oppfatter at sikkerhetstiltak blir for dominerende – 

en for markant påminnelse om frykt, og signalisering om lukkethet. Dette er ikke ønskelig 



50 
 

selv om hensikten er å beskytte politikerne selv. Tilpasninger følges opp så langt det lar seg 

gjøre av fagpersoner som er involverte i sikkerhetsarbeidet.  

 I sin «Mulighetsstudie for sikring av Stortinget» utgitt i januar 2015, presenterte 

Stortinget og Oslo kommune sine felles mål som blant annet er at: 

 Vi skal lage intelligente løsninger som er visuelt integrerte som sikring og som bidrar 

til en estetisk opplevelse av byen. 

 Hvert eneste sikringstiltak skal også gi merverdi for bylivet, innbyggerne, trafikken 

eller klimaet  (Cowi/SLA, 2015). 

 

Visuelt integrert sikring og sikringstiltak som skal gi merverdi, viser til at bymøbler eller 

beplantning tilpasses sine omgivelser, samt gir noe tilbake; som i form av et sittemøbel, eller 

trær som renser luften og representerer levende natur i bylivet. 

 

 

Figur 5: Slik kan det bli i Akersgata bak Stortinget. Trær, bymøbler og vannspeil kan både redusere risiko og 

ivareta den estetiske opplevelsen av byen. (Illustrasjon: SLA/COWI for Oslo kommune). 

Bygningers arkitektur og byrommets design kan tolkes som kroppsspråk - et fysisk språk som 

formidler grad av trygghet, demokrati og inkludering. Sikkerhetstiltak kan også være både av 

fysisk og symbolsk karakter. De kan brukes som signaler om hvilke grupper som er ønsket, 

eller ikke. En «uvennlig» kommunikasjonsstrategi kan være å skjule hvordan enkelte personer 

skal få tilgang til områder. Hvordan en gate eller et område oppleves – åpent eller lukket – 

avhenger av i hvilken grad de fremstår som tilgjengelige. Carr, Francis, Rivlin og Stone 
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(1992) skiller i denne forbindelse mellom visuelle, fysiske og symbolske aspekter. Symbolske 

aspekter angår hvor velkommen man føler seg når man skal tre inn området. Å skulle passere 

sikkerhetspersonell eller gå gjennom en inngang med utplasserte barrierer vil være noe som 

gir en uvelkommen følelse. Fysisk tilgang er å ikke bli hindret i å gå inn i et område. Visuell 

tilgang er å kunne få øye på et område. Ut ifra sine feltstudier formidler Whyte den 

oppfatningen at mennesker med bare et lite glimt av hvem og hvordan et område blir brukt, 

kan slutte seg til om de vil føle seg vel der (2012).  

 

Figur 6: Et inviterende byrom (foto: flickr/Eng-Joo Ong (CC BY-NC-ND 2.0) 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  

I utviklingen av det nye regjeringskvartalet er det også en oppmerksomhet på hvordan 

området fungerer og kommuniserer med omkringliggende deler av byen. Som uttrykt i 

 Figur 6: Et avvisende byrom (foto: Timo Arnall/flickr)  

 

Figur 7: Et avvisende byrom (foto: Timo Arnall/Flickr) 
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delutredningen «Byliv, byrom og ytre perimetersikring», hvor Statsbygg skriver: «Et 

suksesskriterium for et nytt regjeringskvartal er at området blir koblet sammen med byen og 

støtter opp om eksisterende byroms strukturer og byliv, samt tilfører byen noe nytt (min 

utheving), utover gode kontorlokaler for regjeringsfunksjonene» (2016a). Mer fokus på 

grøntarealer og muligheter for opphold og møteplasser er en del av planen, noe som kan bidra 

til et mer attraktivt område for publikum. Dette er i samklang med Oslo kommunes prosjekt 

Bilfritt byliv. Målet med dette prosjektet er å gjøre sentrum mer tilgjengelig for publikum. Det 

skal tilrettelegges for en grønnere og mer levende by, hvor det er plass til mer liv i gatene og 

flere hyggelige møteplasser (Oslo kommune, 2016a). Prosjektet har som mål å virke 

inkluderende og begeistre publikum. Som en del av arbeidet med å oppnå dette, er det avhold 

flere møter for å få innspill fra ulike brukere av byrommet, forteller prosjektdirektør Hans 

Edvardsen om i byplanoslo.no (2017). I forhold til aksen Jacobs/Newman som jeg nevnte i 

begynnelsen av kapitlet, viser intensjonene til både stat og kommune at de ønsker å befinne 

seg et sted midt på. Imidlertid er det en liten forskjell mellom de to: Sikkerhetsaspektet staten 

må ivareta, plasserer den noe nærmere Newman. 

6.5.2 Sikringstiltak og tilgjengelighet 

Gitt norsk åpenhetskultur og at Oslo er en liten by; hva er mulighetsrommet for sikring i Oslo 

sentrums bylandskap? Åpenheten i landskap og tilgjengelighet for publikum, skal avveies 

særlig mot vern av bygninger. 

 Oslo sentrum er et kompakt område, og spesielt i og rundt det nye regjeringskvartalet, 

vil vektlegging av formgivning og funksjonalitet på sikringstiltak ha betydning for byveven. 

Fra politisk hold uttrykkes en vilje til å skape gode og helhetlige løsninger. Dette innebærer 

en balanse mellom sikkerhetsaspektet – som prioriteres høyt, konsekvenser for menneskers 

bevegelsesfrihet, samt at det må tas hensyn til handelsstanden i nærområdet. En av mine 

informanter i Plan- og bygningsetaten sier at Oslo kommune ønsker å begrense fysiske ting i 

byrommet. I prinsipplanen kan vi finne dette igjen i strategien om «Integrert sikkerhet». Dette 

viser til sikringstiltak designet som en del av et helhetlig fysisk miljø, og egner seg særlig i et 

bymiljø hvor sperretiltakene ikke bør være for fremtredende (Staten/Oslo kommune, 2014). Å 

integrere sikringstiltak i form av estetiske bymøbler og dekorasjon/kunst, er en positiv måte å 

innføre sikkerhetstiltak på. Det estetiske kan også være en måte å ufarliggjøre tiltakene i 

betydning å unngå assosiasjoner til frykt. Sikkerhet med vennlighet har å gjøre med hvordan 
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man tilrettelegger for bruk, uttalte min informant i byutviklingskomiteen. Et grep er å 

planlegg for et utadvendt byrom, sa vedkommende videre. Dette ble knyttet til aktive 

førsteetasjer som trekker mennesker, samt grøntområder og kunst, som i Newmans tradisjon 

kan være sikringstiltak.  

 I Arkitektnytt (09/2016) uttaler etatsdirektør de Vibe om forslaget til reguleringsplan 

for det nye regjeringskvartalet, at området for perimetersikring (som innebærer å hindre 

kjøretøy å komme for nært skjermverdige objekt), rundt regjeringskvartalet er større enn det 

som er godt for byen. Hun synes det ser ut som om sikkerhetsregimet har tatt overhånd i 

planleggingen, og sammenligner situasjonen med britenes regjering som holder til i Whitehall 

rett ut mot en trafikkert hovedgate i London. Det bør være mulig å tenke litt annerledes enn 

det de har gjort i Oslo nå, mener hun. I et innlegg på seminaret «Sikkerhet i sentrum» i juni 

2015, sa urban designer Louise Fiil Hansen at vår anbefaling er simpelthen å gjøre så lite som 

mulig. Fiil Hansen jobber i firmaet SLA, som bistår i utviklingsarbeidet med å kombinere 

sikringstiltak og skape det gode byrom i Oslo. En av mine informanter i Oslo kommune 

understreker omtrent det samme, at sikringstiltak skal være relevante og så diskré som mulig. 

Marius Botten fra Forsvarsbygg/Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, er også 

opptatt av at sikring utføres, så fremt mulig, med et dempet og lite eksplisitt sikringspreg. Han 

påpeker at områdene bør inneholde multifunksjonelle egenskaper og funksjoner, for eksempel 

sittemøbler (Byplan Oslo, 2015a). Disse uttalelsene kan beskrives som å ligge omtrent midt 

mellom Jacobs og Newmans åpne/lukkede planleggingsgrep.  
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Figur 8: Sikringsobjekt for å hindre kjøretøy. Bankplassen i Oslo og Emirates Stadium i London. (foto hhv. 

Flickr/anneli2000(CC BY-NC-ND 2.0) og public domain) 

Forebyggende tiltak kan være dekorative og skjulte. At de er skjult innebærer at publikum 

ikke oppfatter dem som sikkerhetstiltak. Coaffee og Lee (2016 s. 178) kaller disse «Stealthy 

security features»: «Features are visible but often are not identifiable to the lay public as 

being primarily for security». I Oslo sentrum vil det i økende grad komme «bymøbler» i form 

av sittebenker, lyktestolper, avtrapninger som også fungerer som sitteplass, vannspeil, samt 

utgaver av grønne elementer i form av trær og blomsterdekorasjon. Sett i lys av at 

byplanlegging også dreier seg om planlegging for klimatilpasning (ekstrem nedbør og 

lignende), kan vannspeil og trær også være viktige tiltak med tanke på dette. Blågrønn faktor 

har fått en mer fremtredende posisjon i byplanlegging, blant annet for å skape gode rammer 

for innbyggernes dagligliv, og med et mål om å innby til økt bruk av fellesarealer. Med en 

dekorativ utforming, kan sikkerhetstiltak være en positive estetisk opplevelse. I 2009 vedtok 

bystyret Estetisk plan 2005 - Designhåndbok Oslo Sentrum. Den legger premisser for estetisk 

oppgradering av felles omgivelser og offentlige uterom i Oslo sentrum. Planen med tilhørende 

retningslinjer skal også være et operativt redskap for Oslo kommune, i den hensikt å styre 

utviklingen av estetisk kvalitet. 

 Lys og belysning representerer både sikkerhet og er en del av arkitekturen. Lyssetting 

kan gi trygghet, variasjon og opplevelse. Belysning kan være lyskunst som i utforming utgjør 

en del av byens estetiske uttrykk. Bymiljøetaten jobber etter en belysningsplan vedtatt i Oslo 

bystyre i april 2011. Et av målene er at belysningen skal bidra til å sikre trygghet på de 
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områdene som er mest i bruk, samtidig som belysningen skal bidra til å redusere utryggheten i 

andre områder. Trygghet er relatert til færre mørke byrom, og etaten kan utforme såkalte 

«ledelinjer», det vil si bruk av lys for å styre ønsket bevegelse om kveld og natt. Min 

informant i byutviklingskomiteen fremhevet viktigheten av å skape trygge ferdselsårer. 

Trygghet i byrommet bidrar til at flere bruker byrommet, og det er konsensus i komiteen om 

at det er ønskelig med aktive byrom. 

 Et av sikringstiltakene som ble benyttet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 var 

kameraovervåking. I Crowe og Zahms organisering av tiltak er dette i kategorien ‘mekaniske 

strategier’, som gir tilgang til kontroll og overvåking. Disse tiltakene vil ofte kreve flere 

ansatte og kapital til utstyr. I boken «Fra terror til overvåking» skriver Faldalen at etter 

terroren har videoopptakene fungert godt som vitne, men videokameraene fungerte i liten grad 

som varsler (Hausken, Yazdani, & Haagensen, 2014). Detaljene rundt bruken av 

kameraovervåking skal ikke gjennomgås her, men bruken av disse er et diskusjonstema både 

som trygghetsfaktor, og i forhold til publikums opplevelse av byrommet. Antallet 

overvåkningskamera i Oslo sentrum er stadig økende. At publikum ikke kan bevege seg uten 

å bli observert, er i Flustys kategorisering et jittery space. Visuelt er ikke det enkelte 

overvåkningskamera et dominerende objekt i bybildet, men i samlet antall balanserer 

overvåkingen i et skjæringspunkt mellom sikkerhet for mange, og ivaretakelse av den 

enkeltes personvern. At vi kan observere kamera for eksempel på Oslo S, kan være en 

påminnelse om at noe kan skje, i tillegg kan det gi det alminnelige publikum en følelse av å 

bli overvåket uberettiget. Det sistnevnte vil noen oppleve som negativt. At flere kamera følger 

publikum gjennom byen kan oppleves som en trygghet, eller det kan gi en følelse av 

innsnevret frihet og av å bli kontrollert. Frihet fra å bli overvåket, er også en del av 

åpenhetskulturen som Oslo og andre vestlige byer ønsker å representere. Om 

overvåkningskamera som trygghetsfaktor, uttalte avdelingsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet 

seg slik i et avisinnlegg i mars 2012: «Dessverre er det lite som tyder på at et slikt tiltak vil 

redusere volden, ei heller gi de som ferdes i byen en økt følelse av trygghet» (Avisa 

Nordland). Savitch hevder at nesten all overvåking gjør byrommet mindre, men noen typer 

overvåking er mer skadelig enn andre. En overdreven bruk av kameraovervåking og 

panoptiske enheter kan føre til uberettiget mistenksomhet, og kan være negativt for den 

mellommenneskelige kontakt. Avansert kontroll kan bli alarmerende orwellsk. Barrierer har 

vært kjent for å begrense, og festningslignende konstruksjoner kan blokkere tilgangen til deler 

av byen. Intensiv overvåking kombinert med utilgjengelige områder kan skape øde gater. 
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«The paradoxical effect of surveillance is that it drains the city of the very vibrance it is 

supposed to safeguard» (Savitch, 2007 s. 147). Den underliggende ideen er at byer fungerer 

på sitt beste når menneskene kan nyte fysisk og sosial frihet.  

 I Oslo gjennomføres flere større arrangement som samler store folkemengder, og min 

informant i byutviklingskomiteen tok opp om det ikke burde etterspørres en gjennomført en 

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) fra arrangørene. Store arrangement er med på å 

trekke mennesker til bysentrum og skape folkeliv, men for å gjøre dette til noe positivt må 

sikkerheten ivaretas. Det finnes ingen påbud om ROS-analyse for arrangører, men på oppdrag 

fra (den gang) Justis- og politidepartementet, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) (2013) utarbeidet en sikkerhetsveileder kalt «Veileder for sikkerhet ved 

store arrangementer», som skal være relevant for de fleste typer arrangementer med store 

ansamlinger av mennesker, og/eller med potensial for store ulykker. 

 Én dag i året fylles Oslo sentrum av spesielt mange mennesker – til feiring av 

frigjøringsdagen, 17. mai. Et omdiskutert sikkerhetstiltak har vært bevæpning av politiet, og i 

2015 opplevde vi for første gang i fredstid bevæpnet politi i Oslos gater på denne dagen. Om 

bevæpning i byrommet har Sorkin (2011) uttalt at menn med våpen ikke er et kjennetegn på 

en åpen by. Målet for politiet, arrangører og ansvarlige myndigheter, var at byrommet skulle 

brukes slik tradisjonen er, men det kunne ikke skje uten sikkerhetstiltak. Dette gjorde inntrykk 

på byens innbyggere, og diskusjonen gikk høyt i media. Diskusjonen i 2015 dreide seg ikke 

om arkitektur eller lukkede rom, men om å kunne bevege seg rundt i byens gater uten at 

omgivelsene innga en følelse av fare. Dette er også et argument for at bymøbler og andre 

sikringstiltak planlegges slik at de glir så anonymt inn i bybildet som mulig. Nylige 

terrorangrep i nære naboland medførte økte sikkerhetstiltak også 17. mai 2017. «Det er en del 

kjøretøy som vil være utplassert i byen som et ledd i de sikkerhetstiltakene som er iverksatt. 

Vi har også utplassert andre objekter som gjør at vi har mer kontroll», sier Rune 

Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til NRK (17. mai 2017). Dette kan være 

begynnelsen på varige endringer i hvordan bybildet ser ut på 17. mai, men det er ikke mulig å 

utdype tema i denne masteroppgaven.  

 Dersom målet er å ha et levende byområde – også som et sikringstiltak – er det viktig 

at buffersoner ikke utformes som et hinder for nødvendig aktivitet i en bykjerne. Nødvendige 

hensyn å ta er tilrettelegging for handelsstandens behov for varelevering, beredskapskjøretøy 

som må ha fleksibel inn- og utkjøring, håndverkere som vil ha behov for å kunne frakte utstyr 

med bil, i tillegg til vektlegging av at byrommet skal være inviterende for menneskelig 
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ferdsel. Som en del av arbeidet for et bilfritt byliv, jobber Bymiljøetaten med hvordan 

varedistribusjon kan gå til bilfrie områder i Oslo sentrum, noe som kan gagne både sikkerhet 

og miljø. På www.byplanoslo.no kan vi lese at Sikkerhet + byliv = sant. Stortinget skal sikres 

mot terror. Samtidig skal sikringstiltakene bidra til et bedre byliv (2015b). 

 Ved planlegging for terrorsikring av objekter og områder i et bysentrum, er det viktig 

at livet fortsatt i størst mulig grad skal fungere som normalt. I mai 2013 refererte 

næringslivsorganisasjonen Virke på sin nettside fra et møte med daværende ansvarlig statsråd 

Aaserud, hvor tema var sikringstiltak i Oslo sentrum. Der står det blant annet at «Vi ser 

samtidig at de midlertidige tiltakene, herunder stengning av gater som allerede er 

gjennomført, medfører store belastninger på bylivet, også økonomisk. Situasjonen ved 

regjeringskvartalet har store skadevirkninger på bylivet også i økonomisk forstand. Det er 

likeledes vanskelig i Kvadraturen hvor flere departementer er midlertidig lokalisert» 

(Hovedorganisasjonen Virke, 2013). 

 Ifølge prinsipplanen skal sikringstiltakene i Oslo sentrum erstattes av mer permanente 

løsninger med høyere estetisk kvalitet, og ifølge Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon Prop. 1 S (2015-2016), var hoveddelen av 

arbeidene forventet ferdigstilt våren 2016. Slik er det imidlertid ikke. Jeg har sendt utdrag av 

proposisjonen som viser til forventet ferdigstillelse til involverte parter, men dette har ikke 

resultert i svar på hvorfor prosessen ikke har kommet lengre. Det er Statsbygg som 

prosjekterer og bygger sikringen rundt departementene og regjeringsbygningene, mens 

endelig godkjenning av tiltakene gjøres av Plan- og bygningsetaten.  
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Figur 9: t.v. sikring foran Høyblokka, t.h. sikring i Akersgata foran G-blokken, mai 2017. (foto: Jon Olav H. 

Eikenes) 

Allerede under et frokostmøte 29. mai 2013 – arrangert av den gang ansvarlige Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) – sa daværende statsråd Rigmor Aaserud og 

daværende byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen at betonggriser og andre midlertidige 

sikringstiltak bør kunne erstattes raskt med høyere grad av design og kvalitet i materialvalget 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2013).   

 Bymiljøetaten er prosjekteier for forskningsprosjektet «Trygghetsskapende tiltak for 

levende byrom». Prosjektet vil blant annet designe nye trygghetsskapende park- og 

gatemøbler, og evaluere effekten av disse. I hovedaktiviteten terrortiltak, vil prosjektet studere 

effekten av ulike typer kjøretøysperrer på trygghet og formulere en kravliste til 

kjøretøysperrer som i minst mulig grad reduserer trygghetsfølelsen (Transportøkonomisk 

institutt (TØI), 2015). Det benyttes design både i Newmans tradisjon for kontroll av miljøet, 

og design for å skape et «mykere» møte mellom tiltakene og menneskene i omgivelsene. Et 

trygt byrom som virker inviterende for mange mennesker, kan være god forebygging i form 

av økt sosial kontroll. Et paradoks ved god forebygging er at den kan føre til en urealistisk 

følelse av økt sikkerhet. Illusjonen om det nesten helt trygge samfunn kan øke sårbarheten, 

fordi vi glemmer eller mister interessen for selv å ta ansvaret for vår egen sikkerhet (Kruke et 

al., 2005 s. 14). I denne oppgavens sammenheng, består ansvaret blant annet i å følge opp 

endringer i trusselbildet. Dette er ingen lett oppgave, siden endringer ser ut til å skje hurtigere 

og hurtigere.  
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6.5.3 Folkeliv som vennlig sikring – en plan for Kvadraturen 

En viktig utfordring for Oslo sentrum er at området har få boliger og dermed få beboere. Flere 

boliger kan skape et økt antall mennesker i nærmiljøet, spredt utover døgnet, noe som naturlig 

ville skapt mer folkeliv. Beboere vil også ha en interesse av å ivareta et tilgjengelig og trygt 

sentrum 

 Med sin sentrale beliggenhet i bykjernen kan utviklingen av Kvadraturen være med på 

å oppfylle planer både fra Oslo kommune og Regjeringen om å fylle byrommet med flere 

mennesker. I mars 2017 signerte Oslo kommune kontrakten om kjøp av Myntgata 2-kvartalet. 

Området på rundt 13.000 kvadratmeter vil bli en sentral eiendom i kommunens planer for 

utviklingen av Kvadraturen. Foreløpig er det uklart hva kvartalet skal inneholde, og 

bygningsmassen må settes i stand, derfor er dette et prosjekt med et lengre tidsperspektiv. 

Tiltak kan endre en del av byen som ikke har tiltrukket seg så mye aktivitet, til en åpen og 

levende del av sentrum. Dette kan knyttes til et sikkerhetsrelatert perspektiv, ved at å blande 

næringer og boliger, vil det være flere folk tilstede på ulike tider av døgnet – flere «eyes on 

the street». Plan- og bygningsetaten ivrer for flere boliger i Kvadraturen, noe både forrige og 

nåværende byråd også har vært støttende til. Forrige byråd vedtok i 2009 en handlingsplan 

hvor det blant annet fremholdes at en større andel boliger i Kvadraturen vil føre til mer 

variasjon, og at flere beboere vil bidra til mer byliv på kveldstid og skape trygghet – «Ny giv 

for Kvadraturen - handlingsplan 2009-2014-2024» (Oslo Kommune). Tidligere i byens 

historie har det vært flere boliger der, og med et bilfritt byliv som frigir byrom til sitteplasser 

ute, barnevennlige områder og lignende, kan Kvadraturen bli attraktiv for flere grupper. Her 

samarbeides det aktivt med private grunneiere og næringsliv for å stimulere bylivet i området.  

Aftenposten 7. februar 2016, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen seg helt 

enig i denne utviklingen. Marcussen sier at kommunen ikke kan bestemme om gårdeiere skal 

omregulere til bolig, men «vi vil stille oss veldig positive til forslag om å omregulere til 

bolig». Byråden sier også at «vi vil bruke Bylivsundersøkelsen for å finne tiltak som kan gjøre 

Kvadraturen mer tilrettelagt for barn, voksne og eldre» (Aftenposten, 2016). Basert på 

rapporten «Byer og miljø. Indikatorer for miljøutviklingen i «Framtidens byer»», skriver 

Haagensen (2013 s. 28) i en artikkel at «avstand til barnehage, skole og dagligvarebutikk 

betyr mye for dagliglivet for mange mennesker, og påvirker transportbehov, miljø og folks 

trivsel. Flere mener det er viktig ikke å være avhengig av bil for å nå disse stedene når de 

velger bosted. Spesielt er barn, funksjonshemmede, eldre og andre med begrenset 

aksjonsradius avhengige av at nærmiljøet og lokalsamfunnet er godt tilrettelagt, både sosialt 
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og fysisk» Boligbygging i seg selv er ikke nok, også tilgang til tjenester i nærområdet, 

fremholdes her som viktig for å tiltrekke beboere. Som beskrevet tidligere ønsker både Jacobs 

og Newman et offentlig rom som er preget av aktivitet og mangfold, og de ser på den gode by 

som et sted som blir brukt av mennesker. Videre i oppgaven skal jeg vise at det er samarbeid 

på tvers av kommunale og private interesser, som jobber for et attraktivt og trygt Oslo 

sentrum.  

6.6 Prinsipper for økt terrorsikring  

Opplevd sikkerhet er en reell eller oppfattet tilstand som innebærer fravær av uønskede 

hendelser, frykt eller fare, som beskrevet i NS5830:2012 (Standard Norge, 2012) 

 Innen tenking rundt sikkerhet har det tradisjonelt vært fokus på det institusjonelle, men 

viktigheten av også å vurdere dette på befolknings- og individplan har fått økt 

oppmerksomhet. I tillegg til symbolbygninger, offentlig transport, viktige offentlige åpne 

plasser, kommunalteknisk infrastruktur, er myke mål (mennesker) stadig oftere mål for 

terrorangrep. Coaffee og Murakami Wood (2006) formulerer det slik: «security is becoming 

more focused on the civic, urban, domestic and personal realms: in essence, security is 

coming home». Sikkerhetstiltak vil ofte påvirke de menneskene som oppholder seg på, 

passerer eller på annen måte er involvert i antatte risiko-områder, men medvirkning fra det 

sivile samfunn kan være med på å gi byplanleggingen aksept og en tillit til sluttproduktet.  

 Oscar Newmans var opptatt av forebygging av uønskede handlinger. Hans arbeide la 

grunnlag for overvåking og fysiske sikringstiltak som skulle trygge omgivelsene. Dette har 

blitt videreutviklet og vi finner det igjen i prinsipplanen for gatebruk og grunnsikring i form 

av bymøblering som sikkerhetstiltak. «Prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i Oslo 

sentrum» er en helhetlig plan - for perioden 2014 - 2025 - som balanserer sikring av 

bygninger med byens behov for et åpent og tilgjengelig sentrum. Mandatet til kontaktutvalget 

for prinsipplanen, er å vise hvordan Oslos karakter som et åpent, mangfoldig og fritt 

tilgjengelig bysamfunn med stor grad av blandet arealbruk i bykjernen skal ivaretas samtidig 

med økt sikkerhet. Formuleringen og intensjonene er gjenkjennbare, og går igjen i ulike 

variasjoner i tekster som omhandler utviklingen av Oslo sentrum etter terrorangrepet juli 

2011. Gjenkjennbart er også Jacobs uformelle og åpne tradisjon, som skal balanseres med 

sikring av byrommet i form av designet kontroll i Newmans tradisjon. Målet for denne planen 

er en helhetlig løsning som både skal bidra til estetisk oppgradering, gode forhold for 
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fotgjengere og trafikal tilgjengelighet, samtidig som det skal bidra til tilfredsstillende 

skjerming.” Integrert sikkerhet” er tiltak designet som en del av et helhetlig fysisk miljø. 

Sikring av bygninger skal ikke være en negativ opplevelse for myke trafikanter, men 

hovedoppgaven er å sørge for avstand mellom skjermingsverdige objekt og kjøretøy. 

Begrunnelsen for sikringstiltakene bygger på gradert informasjon og er unntatt offentligheten 

(jf. Sikkerhetslovens bestemmelser) (Staten/Oslo kommune, 2014).  

 I prinsipplanen er spesielt åtte prinsipper for økt terrorsikring fremhevet. Disse skal 

bidra til å forsterke skjermingstiltak som skal forebygge terroranslag mot offentlige 

bygninger. Grunnsikring er de skjermingstiltak som skal kunne møte en normalsituasjon, det 

vil si et sett av minstekrav til standarder for sikring av verdier som informasjon, bygninger, 

objekter og mennesker, som beskrevet i NS5830:2012 (Standard Norge, 2012). I en artikkel i 

Plan (05/2014), hvor de redegjør nærmere for punkter i prinsipplanen, skriver etatsdirektør 

deVibe og sjefsarkitekt Bjørnland i Plan- og bygningsetaten at: «Mange sikringstiltak kan 

bygges inn i selve bygningene som huser departementer og andre institusjoner, og disse 

tiltakene vil dermed ikke være merkbare for publikum i samme grad som andre 

sikkerhetstiltak på gateplan». Forebyggende og beskyttende sikringstiltak forutsettes integrert 

gjennom design- og prosjekteringsprosessen for den enkelte utbyggingsoppgave (Staten/Oslo 

kommune, 2014). Jeg vil nå gi en kort oversikt over de åtte prinsippene for økt terrorsikring 

som fremheves i prinsipplan for gatebruk- og grunnsikring, samt noen relaterte 

utviklingstrekk i byrommet i Oslo sentrum. 

6.6.1 Konsentrasjon av skjermingsverdig virksomhet 

I Konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig regjeringskvartal framlagt i juni 2013 er 

konklusjonen når det gjelder sikkerhetsnivå at: «Samlet sett vil hensynet til sikkerhet og de 

bymessige virkningene av nødvendige sikkerhetstiltak underbygge en samlokalisering av 

departementene i regjeringskvartalet» (Metier/OPAK/LPO arkitekter, 2013). Det er ikke 

nærmere beskrevet hva nødvendige sikkerhetstiltak innebærer. I Regjeringens beslutning om 

fremtidig regjeringskvartal lagt fram i mai 2014 heter det at: «Sikkerhet er grunnlag for hele 

planleggingen av nytt regjeringskvartal» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2014c). Å samle skjermingsverdige objekt og sikkerhetstiltak på et konsentrert område, anses 

for å være mer hensiktsmessige i forhold til effekten en spredning vil ha på resten av 

bysentrum. 
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Figur 10: Ill. fra Plan- og 
bygningsetaten 

 I juni 2015 fikk de Vibe i Plan- og bygningsetaten spørsmål fra Arkitektnytt om det er 

riktig å samle alle departementene på ett sted, slik man har planlagt? de Vibe svarer at «Oslo 

kommune har støttet det vedtatte ’konsept øst’. Prinsipielt er det nok best å samle alle 

departementene på ett sted. Hvis du velger å spre styringsfunksjoner flere steder i byen, kan 

sikkerhetsbehov medføre næringsliv- og bylivshemmende tiltak. Samtidig må vi ha en 

områdebasert tilnærming, der vi foretar trafikkregulering som likevel opprettholder flyt og 

bevegelse, og en tilnærming der vi ikke har for mange pullerter rundt det enkelte bygg» 

(Arkitektnytt, 05/2015). I artikkelen «Troublesome trade-offs: balancing urban activities and 

values when securing a city-centre governmental quarter», skriver Meyer et.al at det er 

sjeldent at et nytt regjeringskompleks planlegges samlet i et så sentralt byområde (2015). 

Berlin blir nevnt som et unntak, og nettopp Berlin i tillegg til London, har vært forbilder for 

grunnsikringsplanen. I den tidligere grensesonen i det gjenforente byområdet kunne det 

skapes åpenhet, avstand og innebygget sikkerhet (Staten/Oslo kommune, 2014). 

Utgangspunktet for Berlin var imidlertid at det hadde mye ledig areal fordi Berlinmuren var 

revet ned. Oslo derimot, skal bygge og områdesikre på et begrenset areal, hvor det er kort 

avstand til eksisterende nabobygninger.  

6.6.2 Passiv overvåking 

Et planlagt samspill mellom bygninger og gater kan legge til 

rette for at menneskers tilstedeværelse gir sikkerhet, ved at 

observasjon og iakttakelse kan avsløre og forhindre uønskede 

viljeshandlinger1. Bygninger med en god oversikt over gaten, 

og en inkluderende design-tilnærming som ønsker et variert 

publikum velkommen, henspiller til Jacobs og «eyes on the 

street». Interaktiv kunst, fleksible sittemuligheter og god 

planlegging i forhold til lys og vind, er en del av tiltakene 

som kan trekke ulike mennesker til et område – som et 

bidrag til sikkerheten i det offentlige rom. 

                                                 
1 Viljeshandlinger er handlinger som er gjort med forsett av mennesker. Motivene for slike handlinger kan være å 
ramme eller påvirke samfunnssystemer, virksomheter eller individer, for eksempel politisk, økonomisk eller 
helsemessig (Fridheim et al., 2009). 



63 
 

6.6.3 Kjøretøybarriere, avstand og hastighet 

I prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i Oslo sentrum (2014), poengteres det at 

myndighetene har et sterkt fokus på økt sikring og spesielt beskyttelse mot kjøretøyer. 

Prinsipplanen henviser til Estetisk plan 2005 pkt. 4.2.a, og vektlegger at sikringstiltak mot 

kjøretøyer skal baseres på prinsippene for integrert sikkerhetsdesign med vektlegging av 

stedstilpasset utforming, arkitektur og antikvariske verdier. Dette kan relateres til Flustys to 

områdebeskrivelser; slippery og crusty, områder med dårlig tilgjengelighet og murer eller 

porter som sperrer tilgangen. 

 Perimeter er omkretsen av et objekt. Viktige sikringstiltak er å hindre kjøretøy å 

komme for nært skjermverdige objekt – områdesikring eller også kalt perimetersikring – og å 

sørge for fartsreduserende utforming av kjørbare arealer. Effekten fra en kjøretøybombe vil 

avta med avstand og mulighet for å kjøre inn i skjermingsverdig objekt i høy fart. 

Kjøretøybarrierer kan være beplantning, innsnevring av kjørebane eller pullerter. Avstand 

mellom pullerter skal være på maks 120 cm. Transport rettet mot viktige samfunnsfunksjoner, 

som helsetjenester, politi, varetransport, kollektivtransport og annet, vil bli ivaretatt på en god 

måte (Oslo kommune, 2016a).  

 

 

Figur 11: Møllergata nord ved Regjeringskvartalet slik den blir presentert – med sikringstiltak – i forslag til 

reguleringsplan av 24. juni 2016 (bilde:SLA (illustr.)/Statsbygg) 
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Kontroll av biltrafikk var et av temaene som fikk oppmerksomhet i det offentlige ordskifte 

etter 22. juli 2011. Hvorfor var ikke Grubbegata utenfor regjeringskvartalet stengt for 

kjøretøytrafikk? Permanent sperring av denne gaten var en av de viktigste tiltakene i en 

rapport om sikkerhet overlevert til Statsministerens kontor i 2004 – Prosjektrapport 

«Regjeringens sikkerhet»2. Rapporten fra 22. juli Kommisjonen beskriver hvordan – i tillegg 

til saksbehandlingstiden –  forskjellige utgangspunkt for handling fra blant annet politikere, 

handelsstanden og sikkerhetsansvarlige medvirket til at Grubbegata ikke var sperret 

sommeren 2011. Oppmerksomhet og hensyntagende i dag er et annet. Selv om det ikke er 

mulig å planlegge bort risikoen, kan det settes inn tiltak for å håndtere den. Et tiltak er 

Newmans tilnærming gjennom fysisk utforming. Skjermingsverdige objekt som har redusert 

tilgjengelighet, kan bli vurdert som mindre attraktive terrormål. Et økt fokus fra politisk hold 

på et bilfritt byliv, påvirker også prinsippene for byutforming. Jacobs ønske om flere øyne på 

gaten, er prioritert som et politisk mål i Oslo. 

6.6.4 Offentlige/private byrom - Avgrensing av byrom 

Oslo sentrum har både private og offentlige rom og dette har betydning i forhold til hvem som 

har tilgang hvor. Overgangene er ikke alltid like klare og en bedre inndeling kan –  ifølge de 

Vibe og Bjørnland (05/2014) – brukes til å få til et mer kontrollert og effektivt 

overvåkningsnivå der hvor det er behov. Klarere definerte grenser mellom offentlige og 

private områder gir en tydeliggjøring som forenkler arbeidet med kontrolltiltak, og færre 

adkomster kan hjelpe til slik at nødvendige kontrolltiltak blir plassert mest mulig riktig.   

Om avgrensning og begrensing av områder sier prinsipplanen at: «Avstengning av større 

sikkerhetssoner i sentrumskjernen vurderes som urealistisk fordi det vil kreve et 

kontrollregime (..) er uønsket i et åpent, demokratisk samfunn (..) (s. 34). I områder med 

begrenset tilgang for kjøretøyer må det etableres et driftsapparat for kontroll. Oslo kommune 

legger til grunn at tiltakshaver i samarbeid med kommunen og berørte parter finner fram til 

gode løsninger for dette» (2014 s. 63). 

 Newman var opptatt av overganger mellom offentlig og privat eiendom. Han 

argumenterte for «myke» overganger, fordi det var mindre grad av ansvarsfølelse for områder 

som «bare» er offentlige. For planlegging av sikkerhet i et byrom, vil ansvar handle mye om 

samhandling og samarbeid. 

                                                 
2 Prosjektrapport, «Regjeringens sikkerhet» s.  39, juni 2004 ref. 03/00107, gradert j.post 058. 
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6.6.5 Parkering 

Sikringstiltak mot bilbomber har en sentral rolle etter 22. juli. Skjerming av 

sikkerhetsobjekter mot kjøretøyer, fører til gatestengninger og flere parkeringsrestriksjoner i 

Oslo sentrum. Dette gjelder spesielt rundt det nye regjeringskvartalet og nærliggende 

områder. Oslo kommunes forrige byråd hadde i revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo 

sentrum – vedtatt i 2011 – fokus på redusert gateparkering til fordel for parkeringshus under 

bakken. I prinsipplanen fra 2014 fremheves det at sikkerhetsbehovene vil gjøre det nødvendig 

å fjerne gateparkering, men det er nødvendig å sikre plass for varelevering gjennom å 

prioritere vareleveringslommer framfor parkering (Staten/Oslo kommune). Fotgjengere og 

syklister tar mindre plass enn bilister, og parkeringshus eller parkeringsplasser kan 

transformeres til annen bruk. Sikkerhetsmessige årsaker tilsier at parkeringsanlegg ikke bør 

plasseres under sikringsobjekt. Det er ikke bare sikkerheten det tas hensyn til, sirkulerende 

biler på leting etter gateparkering må minimeres fordi dette vil påvirke flyten i 

kollektivtrafikken. 

 Planleggingen av Oslo sentrum dreier seg i dag i mindre grad om parkering for biler, 

men om planlegging av sykkelparkering og sykkelveinett. Som en del av arbeidet med å 

redusere nærhet mellom skjermingsverdig objekt og kjøretøy rundt det nye 

regjeringskvartalet, fremkommer dette fokuset i forslag til reguleringsplan fra Statsbygg. I 

følge denne får bilparkering kun plasser til akkrediterte kjøretøyer. For sykkelparkering i 

regjeringskvartalet foreslås det etablert minimum 2.000 plasser (Statsbygg, 2016b s. 24). I 

Oslo-byrådets budsjett for 2017 planlegges det for å lage et sammenhengende sykkelveinett i 

Oslo, og for å oppnå dette skal omlag 1300 parkeringsplasser fjernes innenfor Ring 2. Oslo 

kommune er sammen med Bærum kommune også involvert i planlegging for morgendagens 

parkeringsløsning; sykkelhotell. 
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7 Planleggingen av det nye 

regjeringskvartalet  

De endringene som skjer i bylandskapet etter 22. juli 2011, er særlig markante i området rundt 

regjeringskvartalet. De enorme skadene bomben forårsaket, og at nesten alle departement skal 

flytte sammen, vil medvirke til en stor endring av området. Bebyggelsesstruktur og 

gaterommene skal fremstå som åpne og tilgjengelige, samtidig som sikkerhet er 

grunnleggende for det fremtidige regjeringskvartalet. Sammen med prosesser, lovgrunnlag og 

organisering, er det opplagt at endringer og tilpasninger til den nye situasjon må skje over tid. 

I tillegg stiller dagens sikkerhetssituasjon, byplanleggere overfor nye utfordringer. I dette 

kapitlet vil jeg gi et innblikk i hvilke endringer oppbyggingen vil medføre i området, samt 

arbeidet med reguleringsplanen, og hvordan ulike steg i prosessen bidrar til at planleggingen 

tar tid. 

7.1 Rammer for planleggingen 

Det nye regjeringskvartalet blir et omfattende byggeprosjekt. Området ligger sentralt i Oslo 

sentrum, og det skal tilpasses byveven, ha et høyt fokus på sikkerhet, samt ta hensyn til 

arkitektur og bærekraft. I henhold til dagens planforslag vil det kunne innpasses 

regjeringskontorer for 5.700 arbeidsplasser, og sum gulvareal over terreng i planområde vil 

utgjøre 206.000 m2. Det er et mål at området skal ha et særpreg som viser dets funksjon og 

betydning, og det er derfor ikke ønskelig å utvikle et kommersielt forretningsområde. 

Utviklingen av det nye regjeringskvartalet har som utgangspunkt at mange areal bygning skal 

inn på få areal bygulv, og spørsmål om åpenheten vil derfor ikke bare være relatert til 

kvartalet i seg selv, men også hvordan området kobler seg til resten av byveven.  

 Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom 

planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut 

fra egenart og lokale forutsetninger. Når det gjelder regjeringskvartalet er dette statens eie, og 

det er regjeringen som har besluttet hovedkonseptet for fremtidig regjeringskvartal. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for gjennomføringen av 

prosjekt nytt regjeringskvartal. Prosjektet vil være statlig finansiert. Statsbygg har fått i 
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oppdrag av KMD å utføre planarbeidet med det fremtidige regjeringskvartalet. Dette omfatter 

gjennomføring av en statlig reguleringsplan, samt utarbeidelse av et rom- og 

funksjonsprogram.  

 Mens prinsipplanen er et samarbeid mellom staten og Oslo kommune om sikring i 

Oslo sentrum i et bredere perspektiv, skjer utviklingen av regjeringskvartalet på grunnlag av 

en statlig reguleringsplan. Reguleringsplanen fastsetter rammene for arealbruk og bebyggelse 

innenfor et tilmålt område. Statlig plan kan brukes der "gjennomføringen av viktige statlige 

eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre 

samfunnsmessige hensyn tilsier det" (...).Vedkommende kommune plikter å gi departementet 

nødvendig bistand i arbeidet i henhold til § 6-4 Statlig arealplan (Plan- og bygningsloven, 

2008). I forbindelse med prinsipplan for gatebruk og grunnsikring, har Politidirektoratet 

(POD) i samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt levert en 

underlagsrapport, «Terrorsikring - en veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede 

uønskede handlinger», som gir overordnede sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til 

gjenoppbygning av regjeringskvartalet (Statsbygg, 2016a). 

 Regjeringens overordnede rammer og målsetninger for nytt regjeringskvartal sier blant 

annet at «Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets 

symbolfunksjon og norske verdier. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet, varighet 

og nøkternhet» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014b). Hvordan disse 

verdiene vil komme til uttrykk i det nye regjeringskvartalet, vil først vise seg fysisk en god tid 

etter at denne oppgaven er levert. Plan- og bygningsetaten jobber etter retningslinjer om at 

estetikk og representativ arkitektonisk kvalitet skal vektlegges. Plan- og bygningsloven er den 

klart viktigste loven for å ivareta og styrke estetiske verdier i samfunnsutviklingen, påpekes 

det i en lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven fra KMD (2009a).  

7.2 Planprosessen  

I planprosessen rundt det nye regjeringskvartalet er Oslo kommune en særskilt høringsinstans. 

En kilde i departementet opplyser at kommunen blir informert mer enn det som er vanlig, tatt 

i betraktning at det er en statlig reguleringsplan som gjelder. Som representant for Oslo 

kommune utarbeider Plan- og bygningsetaten et forslag med sine prioriteringer, som deretter 

blir vedtatt i Bystyret. «Noe av det vi ønsker å oppnå er at føringer for det nye 

regjeringskvartalet sikres noen kvalitative egenskaper», sier en av mine informanter i etaten. 
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Hvordan den ferdige reguleringsplanen blir er viktig for Plan- og bygningsetaten, fordi den 

skal ligge til grunn for saksbehandling når byggesakene kommer inn. 

 I mai 2014 besluttet Regjeringen hovedkonseptet for det nye regjeringskvartalet.  

Første fase var å utarbeide et planprogram. Planarbeidet omfattes av Forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (2014a), og på bakgrunn av 

dette har det blitt fastsatt et planprogram som danner grunnlaget for arbeidet med 

reguleringsplanen.  

 Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i januar 2015. 13. juni d.å. fastsatte KMD 

planprogrammet som ivaretok innspill som kom inn i høringsrunden, og er oppdatert som 

følge av den etterfølgende ideutviklingsfasen. Et flertall av høringsuttalelsene ved offentlig 

ettersyn var knyttet til forhold som byliv, attraktivitet og sammenknytning av det nye 

regjeringskvartalet med tilliggende sentrumsområder. Departementet legger til grunn at 

ovennevnte tema vil være sentrale i arbeidet med planforslaget og konsekvensutredning 

(2016). 

 Våren 2015 begynte fase to, hvor Statsbygg fikk ansvar for en idéfase hvor seks 

arkitektteam fikk i oppdrag å utforme hvert sitt forslag til nytt regjeringskvartal. Disse ble 

utstilt i paviljongen i regjeringskvartalet april/mai 2015. Bård Folke Fredriksen (H) – 

daværende byutviklingsbyråd – sa i denne forbindelse at «det viktigste for Oslo kommune og 

byrådets del er at regjeringskvartalet ikke blir en isolert del av Oslo sentrum på grunn av 

sikkerhetstiltak» (Dagsavisen, 2015). I neste fase oppnevnte Statsbygg en evalueringskomite 

bestående av 10 fagpersoner med mandat å evaluere forslagene, samt å gi anbefalinger til 

videreføring. I rapporten fra evalueringskomiteen som utkom i juni 2015, står det blant annet 

at «I hvilken grad man vil lykkes med å gjøre RKV til en integrert og levende del av 

bystrukturen, avhenger både av hvordan området blir koblet sammen med omgivelsene, og av 

hvilke aktiviteter og opplevelser som kan skapes inne i området. «Et levende byområde» er i 

bylivsanalyser ofte synonymt med at det er mange mennesker til stede. Men «levende» kan og 

bør også bli tolket som en intensjon om et vennlig, trygt og opplevelsesrikt byområde der ikke 

kun spørsmålet om antallet mennesker i gatene er det avgjørende kvalitetskriteriet» 

(Evalueringskomiteen rapport, 2015).  

 De innkomne forslagene, evalueringskomiteens gjennomgang, samt synspunkter som 

fremkom under den åpne utstillingsperioden, dannet grunnlaget for å velge det hovedgrepet 

som ligger til grunn for forslag til reguleringsplan. Statlig reguleringsplan med tilhørende 
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konsekvensutredning er fase fire, og den utkom 24. juni 2016.  Februar 2017 ble den statlige 

reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal vedtatt.  

 I juni 2016 lyste Statsbygg ut en «begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse» 

for den videre utviklingen av regjeringskvartalet. At den er begrenset betyr at gruppene må 

kvalifisere seg før de utarbeider sine løsningsforslag. «Tverrfaglig» innebærer faggruppene 

arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører i tillegg til prosjekteringsgruppeledelse. Av 

sikkerhetsgrunner må vinnerne av konkurransen sikkerhetsklareres av norske myndigheter før 

prosjekteringen starter. I utlysningen av konkurransen er det blant annet opplyst om at «For å 

begrense risikoen for spredning av opplysninger som angår vesentlige sikkerhetsinteresser 

(..), er det vurdert som nødvendig å stille krav om blant annet norsk personellklarering og 

krav om hvordan og hvor leverandørene håndterer sikkerhetsgradert informasjon» (Doffin, 

2016).  

 15. februar 2017, fikk de sju prosjekteringsgruppene som er med i plan- og 

designkonkurransen tilgang til konkurranseprogrammet. Konkurransedeltakerne har tre 

måneder på seg til å utarbeide sine løsningsforslag. Oppgaven som er gitt, består i å utarbeide 

et arkitektonisk konsept og løsningsforslag der funksjoner er fordelt og organisert på en måte 

som skaper gode, fleksible og effektive fysiske rammer for departement fellesskapet, samtidig 

som området fremstår som godt tilpasset den bymessige konteksten (Statsbygg, 2017a). 

Vinnergruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt og 

dette er estimert å komme i gang sommeren 2017. Foreløpig tidsplan for oppstart viser at 

byggefasen kan starte i 2020. Første fase av innflytting er estimert til 2023 og beregnes 

avsluttet i 2025 (Statsbygg, 2017b). 

7.3 Statlig reguleringsplan med 

konsekvensutredning 

Som nevnt er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ansvarlig for 

gjennomføringen av prosjekt nytt regjeringskvartal. En kilde i KMD poengterer at det er nytt 

at man har en så stor reguleringsplan for et område midt i byen. Målet er å legge til rette for 

utvikling av et arealeffektivt område med fleksible og sikre kontorer for departementene 

samtidig som det skal kunne utvikles et åpent byområde for byens befolkning (Statsbygg, 

2016b).  
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 Det er føringer fra Regjeringen som ligger til grunn for planforslaget, og føringene 

styrer planleggingen mot ambisiøse miljømål, samt at bygninger og anlegg skal utformes slik 

at utformingen fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2014c). I en lovkommentar til plandelen skriver KMD at 

«Diskusjonen om de store rammene i by- og stedsutvikling, knyttet til funksjoner og 

utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, grønnstruktur, avgrensing mot landbruks, 

frilufts- natur- og reindriftsområder og så videre, hører hjemme i områderegulering» (2009b). 

Sett fra Oslo kommunes side ville det ha vært fordelaktig å starte med en områderegulering (§ 

12-2 i plan- og bygningsloven), for å kunne gi mer detaljerte områdevise avklaringer av 

arealbruken. Slik blir det ikke med den statlige reguleringsplanen som er gjeldende for det 

nye regjeringskvartalet. Oslo kommune gir sine innspill i høringsrunder og møter, men må ta 

regjeringens beslutninger til etterretning i sin tilpasning av planlegging av byveven rundt 

regjeringskvartalet.  

 Som forvaltningsenhet har Statsbygg fått i oppdrag av KMD å planlegge det 

framtidige regjeringskvartalet. Min informant i Statsbygg forteller at det er en tett dialog 

mellom det to partene, noe som er helt nødvendig. Det er også tett dialog med Forsvarsbygg, 

som er leid inn basert på sin kompetanse på sikkerhet og eiendom. 

 I det nye regjeringskvartalet skal alle departement bortsett fra Forsvarsdepartementet 

samles. I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 18.12.15 til Statsbygg står 

det at etableringen av det nye regjeringskvartal er et historisk byutviklingsprosjekt som har 

stor betydning for Oslo by, og for departementsfellesskapet (2015). I henhold til 

reguleringsplanen er Statsbygg pliktig til å samtale med alle som er direkte berørt av 

utbyggingen i regjeringskvartalet, og det bekreftes fra min kilde at det er mange møter relatert 

til prosjektet. Diskusjoner i møter er med på å danne grunnlag for det videre arbeidet. På 

vegne av KMD la Statsbygg ut forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og inviterte til å 

komme med merknader til planforslaget i høringsperioden fram til 31. oktober 2016. I tillegg 

til Planbeskrivelse med konsekvensutredning, inkluderte tilhørende høringsdokumenter også 

tidligere høringsuttalelser, reguleringsbestemmelser, plankart, kvalitetsprogram, 

miljøprogram, ni delutredninger samt en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 

ROS-analysen har tre hovedelementer:  

 Vurdere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i området og vurdere om disse 

har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål.  

 Vurdere risiko av hendelsene, dvs. sannsynlighet og konsekvens.  
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 Foreslå tiltak som kan redusere risiko. 

(Statsbygg, 2016b s. 75) 

  

I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal konsekvensene sammenlignes med et 

null-alternativ, som er konsekvensene av ikke å gjennomføre planforslaget. Da det i dette 

tilfellet er fattet en beslutning om å gjenoppbygge regjeringskvartalet, foreligger ikke noe 

reelt 0-alternativ (Statsbygg, 2016b s. 5) 

 Ved høringsfristens utløp 31. oktober 2016, var det mottatt 180 bemerkninger. 

Det har kommet uttalelser fra blant annet Rådet for byarkitektur v/ Plan- og bygningsetaten, 

Riksantikvaren, OBOS, Statens jernbanetilsyn, Sporveien og Foreningen Byfolk Oslo 

sentrum. Tema for innspillene varierer, men det dreier seg blant annet om åpenhet og byliv, 

omfanget av sikkerhetstiltakene, og størrelsen på byggeprogrammet. 120 av innspillene var 

helt eller tilnærmet likelydende og dreide seg om rivning av Y-blokken og plan- og 

designkonkurransen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte en 

oppsummering av høringsuttalelsene, hvor særlig to punkt berører denne masteroppgaven;  

 Omfang og virkninger av perimetersikringen. Oslo kommune er skeptisk til omfanget 

av perimetersikringen, og mener sikkerhetsregimet slik det er planlagt kan gi uheldige 

konsekvenser for næringsdrivende og byliv i området. Næringslivsaktører innenfor 

planområdet er bekymret for tilgangen til vareleveranser og håndverkstjenester, og for 

tilgang for kunder og ansatte. 

 Byliv i det nye regjeringskvartalet. Mange er opptatt av hvordan regjeringskvartalet 

kan integreres i den øvrige byen, og hvordan ambisjonene om byliv og åpenhet kan 

imøtekommes. Uttalelsene omfatter ulike temaer, fra ønsker om et mindre 

romprogram til innpassing av publikumsrettede funksjoner, utforming av gater og 

plasser mv. (2017)  

  

10. februar 2017 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige 

reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. Etter departementets vurdering har det ikke 

fremkommet nye momenter gjennom høringen av planforslaget som tilsier at planen bør 

endres vesentlig. Reguleringsplanen vedtas derfor i all hovedsak i samsvar med forslaget som 

har vært på høring og til offentlig ettersyn, med noen mindre endringer (Statsbygg, 2017c). 

Om området sier det vedtatte forslaget at det foreslås utviklet med utgangspunkt i 

eksisterende gatestruktur, med hovedtyngden av ny bebyggelse mellom Grubbegata og 
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Møllergata. I tillegg foreslås et nybygg nord for H-blokken. Plassen mot Akersgata med 

lindealléen bevares. Mot Deichmanske bibliotek og Trefoldighetskirken foreslås en park 

(Regjeringsparken). G-blokken, H-blokken, R5 og verneverdig bebyggelse mot Møllergata 

reguleres med hensynssone for bevaring (Statsbygg, 2017c)   

 I vedtaket fra departementet er de juridiske rammene fastsatt, men innenfor rammene 

av vedtatt plan vil mange av temaene som høringsinstansene har vært opptatt av, bli utforsket 

videre i den kommende plan- og designkonkurransen, og i senere prosjektering. Dette gjelder 

blant annet sentrale forhold som arkitektur og materialbruk, samspill mellom gamle og nye 

bygninger og forbindelser mellom bygningene, utforming og programmering av parker, gater 

og plasser, utforming av det indre perimetret og innpassing av publikumsrettede funksjoner i 

regjeringskvartalet (2017). 

7.4 Reguleringsplanen om åpenhet og sikkerhet  

Betydningen av åpenhet og sikkerhet fremkommer tydelig i planprogrammet, blant annet i en 

drøfting av sikkerhetstiltak. En konsekvensutredning skal redegjøre for:  

 Hvordan en kan balansere sikkerhetsbehovet med bylivets åpenhet, og hvordan 

sikkerhetstiltakene kan integreres i den totale planløsningen.  

 Tiltak som bidrar til åpenhet og tilgjengelighet til bygninger og uterom. 

(Statsbygg, 2016b) 

  

Forutsetningen er at fysiske sikkerhetstiltak er nødvendig – i Newmans tradisjon – men også 

her fremholdes det en balanse for å opprettholde tilgjengelighet og bylivets åpenhet – i Jacobs 

tradisjon. 

 Høringsuttalelser etter kunngjøring om oppstart av planarbeid, og senere utvidelse av 

planområdet, er ikke dominert av kommentarer om åpenhet eller sikkerhet i området. 

Byrådsavdeling for byutvikling, OBOS og Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus 

kommenterer spesifikt åpenhet, tilgjengelighet og sikkerhet. Det fremkommer en bekymring 

for at sikkerhet går foran åpenhet, og en påpeking fra byrådsavdelingen om at åpenhet og 

tilgjengelighet må være et mål. Relatert til sikkerhetstiltak, er det adkomst til eiendom med 

kjøretøy som kommenteres mest, og da spesielt etter varsling om utvidelse av planområdet. 

Kommentarene gjelder tilgang både for utrykningskjøretøy, kommunale tjenester som 

renovasjonsbiler og privatbiler. Det er særlig eiendomsinteressenter som er opptatt av 
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sistnevnte. Kulturetaten uttaler at synlige fysiske sikkerhetstiltak må sikres en estetisk 

utforming. Eiendoms- og byfornyelsesetaten påpeker også at sikringstiltakene må få en god 

utforming i tillegg til at de må sikres god fremkommelighet for fotgjengere. 

Fra den endelig vedtatte reguleringsplanen kan det trekkes fram noen hovedpunkt som er 

relatert til sikkerhet, åpenhet og et område som er tilgjengelig for publikum. 

 Hele området blir åpent for fotgjengere og syklister. 

 Det opprettes en utvidet sikringssone. 

 Det etableres en ny park over Ring 1 og i nord-østlig del av området 

 

I vedtaksdokumentet åpnes det for en viss fleksibilitet i den videre planleggingen av området, 

og det vises blant annet til at andre problemstillinger knyttet til sikkerhet låses ikke endelig i 

reguleringsplanen. Dette gjelder for eksempel mulighetene for å gjenåpne Akersgata for 

kollektivtrafikk og ønsker om etablering av publikumsfunksjoner i bygninger avsatt til 

departementsformål (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017). 

7.5 Reguleringsplanen om områdets rolle i byen  

I planbeskrivelsen av områdets rolle i byen, vises det til at det nye regjeringskvartalet skal 

bidra til et godt bymiljø, være åpent og inviterende og ha god tilgjengelighet.   

 Det er gjort en utredning av temaet nærmiljø og byliv, og basert på Statens vegvesens 

håndbok V712, er denne definisjonen utformet: «Nærmiljø og byliv defineres som 

menneskers daglige livsmiljø og beskriver opphold og aktivitet knyttet til byrom, parker og 

gater» (Statsbygg, 2016b s. 96). Det fremholdes i utredningen at de største positive 

konsekvensene er økt areal for tilgjengelige uteområder, en betydelig standardheving av gate- 

og byrom, samt en rekke nye gang- og sykkelforbindelser. Gater vil stenges ut fra 

sikkerhetshensyn, noe som vil redusere biltrafikken i størstedelen av planområdet. Kjøretøy 

vil kun ha nødvendig tilgang til området, som akkrediterte beredskaps- og utrykningskjøretøy 

og VIP-transport. I stedet er det myke trafikanter som prioriteres. 
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Figur 12: Illustrasjon fra Statsbyggs orienteringsmøte om reguleringsplanen august 2016 

  

Fotgjengerpassasjen under/gjennom H-blokken omtales i planbeskrivelsen som å være av 

symbolsk og historisk verdi. Den blir en sentral forbindelse mellom øst og vest, og vil være et 

bidrag til en bedre sammenknytning til de ulike delene av byen. Løsninger som ikke ivaretar 

dette betegnes som negative.  

 Opprusting og vitalisering av gaterommet i regjeringskvartalet og åpning mot 

sidegatene ansees for positivt. Det er et mål at utbyggingen skal innpasses i bylandskapet på 

en god måte, og i konsekvensutredningen er det er lagt til rette for stedskvaliteter med ulike 

forbindelser og møteplasser, i tråd med Oslo kommunes kommuneplan. I Oslo kommunes 

høringsuttalelse til reguleringsplanen, behandlet av bystyret i møtet 26.10.2016, påpekes det 

at utvikling av regjeringskvartalet, dets plassering og omfang gjør reguleringsplanen svært 

viktig for Oslo kommune (2016b). Oslo kommune støtter hovedgrepet i forslag til 

reguleringsplan for nytt regjeringskvartal, men åpenhet og tilgjengelighet beskrives som 

viktig førende premisser for planarbeidet, og at sikkerhetstiltak ikke må være et hinder for 

dette.  

 Kommunen anser dette som svært vesentlig for å opprettholde et variert og levende 

byliv. Det er nødvendig å sikre god fremkommelighet og trygghet for gående og syklende 
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gjennom området. Oslo kommune mener at sikkerhetstiltak må integreres i den estetiske 

utformingen av bygninger og bymøbler i området, for å skape et område som skal bli en 

inviterende del av Oslo sentrum. Det anses som positivt at det skal etableres offentlige torg og 

gatetun som vil bidra til å forsterke den fotgjengerbaserte byroms-strukturen i området, 

samtidig som kommunen anmoder om at det etterstrebes å opprettholde intensjoner om en 

park, og at det i parken må legges til rette for lek, arrangement og egenorganisert aktivitet.  

 Når det gjelder trygghet i byrommet og opprettholdelsen av en åpen by, er Oslo 

kommune skeptisk til at det ikke legges opp til utadrettet virksomhet i noe av bebyggelsen 

som skal inneholde departementsfunksjoner. Med utadrettet virksomhet menes attraksjoner 

innenfor området, som fører til at mennesker stopper opp og bruker tid der. Det vises til at det 

heller ikke er sikret et krav om utadrettet virksomhet i andre blokker - det er bare sikret som 

en mulighet. Kommunen mener at dette kan føre til at området vil framstå som lukket og lite 

inkluderende for dem som ikke jobber der. Det vil også gjøre området dødt ut over kontorenes 

normale åpningstid, og vil kunne føre til en uønsket opplevelse av utrygghet. Det er ikke bare 

den ferdige utgaven av et nytt regjeringskvartal kommunen er opptatt av. Det påpekes også at 

området i anleggsperioden ikke må fremstå som utilgjengelig og utrygt over en lengre 

periode. 

 Selv om intensjonene og ordlyden i prinsipplanen og reguleringsplanen kan synes 

ganske like, viser høringsuttalelsene fra kommunen at åpenhet, et levende byliv og 

tilgjengelighet i større grad er vektlagt av Oslo kommune. Fra statens side vektlegges 

sikkerhet i større grad. Som tidligere nevnt står det i innledningen til prinsipplanen at «for 

Oslo kommune er det et overordnet mål å sikre en åpen og tilgjengelig by» (2014). 

Reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet representerer staten, og i den er hovedfokus 

å hindre at noen form for terrorangrep kan skje igjen. På linjen mellom Jacobs’ og Newmans 

tradisjon, finner vi staten noe nærmere designet kontroll og kommunen nærmere uformell 

kontroll.  
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8 Balansen åpenhet og trygghet i Oslo  

Slik planleggingen av Oslo sentrum presenteres, skal byrommene signalisere både åpenhet og 

trygghet. Sikkerhetstiltak skal hindre kriminalitet og terrorangrep, samtidig som en allsidig 

bruk av byen skal kunne fungere uten for mange hindringer, eller påminnelser om fare. 

Newman og Jacobs kan gjenkjennes i de uttrykte premissene for hvordan sikkerheten i Oslo 

sentrum skal fremstå; en nødvendig kontroll, men uten å gi en følelse av å være i et 

militarisert rom.  

 I dette kapittelet vil jeg løfte frem de ulike behovene og kriteriene som skal til for å 

skape en by som både er åpen og trygg. Hva betyr det at en by er åpen, trygg og levende? Er 

disse behovene i konflikt med hverandre, og i så fall på hvilken måte? Hvordan ivaretas 

balansen mellom avskjerming og åpenhet, ekskludering og inkludering i planleggingen av et 

trygt Oslo sentrum? Til slutt vurderer jeg spørsmålet om ivaretakelse av kulturminner og 

historien, også kan bidra til åpenhet og trygghet i byrommet? 

8.1 Ulike betydninger av åpenhet i en by 

Hva betyr det at en by signaliserer åpenhet, og hvordan oppnår man en slik åpenhet i en by? 

En forutsetning for åpenhet er tillit. Tillit vil i denne sammenheng angå både innad i 

befolkningen, det vil si mellom ulike grupper, og mellom de styrende og innbyggerne. 

Begrepet åpenhet i byplanlegging kan tolkes på ulike vis, og jeg vil nå beskrive noen måter å 

fortolke dette på. 

 I en artikkel skriver forskeren Kristin Ljungkvist om viktigheten av sosial tillit for å 

balansere sikkerhet og trygghet i byer. Åpenhet er også en del av tillit, en tillit som kan gi en 

økt motstandsdyktighet og bedre evne til å gjenoppta hverdagen etter dramatiske hendelser. 

Ljungkvist beskriver det slik: «Social trust is also important for cities when they are actually 

exposed to hazards, because it helps to resist, absorb, accommodate to, and recover from the 

effects» (Ljungkvist, 2016). 

 Åpenhet i kommunikasjon er en viktig faktor i dannelsen av tillit mellom innbyggere 

og myndigheter. Planprosessen er sentral i forhold til befolkningens mulighet til å uttale seg 

om gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet. Uten å trekke fram sikkerhet som tema, 

vektlegger regjeringen medvirkning i en artikkel om stedsutvikling på regjeringen.no: 
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«Åpenhet og tidlig medvirkning er viktig for at alle berørte parter skal kunne ivareta sine 

interesser på en best mulig måte, og for tilliten til myndigheter og praktisering av regelverk» 

(Regjeringen, 2015a).  

 Et eksempel på åpen kommunikasjon mellom innbyggere og styrende, var Facebook-

arrangementet «Møt byrådet til idémøte om fremtidens Oslo!» 3. mars 2017. På dette møtet 

responderte byrådene på innspill fra publikum på direkten. Basert på erfaring fra 

Groruddalssatsningen, uttaler Arne Bergsgard i Plan- og bygningsetaten i en artikkel at: 

«Lokal kompetanse, medvirkning og tilrettelegging har også bidratt til å kvalitetssikre vår 

jobb som kommunal byplanlegger. Dette er en suksess som kan gjentas andre steder» (Byplan 

Oslo, 2016) 

 Åpenhet kan referere til åpne byrom. I Oslo baseres byutviklingen på en fortetting av 

bebyggelsen, også betegnet som kompakt byutvikling. Fortettingen begrunnes med 

arealeffektivitet og miljøhensyn. Motstandere av fortetting viser til faren for å miste 

grøntarealer, redusert lys- og solforhold og en risiko for dårligere tilgjengelighet mellom 

byens ulike fasiliteter. Å bygge arealeffektivt i høyden kan forsvares med at det gir mer rom 

til byliv, fordi det gir mer åpenhet enn å oppta store deler av gateplanet med lavere bygg.  

 Åpenhet vil også kunne tolkes i betydning av at byrommet fremstår som oversiktlig og 

med god tilgjengelighet. Det kan være i form av planer som tilrettelegger for enkle og logiske 

traseer gjennom byens ulike områder, som gir et godt grunnlag for bevegelsesstrømmen av 

gående og syklende. 

 Et byrom kan fremstå som åpent i form av å være inkluderende, slik at alle typer av 

mennesker føler seg velkommen. Utforming, fasiliteter, bymøblering og type sikkerhetstiltak 

vil danne grunnlag for hvilke signaler som sendes til publikum. Design av byrom som bygger 

på universell utforming, har inkludering som utgangspunkt.  

 I et sikkerhet- og trygghetsperspektiv, er åpenhet og tilgjengelighet både det som kan 

skape folkeliv og sosial kontroll, men også representere en sårbarhetsfaktor. Med det siste 

menes at den åpne tilgjengeligheten og folkelivet kan misbrukes av personer og grupper med 

onde hensikter. 

8.2 Behov for trygghet og sikkerhet 

Behovet for trygghet og sikkerhet i byrommet skal ivaretas, samtidig som tilgjengeligheten 

skal sikres. Jeg vil nå vise at det er ulike oppfatninger og interesser som skal balanseres. 
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 Når målet er å skape et byrom som er både åpent og trygt, kan ikke myndigheter og 

byplanleggere iverksette sikringstiltak ukritisk. Byens alminnelige tilgjengelighet og 

attraktivitet må ivaretas, og menneskers tilstedeværelse vil ha betydning for den faktiske og 

opplevde tryggheten. Jakobs’ oppfatning var at utforming av steder og gater måtte være styrt 

av hva som skaper liv i gatene. Det Jacobs vektlegger (1961), er at gater uten mennesker, 

skaper utrygge og tomme byrom. Eksempler på noen faktorer som bedrer trygghetsfølelsen er 

byrommets design, belysning, renhold og vedlikehold, samt patruljering.   

 For planlegningen av nytt regjeringskvartal er sikkerhet grunnlaget. Statsbygg har 

gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for det nye regjeringskvartalet, og 

skriver at «Terror- og sabotasjeaksjoner vil generelt ha lav sannsynlighet, men konsekvensene 

de medfører kan være store» (2016d s. 75). Basert på en tilbakemelding fra KMD om behov 

for nye vurderinger av krav til sikkerhet, varslet Statsbygg i februar endret planavgrensning 

for det nye regjeringskvartalet. Endringen er en utvidelse av området hvor trafikk vil 

kontrolleres, og mulige fysiske sikkerhetstiltak etableres. Statsbygg begrunner utvidelsen av 

planområdet slik: «Bakgrunnen for deler av endringene er at de sikkerhetsmessige 

utfordringene knyttet til å etablere et nytt regjeringskvartal med de forutsetninger som ligger 

til grunn gjør det nødvendig å kontrollere trafikken i de nærmeste gatene» (2016c s.11). Oslo 

kommunes innfasing av bilfritt byliv vil minske trafikken som må kontrolleres, noe mine 

informanter har uttalt seg positivt om. 

 Det som har kjennetegnet Oslo, er et folkeliv som ikke har vært preget av 

betongklosser som sperrer tilgang, bevæpnet vakthold, eller bommer og jernplater som har 

gitt inntrykk av ekskludering. Selv om det gis uttrykk fra politisk hold om at det offentlige 

rom i Oslo sentrum ikke skal reflektere en fryktkultur, er det fortsatt pullerter og 

betongklosser i bybildet etter sikringstiltak som ble innført etter 22/7. Dette gjelder både rundt 

regjeringskvartalet og til departementene som måtte bytte adresse til Kvadraturen. Disse 

bygningene har fått en festningslignende framtoning rundt inngangspartiet, det estetiske 

uttrykket er avvisende og i til legg påvirkes den alminnelige ferdsel i området. Valgene knyttet 

til områdesikring var ikke optimale verken for staten, kommunen eller næringslivet, men 

nødvendige som konsekvensreduserende tiltak i påvente av utredningen av de permanente 

løsningene (Staten/Oslo kommune, 2014). Som nevnt i kapittel 5.2, oppfatter en informant i 

Plan- og bygningsetaten det slik at prinsipplanen ikke blir fulgt som ønsket. Det ble sagt at det 

etaten ønsker, er å begrense de fysiske objektene i byrommet, og at de nødvendig 
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sikkerhetstiltak som må være tilstede bør tilpasses omgivelsene. Men som det ble påpekt: 

«Sikkerhetsloven trumfer alt, og bakgrunnen for alle tiltak er hemmelig fra statens side».  

Fra statlig side har jeg ikke fått annen beskrivelse enn at samarbeidet er godt, og at det er 

jevnlige møter mellom partene.  

 Integrering av åpent byliv og sikkerhetstiltak krever at flere elementer skal tilpasses i 

samme område. I dette arbeidet er det flere parter som mener noe om hvordan resultatet skal 

bli og ikke alle vil få det slik de i utgangspunktet ønsker det. Landskapsarkitekt Marius Sekse, 

assisterende leder ved COWIs Senter for risikoreduserende design, forteller at COWI har 

arbeidet med sikring i Stortingsområdet i flere år. Sekse fremhever at man må ha prinsipper 

for tenkningen rundt sikkerhet og bymiljøprosjekt, siden disse behovene ikke alltid går hånd i 

hånd. Hvis det skal gå, må de ulike interessene snakke sammen. Fra offentlig hold må man 

bestemme seg for en helhetlig tenkning. Man kan ikke ta hensyn til den og den gårdeieren, det 

og det inngangspartiet. Da driver man ikke byplanlegging, men flekkvis reparasjon, sier Sekse 

(Arkitektnytt, 05/2015).  

 En av mine informanter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet poengterte at 

ved vurdering av sikkerhetsnivå og sikringstiltak, er forutsetningen for de medvirkende parter 

å bli enig om hva man jobber ut ifra. Det vil blant annet være element som hva er det som 

skal sikres, hva skal det sikres mot, og hvem har planlegging- og gjennomføringsansvar for 

hva. Dette vil gi føringer for den videre planleggingsprosessen. I forbindelse med sikring av 

Stortinget sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe i et intervju at vi forsøker å balansere de ulike 

interessene og snekrer sammen en løsning som ivaretar mange hensyn, og hun beskriver det 

som å bygge en bro mellom sikkerhet, byliv og levelige forhold for næringstrafikk og 

handelsstanden (Byplan Oslo, 2015b). 

8.3 Et bysentrum som både er trygt og levende 

Sikkerhetstiltakene i Oslo sentrum skal fungere avvisende i forhold til trusler, men samtidig 

signalisere at byrommene er tilgjengelig, åpne og trygge for dem som skal ferdes der 

(Staten/Oslo kommune, 2014). Vektlegging av åpenhet versus lukkethet gjelder ikke bare i 

forhold til sikkerhetsaspektet men hvordan byen fungerer som en hel organisme. Hva gjøres 

for å oppnå et trygt og levende Oslo sentrum? 

 Følelsen av trygghet i det offentlige rom vil innvirke på hvordan livsmiljøet er i en by. 

Publikums bevegelsesmønster og bruk av byrommet vil påvirkes av hvordan byen er 
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utformet, og fra Oslo kommune sitt ståsted vil det være viktig å være i dialog med 

næringslivet, gårdeiere og andre interessenter om hvordan byen skal fungere. Tiltakene som 

innføres berører viktige møteplasser for publikum og handelskjernen i byen. Min informant i 

byutviklingskomiteen fremholder at deres mål er at fysiske forebyggende sikringstiltak så 

langt det lar seg gjøre, skal være et positivt innslag i bybildet. Det vektlegges at det 

planlegges både for en trygg, velfungerende og attraktiv sentrumskjerne. 

 På oppdrag fra Oslo kommune ved Beredskapsetaten, jobber TØI 

(Transportøkonomisk institutt) og samarbeidspartnere med prosjektet «Trygghet og mobilitet 

gjennom døgnet». Det skal benyttes nye datakilder for å kartlegge publikums faktiske risiko 

og opplevde utrygghet i Oslos gater. Hensikten med prosjektet er å samle informasjon om 

hvor folk faktisk beveger seg på ulike dager og til ulike tider av døgnet, hvilke ruter de velger, 

og hvilke faktorer som ligger til grunn for deres rutevalg. Målet er å skape grunnlag for 

vurdering, prioritering og målretting av trygghetsskapende innsats for å bidra til at Oslo blir 

en tryggere by (Transportøkonomisk institutt (TØI), 2014). Prosjektet startet i 2014 og skal 

ferdigstilles i løpet av 2017. 

 Kommunens innfasing av bilfritt byliv passer inn i arkitekten Jan Gehls budskap om å 

skape et godt byliv for mennesker. Dette temaet behandles i bylivsundersøkelsen fra Gehl 

Architects som handler om å gi bylivet en større plass ved å legge til rette for gågater og 

bilfrie områder. Et område som fremstår med færre trafikale hindringer kan trekke flere 

gående og syklende til seg, og skape enda mer byliv og «eyes on the street». At flere går og 

sykler kan også sees i sammenheng med plan- og bygningslovens § 3-1 - Oppgaver og hensyn 

i planlegging etter loven – hvor punkt f) handler om å fremme befolkningens helse og 

motvirke sosiale helseforskjeller (2008). Bedre tilrettelegging for sykkel og god gåkvalitet er 

fremhevet både i prinsipplanen og den statlige reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet. 

I prinsipplanen slås det fast at «for å få synergieffekt til beste for bylivet og økt sikring er det 

hovedgrepet som peker seg ut: Utvide gågatenettet der det både eksisterer et 

grunnsikringsbehov og samtidig er et potensial for å skape et vitalt bymiljø for handel og 

rekreasjon» (2014 s. 35). En følge av fokus på sikkerhet og bedre byliv er større budsjett for 

kollektivtrafikk, sykkel og gående, sier en av mine informanter i Plan- og bygningsetaten. 

Som en del av prosjekt Bilfritt byliv har Oslo kommune inviterte alle med en inspirerende idé, 

til å sende inn forslag for å gjøre sentrumsgatene attraktive, nyskapende og levende. 

Innsenderen blir selv ansvarlig for å realisere forslaget, men Bymiljøetaten vil bidra med 

økonomisk og byfaglig støtte (Oslo Kommune, 2017a). Det er også satt av spesifikke midler 
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til kunst og kultur, samt idrett og aktivitet i Oslo sentrum. I mars 2017 kom høringsutkast av 

«Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum» (Oslo Kommune). Handlingsprogrammet er 

en oppfølging av «Bylivsundersøkelse Oslo sentrum (2012-2014)» og en del av prosjektet 

«Bilfritt byliv». Handlingsprogrammet gir i tillegg en mer utfyllende analyse av 13 

delområder i sentrum som avdekker det enkelte områdes styrker, svakheter og potensial. Når 

antallet privatbiler i Oslo sentrum reduseres, oppstår et mulighetsrom til å skape et mer 

levende og mangfoldig bysentrum. Handlingsprogrammet er et verktøy for å utnytte dette 

mulighetsrommet og skal inspirere og motivere sivilsamfunnet til å ta nytt eierskap til 

sentrum og hva som skjer der (2017b s. 27). Å skape trygghet i byrommet blir ofte trukket 

fram, blant annet i form av å åpne byrommet for bruk av flere mennesker, og det skal satses 

særlig på barn, ungdom og eldre. Programmet beskriver hvordan det å bevege seg gjennom 

byen skal være en behagelig opplevelse. Dette handler om trygghet (min uthevelse), estetikk, 

lesbarhet og attraktivitet, hvor belysning og kunst er viktige elementer for å oppnå dette 

(2017b s. 38). Dette er gjenkjennelig i forhold til det jeg hørte fra mine informanter tilknyttet 

kommunen. Det er snakk om å skape en god by for menneskene, hvor trygghet kobles 

sammen med det tilgjengelige, estetiske og åpne byrommet. Mine informanter tilknyttet 

statsforvaltningen uttrykte en oppmerksomhet rettet mer mot deler av sentrum som angikk 

deres arbeidsoppgaver. Dette viser tilbake til det som er nevnt tidligere, at stat og kommune 

ikke nødvendigvis har samme fokus på helhetstenkning. Som ansvarlige for sikkerheten rundt 

egne bygg i sentrum, kan staten se seg nødt til å gjennomføre egne tiltak, som igjen påvirker 

gatebruken i området omkring. 

  I utviklingen av det nye regjeringskvartalet, gir staten føringer for å legge opp til 

utadrettede virksomheter på gateplan. Intensjonen er at området skal være attraktiv for 

publikum. Men sikkerhetskrav om fysisk skjerming mot kjøretøy, vil medføre utplassering av 

elementer i regjeringskvartalet. Ifølge prinsipplanen er det viktig at dette glir inn som en 

integrert og stedstilpasset del av bybildet, og ikke er til hinder for ønsket bruk av gater og rom 

(Staten/Oslo kommune, 2014). I Statsbyggs forslag til planbeskrivelse med 

konsekvensutredning står det: Det er viktig at regjeringskvartalet skal være tilgjengelig 

gjennom hele døgnet og at de ny gang- og sykkelforbindelsene blir benyttet og oppleves som 

attraktive. Dette vil hindre at området er «dødt» etter kontortid (Statsbygg, 2016b s. 103). 

Sikkerhetstiltak vil legge begrensninger på hvilke typer virksomhet som kan etableres i det 

nye regjeringskvartalet. Hva som etableres vil også påvirke hvem som ønsker å benytte seg av 

tilbudene, og hvordan aktivitetstilbudet fungerer gjennom alle fire årstidene, vil ha en 
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betydning. I den vedtatte reguleringsplanen beskrives et mål om å etablere 

fotgjengerforbindelser, torg og plasser som inviterer til byliv både gjennom bruk og 

utforming. Dette forutsetter også gode klimatiske forhold og god tilgjengelighet. 

Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn 

til den delen av befolkningen som har lav mobilitet (Statsbygg, 2017c). Når det gjelder 

tilrettelegging for byens unge publikum presiseres det at; «regjeringskvartalet utvikles ikke 

særskilt med tanke på tilbud for barn og unge, men logiske og trygge gang- og 

sykkelforbindelser vil gi passasje gjennom området. Regjeringsparken supplerer Oslo sentrum 

med sårt tiltrengte uterom og skal ha en allmenn funksjon som også vil innebære aktivitet og 

lek for barn og unge» (Statsbygg, 2017c).  

 I media har diskusjonen rundt regjeringskvartalet dreid seg om blant annet m2 

bruksareal (BRA), rivning av Y-blokka, høyde på bygninger, form på bygninger og hvordan 

et parkområde best kunne fungere i samspill med ulike forslag til arkitektur. Det er viktige 

diskusjoner, men for å oppnå et yrende folkeliv, kan det være andre elementer som er like 

viktige å trekke frem. Å tiltrekke mange mennesker kan tilsi at det bør være aktiviteter og 

funksjoner i området som en stor gruppe kan like. Bak planleggingen av å fylle opp et byrom 

med mennesker, kan det søkes etter kunnskap om hvilket rom de fleste av byens brukere vil 

føle seg velkommen i. Design og kontekst kan kontrolleres, men et myldrende folkeliv kan 

ikke vedtas.  

8.4 Tilrettelegges byrommet for alle? 

Hver for seg og sammen jobber ulike aktører for både et vitalt og trygt Oslo sentrum, en by 

hvor vi har et stort mangfold av ulike mennesker. Prinsipplanen for gatebruk og grunnsikring 

poengterer at Oslo sentrum skal være en åpen og tilgjengelig by. Men er åpenhet det samme 

som mangfold? Er det slik at offentligheten er «offentlig» for absolutt alle grupper og 

individer? I Oslo planlegges det fortetting av boligbygging, som et svar på en raskt økende 

befolkningsvekst. I en slik sammenheng blir det offentlige rom stadig viktigere som 

samfunnets felles møteplass. 

 I et rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som omhandler 

tilgjengelighet for alle, forklares «universell utforming» slik: Utforming av bygninger, 

omgivelser og produkter på en slik måte at de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av 

alle mennesker uten spesiell tilpasning (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 1999). 
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Når det gjelder utforming av sikringstiltak i forbindelse med offentlige bygninger, skal 

universell utforming og god lesbarhet ivaretas.  

 I arbeidet med statlig plan for nytt regjeringskvartal står ivaretakelse av kravene til 

universell utforming i noen grad i spenningsforhold til etablering av perimetersikring. Dette 

skyldes særlig omfanget av fysiske hindre som begrenser kjøreatkomst i området. Komplekse 

sikringstiltak vil eksempelvis gi økte avstander og komplisere forutsetningene for å etablere 

enkle intuitive sirkulasjonsmønstre til og mellom hovedfunksjonene i og gjennom området 

(Statsbygg, 2016a).  

 Prinsipplanens mål er et åpent og tilgjengelig sentrumsområde for gående og syklende, 

der alle byrom legger til rette for opphold og ferdsel for allmennheten. Prinsippet gjelder alle 

gater, plasser, torg, parker og elve-/havnepromenade som inngår i det sammenhengende 

nettverket av offentlige rom i sentrum (2014 s. 38). Ulike grupper som småbarnsfamilier, 

tenåringer og pensjonister, vil ha ønsker og behov tilpasset sin spesifikke livssituasjon. Tema 

som aktivisering og livsløpsperspektiv aktualiseres i en planlegging av et åpent og tilgjengelig 

byrom for alle. Ifølge kommuneplanen foreligger det en handlingsplan som skal gjøre Oslo til 

en alders- og demensvennlig by innen 2018. For at flest mulig skal kunne bruke byens 

fellesarealer, jobbes det ut fra en strategi som skal gjøre byen universelt utformet innen 2025 

(Oslo kommune, 2015). I prinsipplanen trekkes det fram at attraktive parker, gågater, torg, 

små aktivitetsområder og lekeplasser er nødvendigheter for et levende bysentrum (2014 s. 

20).  

 Det har vært en diskusjon i media om hvordan sikkerhet blir et argument for å holde 

mindre ressurssterke samfunnsgrupper borte fra enkelte steder i sentrale deler av Oslo. Det er 

også en etisk side ved sikkerhetstiltak. I denne sammenheng vil det si å kunne forsvare etisk 

hva som er rett å gjøre med sikkerhet som begrunnelse.  

 I en artikkel viser forsker Gro Sandkjær Hanssen til «kjøpesenterholdningen» som 

sprer seg. Med dette mener hun at man bare legger til rette for kjøpesterke grupper – 

potensielle kunder til forretninger og kafeer i nærheten. Hun trekker også fram en fiendtlig, 

eller lite inkluderende arkitektur. Dette gjelder for eksempel benker med armlener på og 

stålknaster på brede kanter – som hindrer folk å sitte, eller å legge seg å sove. Sommeren 

2015 var «lite inkluderende» benker i området Bjørvika et debatt-tema i media. Dette er 

design vi finner i de områdene Flusty (1994) beskriver som prickly space. Sandkjær Hanssen 

stiller videre spørsmål ved ekskluderende drift av det offentlige rom. Hun trekker frem 

eksempler som badeforbudet på Tjuvholmen på kvelden, og vektere som systematisk viser 
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bort grupper av mennesker (Sandkjær Hansen, 2016). Hensikten bak tiltakene er å oppnå 

"zero-friction" omgivelser – et område hvor alle oppfører seg enhetlig. I Flustys 

kategorisering er dette jittery space – hvor kameraovervåking og vektertjenester selektivt 

ekskluderer mennesker fra et område. Dette gjelder ofte tiggere og rusmisbrukere. 

 Schuilenburg beskriver en situasjon hvor områder lukkes som resultat av «a whole 

body of regulators on call to ensure that social friction is precluded. In that respect space 

increasingly resembles a closed space with a strict admission policy» (Schuilenburg, 2015 s. 

249). I tilfellet Tjuvholmen var det imidlertid forutsatt i plangrunnlaget fra Plan- og 

bygningsetaten at området etter utbygging skulle være åpent og tilgjengelig for allmennheten 

hele døgnet, og det er nå mulig å benytte stranden til kl. 23:00. 

 Kai Spurkland, Tor-Geir Myhrer og Runa Bunæs som har skrevet boken «Juss for 

vektere», kommenterer i et intervju at praksisen med at vektere fører tilsyn med stadig større 

områder som må betraktes som offentlig tilgjengelige, reiser etter forfatternes mening også 

prinsipielle og vanskelige spørsmål om menneskerettigheter, ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og 

diskriminering. De påpeker også at vektere ikke har større rettigheter enn folk flest til å 

pågripe noen, og at nødrett, nødverge, selvtekt og en eiers rett til å bestemme over et område, 

er det som i stor grad regulerer det vektere har lov til å gjøre (Letvik/Aftenposten, 2013). 

 Dokumentene jeg tar for meg i denne oppgaven tar for seg åpenhet og tilgjengelighet 

tilknyttet ulike grupper som eldre, barn, syklende og gående, men nevner ikke spesielt 

marginaliserte sosiale grupper i byrommet. Ordlyden har en overordnet formulering som i 

prinsipplanen: «at det skal skapes et bymiljø som reflekterer et åpent og inkluderende 

samfunn» (2014 s. 17), eller som føringen fra regjeringen for planleggingen av 

regjeringskvartalet om at: «området vil fremstå som åpent og inkluderende» (Statsbygg, 

2016b s. 68). Gitt rapportens oppgave, kartleggingen og forslag til strategier for mer byliv, er 

det bylivsundersøkelsen som i størst grad beskriver tilrettelegging for alle grupper mennesker. 

I forhold til tilgjengelighet trekker rapporten fram tiltak som skal bidra til at flere grupper kan 

oppholde i sentrum, men har ingen punkter som dreier seg om grupper som ikke skulle være 

ønsket i det offentlige rom. 

 Om inkludering i det offentlige rom skriver Bjerkeset og og Aspen (2015) at «Dersom 

åpenhet skal tolkes i betydning av at byrommet fremstår som inkluderende, og med det 

inviterer til bruk av alle typer mennesker, er ikke dette gjeldende i alle byrom i Oslo 

sentrum». De viser til at «En generelt stram områdeprofil som gir klare signaler om hva som 

er å oppfatte som inn- og utgrupper, gis den konsekvens at mange befolkningsgrupper ikke 
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føler seg velkomne». Németh og Schmidt omtaler ekskludering av enkelte grupper mennesker 

som en privatisering av det offentlig tilgjengelige rom, og påpeker at «Although necessary for 

creating viable spaces, the prioritization of security is often criticized for restricting social 

interaction, constraining individual liberties, and excluding certain undesirable populations» 

(Németh & Schmidt, 2007 s. 1). 

 På linjen mellom Jacobs og Newman er det en variasjon hvor på aksen de ulike delene 

av Oslo sentrum befinner seg. Ingen er i ytterkantene, men befinner seg rundt midtpunktet. 

Oslo kan beskrives som å være i startfasen når det gjelder en bevisst planlegging av 

bymøblering, sikringstiltak, og tilrettelegging av gateliv for ulike menneskegrupper. Gjennom 

ulike planer er oppmerksomheten rettet mot herlighetsverdier som «Blågrønn faktor» og flere 

sitteplasser, samtidig som sikringstiltak og vektere i byrommet tilsier at ikke alle deler av 

byen er for alle. 

8.5 Historie og nåtid 

Byplanlegging handler ikke bare om å tenke fremover på hvilke tiltak som skal til for å få en 

åpen og sikker by. Det handler også om å forstå den historiske verdien av det eksisterende 

byrommet. Kultur er en identitetsmarkør, og arkitekturen og historien og er en del av en bys 

særpreg. Et trekk ved Oslos byrom er at stengsler og sperrer ikke har preget bybildet. Det 

tradisjonelt åpne byrommet utfordres i dagens byplanlegging, for å skape trygghet. 

 Daværende statsminister Stoltenberg vektla i 2011 Norges åpenhet og demokrati, og at 

åpenhet og trygghet er to sider av samme sak. Statsminister i 2014, Erna Solberg, sa følgende 

om regjeringskvartalet: «Historien skal forenes med fremtiden. Vi skal forandre, men vi skal 

også bevare. Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne, åpne for levende og trygge byrom 

og skape gode arbeidsplasser, samtidig som det tar vare på vår historie» (Regjeringen, 2014). 

Som en del av Oslos bybilde og særpreg, er kulturminner en viktig ressurs å foredle for å 

skape en attraktiv by som fylles av folkeliv. I prinsipplanen står det at «kulturminneverdiene 

utgjør en ressurs i byutviklingen som identitetsskapende element og som estetisk og 

kvalitetsmessig premiss for en god byutvikling» (2014 s. 22).   

 Det som skjer i dag er at havneområdet i Oslo får flere nye kulturinstitusjoner, mens 

de historiske bygningene inne i sentrum tømmes. Det er neppe bærekraftig å forlate det som 

har gitt særpreg og identitet, uten å tenke gjenbruk. Gater fylt med mennesker krever aktivitet 

i byrommet, også for å opprettholde «eyes on the street», og for å trygge grunnlaget for et 
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næringsliv. I tillegg til Kvadraturen har resten av indre by mange kulturmiljøer og 

kulturminner som det er viktig å ivareta og utnytte som ressurs i byutviklingen (Oslo 

kommune, 2015). Verneverdien av Oslo sentrum som kulturlandskap er i Statsbyggs 

planforslag vurdert som stor. Bygg, tetthet og gatestruktur kan både fortelle byens historie og 

bidra til opplevelsen av Oslo som samlet kulturmiljø. Og konsekvensutredningen omhandler 

blant annet kulturminnenes bidrag til å skape gode bykvaliteter for regjeringskvartalet og den 

omkringliggende byen (Statsbygg, 2016b). En informant i KMD påpekte muligheten for at det 

nye regjeringskvartalet kan utvikles til å bli en forlengelse av Youngstorget. Da vil en 

historisk del av Oslo anlagt i 1846, knyttes nærmere sammen med dagens arkitektur og 

byplanlegging.   

 Endringsprosesser i det urbane rom er ulike. Gatene og byrommets struktur har en 

varighet over tid, mens byggene - deres utforming, innhold og bruk – kan endre seg hurtigere 

og i flere faser. Wegener & Fürst (2004, s 14) har identifisert ulike typer urbane prosesser og 

variasjonen i hvor hurtig en forvandling skjer: “the very slow processes of changing physical 

transport, communication and utility networks, and distribution of land uses; the long life 

cycle of housing, workplaces, and other nonresidential buildings; the relatively fast change in 

employment and household composition; and the very fast daily mobility flows of people and 

goods”.  

 Å få det nye regjeringskvartalet tilpasset resten av bylandskapet forutsetter flere 

hensyn. I omtalen av sitt bidrag i parallelloppdraget om nytt regjeringskvartal skriver Asplan 

Viak at: «tilnærmingen til oppgaven har vært å forstå stedets unike kvaliteter og beliggenhet i 

relasjon til landskapet, historisk utvikling, rolle, stedsidentitet og betydning som fremtidig 

bydel» (Asplan Viak, 2015). En av mine informanter i KMD, viser til at tilbakemeldinger fra 

publikum tilsier at kulturminner er viktige for folket. Stedsidentitet og historie er viktige 

element som bidrag til å fylle gatene med mennesker. Ikke bare blir byens sentrum interessant 

for byens egne innbyggere, men kombinasjonen av det fortidige og det dagsaktuelle kan være 

tiltrekkende for tilreisende. I så henseende kan Oslo som attraktivt turistmål bidra til å fylle 

gatene med mennesker, en intensjon som gjentas i planene som er gjennomgått i denne 

oppgaven. I Oslos kommuneplan åpnes det for nødvendig videreutvikling av sentrum og indre 

bys posisjon. Det beskrives som at godt ivaretatte kulturminneverdier styrker byens identitet, 

skaper unike miljøer og gode rammer for næringslivet og setter Oslo på kartet som 

turistdestinasjon. God gjenbruk og videreutvikling av bevaringsverdige bygg og miljøer gir 

positive opplevelser og bruksverdier (Oslo kommune, 2015). 
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9 Konklusjoner 

Terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 avdekket at sentrale bygninger 

og institusjoner i Oslo ikke var godt nok beskyttet mot terror. Dette fikk tragiske følger i 

regjeringskvartalet, der en bilbombe drepte åtte mennesker og resulterte i store materielle 

skader. 

 Som en følge av dette innarbeides i større grad sikkerhet og sikringstiltak i byrommet i 

nye planer for Oslo sentrum. Det er spesielt oppmerksomhet på beskyttelse mot at kjøretøy 

skal komme for nær sentrale bygninger. Dette får særlig to konsekvenser. For det første gir 

det store kostnader å skulle sikre gater og bygninger. For det andre påvirker sikringstiltakene 

hvordan publikum kan bruke gatene. Kostnadsøkningen skyldes blant annet at det må 

innhentes kunnskap fra et fagområde som er relativt nytt. Innkjøp, utplassering og vedlikehold 

av sikringstiltak som pullerter, vannspeil og bymøbler er andre påkommende utgifter.  

 I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse noen sentrale aspekter ved det pågående 

planarbeidet: Er det er en konflikt mellom åpenhet og trygghet? Hvordan ivaretas balansen 

mellom avskjerming og åpenhet? Planlegges det slik at sikkerhetstiltak ikke ekskluderer 

grupper av publikum? Hvilken oppfatning har aktørene av kontroll- og sikringstiltak? 

 Fra 22. juli 2011 ble sikkerhet i det offentlige rom et tema i Norge på en måte vi ikke 

har sett i nyere tid. Med fokus på sikkerhetstiltakene i Oslo sentrum, ble det overordnede 

spørsmålet; hvilket samfunn ønsker vi? Fra politikere og i den offentlige debatt er 

holdningene klare, det er ønskelig å beholde det åpne samfunnet basert på tillitt, samtidig er 

det nødvendig å planlegge sikringstiltak for å beskytte sentrale bygninger, samt skape 

trygghet for publikum. 

 Selv om sikkerhet i byrommet har fått en helt annen oppmerksomhet etter 22. juli, kan 

ikke samfunnsdebatten og ordlyden i offentlige dokumenter sies å ha beveget seg mot 

ytterpunktene på linjen mellom Jacobs og Newman. Det som imidlertid viser seg, er at staten 

ligger nærmere Newmans fysikalistiske tilnærming, mens Oslo kommune i større grad følger 

Jacobs linje om å maksimere bruken av byen, og skape et levende miljø. Begge har som mål å 

gjøre byrommet tryggere, men dette kan sees på som to verdier som skal måles mot 

hverandre: Verdien av å sikre bygninger og andre materielle installasjoner på den ene siden, 

og publikums ønsker om et åpent og tilgjengelige byrom på den andre siden. For Oslo 

kommune er det en særskilt situasjon at en ekstern aktør har ansvar for et så stort område som 

regjeringskvartalet er, og med en beliggenhet så sentralt i byens sentrum. Når staten i tillegg 
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har en betydelig bygningsmasse som ligger spredt i sentrum av byen, så vil kommunen møte 

statens krav om sikkerhetstiltak ved planlegging i flere områder. Oslo kommune ser 

nødvendigheten av kontroll- og sikkerhetstiltak, men må også ivareta helheten i byen. Statens 

tilnærming ser vi i forslag til reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet, hvor intensjonen 

om åpenhet og tilgjengelighet gjentas under ulike punkter. Men i planprogrammet fastsatt av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.06.2016, er regjeringskvartalet vist som 

permanent sikringssone med varige sikringstiltak, og da må forventningene til åpenhet og 

tilgjengelighet justeres etter dette virkelighetsbildet. Et NRK-intervju i november 2016, viser 

noe av relasjonen mellom planverkets intensjoner og gjennomføringen i praksis. Statsbygg 

måtte erkjenne at det vil være begrenset hvor mange tilbud det vil være for publikum innenfor 

det nye regjeringskvartalet. Innholdet i en videopresentasjon på statsbyggs nettside har også 

blitt endret, slik at en café i Grubbegata ble til et gresskledd område. Tilrettelegging for 

publikums opphold i området ble minsket, og utgangspunktet er at hovedtyngden av aktivitet 

vil være på dagtid. En oppgave for kommunen er å vurdere hva som kan gjøres i området 

rundt regjeringskvartalet for om mulig å veie opp for et nedgradert aktivitetsnivå.  

 At Prinsipplan for gatebruk og grunnsikring i Oslo sentrum er et kompromiss mellom 

Oslo kommune og staten, bidrar til å skape en balanse i planlegging for sikkerhet, åpenhet og 

tilgjengelighet. Offentlige høringer, møter med berørte parter, samt allerede eksisterende 

planleggingsverktøy påvirker også utviklingen. Dette medfører at planleggingsprosessen tar 

tid, men gitt at det ferdige resultatet av planer preger bybildet i mange år, kan bruk av tid være 

med på å skape en balanse i tiltakene for trygghet i byrommet. Et annet aspekt ved bruk av 

tid, er at avgjørelser tatt i nær tid til dramatiske hendelser, kan bli preget av sterke følelser 

som er involvert. 

 Selv om de juridiske rammene er vedtatt for det nye regjeringskvartalet, har jeg i 

kapittel 7.1.2 vist til at mange av temaene som høringsinstansene har vært opptatt av, vil bli 

utforsket videre i den kommende plan- og designkonkurransen, samt i senere prosjektering. 

Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan de utvalgte grupperingene utforske 

flere elementer – arkitektur og materialbruk, samspill mellom gamle og nye bygninger og 

forbindelser mellom bygningene, utforming og programmering av parker, gater og plasser, 

utforming av det indre perimetret og innpassing av publikumsrettede funksjoner. Den 

overordnede sikkerhetsdimensjonen er imidlertid den samme, og skal ikke endres på. 

Intensjonene bak planene har jeg beskrevet, men resultatet kan ikke dokumenteres i denne 

oppgaven. 
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 Planene for Oslo sentrum har som intensjon at sikkerhetstiltak ikke skal ekskludere 

grupper av publikum. Slik deler av sentrum fungerer i dag, medfører betonggriser og 

sperretiltak et hinder for åpenhet og tilgjengelighet i byveven. Dette lever ikke opp til hva 

KMD skriver i sitt rundskriv om utforming av sikringstiltak; at det skal ha universell 

utforming og at god lesbarhet skal ivaretas. Det er ikke dokumentenes oppgave og ta for seg 

dette temaet spesielt, men skal inkludering gjelde alle grupper, angår det også marginaliserte 

sosiale grupper som er en del av bylivet. 

 En del av den offentlige diskusjonen om det nye regjeringskvartalet, dreier seg om 

åpenhet og eierskap til prosessen. Debatten har kunnet følges i media, hvor hovedsakelig 

urbanister og fagpersoner innen byplanlegging, arkitektur og kulturminnevern deltar. Etter 

hvert har byrådet satt i gang tiltak for å engasjere «folk flest» i Oslo sentrums utvikling. Som 

nevnt kan folkemøtene om «Bilfritt byliv» være et eksempel på dette.    

9.1 Folkeliv – trygghet og sikkerhet 

Planer om å øke antall beboere i sentrum som bryr seg om nærmiljøet, er et bidrag til 

trygghet. Det levende gateliv skapes først og fremst av dem som jobber eller bor i området. 

Etter Jacobs oppfatning er det den uformelle overvåkningen av en gate, og gjennom det 

sosiale livet i tilknytning til den og i den, som danner grunnlaget for et godt byrom. Dette gjør 

det også til et offentlig rom. Jacobs fremhever det offentlige og åpne som det synlige, i 

motsetning til det lukkede og skjulte (Jacobs, 1961). I avsnittet i prinsipplanen som 

omhandler utviklingen av Kvadraturen, beskrives viktigheten av vitale byrom. Hvis man kan 

tiltrekke flere mennesker, vil næringslivet stimuleres samtidig som tryggheten øker. 

 Byutviklingen i Oslo som er et resultat terrorhandlingen i regjeringskvartalet, skjer 

ikke i et vakuum. Oslo sentrum består av ulike deler som utgjør en helhet. Alle nye 

byplangrep vil påvirke om bysentrum preges av åpenhet, av å være lukket, eller kanskje også 

noen områder som er forlatt. Historiske bygg som Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet 

og Deichmanske hovedbibliotek skal flytte til nye bygninger, og det er så langt ikke avgjort 

hva som skjer med de bygningene som blir forlatt. At det skjer noe i byggene påvirker 

byrommet rundt, ikke minst at det er aktivitet i etasjen på gateplan for å tiltrekke mennesker. 

Det er et tap for nærområdet og folkelivet dersom bygninger står tomme. I sitt nærområde 

påvirker og påvirkes arkitektur. Det trekkes linjer mellom historien, byrommet og kulturen i 

visjonene for det nye regjeringskvartalet, og den linjen gjelder også hele bykjernen. 
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 For planlegging og implementering av sikkerhetstiltak i byrommet, vil både politiske 

føringer og økonomi være styrende i bestemmelsesprosessen. Hovedansvaret for det sivile 

samfunn ligger hos politikerne, som også vil ta de avgjørende beslutningene for hvor åpent 

eller lukket Oslo sentrum utvikler seg til å være. I planleggingen av det nye 

regjeringskvartalet vil sikkerhet dominere utformingen, og et resultat av det kan bli at 

byrommene i liten grad inviterer til bruk og byliv. Design av byrom kan påvirke adferd, men 

det er ikke mulig å si helt sikkert hvordan tiltak blir tatt imot av publikum. En plan og et mål 

kan vedtas, men adferdsmønster kan ikke vedtas. Det som oppleves som positivt for noen, 

oppfatter andre som mindre attraktivt. Det er ikke alltid utbyggers oppfatning av et 

tilgjengelig byrom stemmer med hvordan publikum leser byrommet som symbolsk 

tilgjengelig eller ikke. 

 Ikke bare arkitektur og byrommet i seg selv skal tiltrekke folkeliv. Aktivitet er også 

satt på dagsorden for publikum i byrommet. Fellesrom som aktiviserer slik regjeringen har 

uttrykt et ønske om, og som oppleves tilgjengelige og trygge, ivaretar i tillegg innbyggernes 

helse både fysisk og psykisk. Oslo kommune jobber med bedre tilrettelegging for syklister og 

gående, noe det er mulig å observere for eksempel i Torggata og videre oppover Markveien 

på Grünerløkka. Parkeringsplasser som er fjernet – og skal fjernes - i sentrale deler av byen, 

er også et resultat av tilretteleggingen for økt byliv. Aktivisering og økt byliv har byråd for 

byutvikling uttalt seg om i et intervju med NRK Østlandssendingen. Byråd Marcussen sa at 

«Byliv er ikke noe vi som kommune kan vedta oss til. Vi trenger hjelp fra mange aktører for å 

skape mer byliv i denne byen» (NRK Østlandssendingen, 2. mars 2017).  

 Dagens byråd tar i bruk ulike involveringsmetoder som gir publikum anledning til å 

komme med innspill. Ikke bare ansikt-til-ansikt i større og mindre folkemøter, men også i 

digitalisert utgave direkte på facebook. Byens borgere ønsker først og fremst et velfungerende 

liv i byen, hvor hverdagsreisen mellom jobb, hjem og fritidsaktiviteter er relativt sømløst, og 

barn og eldre er trygg i byrommet. Tilhørigheten til et sted er knyttet til en viss kontinuitet. 

Byrommets utforming og hvordan menneskene bruker det er en del av byens struktur og 

identitet. Når vedtak om planer for byutvikling utformes, er en viktig oppgave å avveie 

mellom tiltak for å beskytte mennesker mot tilsiktede uønskede handlinger, uten at dette 

hindrer tilgang til byens tilbud - muligheten til almen fri ferdsel på offentlig sted, versus 

ekskludering og personkontroll. Et aktiviserende byrom som er tilgjengelighet for 

allmenheten kan bidra til statens og kommunens mål om at Oslo skal være trygg, åpen og 

tilgjengelig. 
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9.2 Hvordan håndtere terrortrusselen? 

Begrepet sikkerhet har over tid fått større og større betydning i Norge og andre vestlige land. 

Når det planlegges for trygghet og sikkerhet i byrommet, påvirkes tankesett og grep av dagens 

internasjonale politiske situasjon. Oppmerksomheten er i stor grad rettet mot det som kalles 

ekstreme islamister. I vestlige media fokuseres det på at vestlige byer i økende grad har blitt 

et terrormål.  

  Som vist til i planleggingsdokumenter, blir det også i Oslo ansett som nødvendig å 

sikre byrommet, for å trygge allmennheten mot det som betegnes som uønskede 

viljeshandlinger. Men for å ikke fjerne mennesket fra bygaten, må tiltak avbalanseres mellom 

enkeltpersoners frihet og individuelle rettigheter, versus storsamfunnets behov for 

overvåking. Som andre vestlige byer har Oslo godt utbygde kommunikasjonsmuligheter, både 

i form av transportmidler og internett. Dette gir dem som ønsker å utføre destruktive 

handlinger gode redskaper for planlegging og gjennomføring. Fra myndighetenes side er det 

hele tiden et spørsmål om å informere befolkningen uten å skape panikk og konfrontasjoner. 

Lokale myndigheter får en rolle som meglere mellom globale problemstillinger og 

lokalbefolkningens bekymringer, konfrontert med en faktisk eller oppfattet lokal trussel. Dette 

gjør at kommunikasjonen rundt temaet terrorisme kan oppleves som spesielt følsomt for 

folkevalgte.    

 I rollen som storby og hovedstad er Oslo et potensielt terrormål. Dette har gjort det 

nødvendig å tenke globalt, samtidig som det handles nasjonalt og lokalt. I dagens globaliserte 

verden er en by ikke bare summen av sine innbyggere, men også preget av verden rundt. Med 

hendelser som skytingen i en konserthall i Paris, bomben på flyplassen i Brussel, og kjøretøy 

som brukes som drapsvåpen i folksomme områder, vil sikringstiltak i det offentlige rom som 

tema stadig få fornyet oppmerksomhet. At Oslos gater ble sperret av større kjøretøy under 

årets 17. mai-feiring, er et slikt eksempel. Både byens egne politikere og politikere på 

nasjonalt nivå står overfor vanskelige avveininger, der valgene kan få avgjørende 

konsekvenser for trivsel og trygghet.   

 Trusselen om terrorrelaterte angrep vil ikke forsvinne i overskuelig framtid. Fordi 

terrortrusselen – og virkelighetsbilde om hvordan terroren gir seg utslag – endrer seg over tid, 

kan det være fordelaktig å ha en åpen og nøktern holdning til hvordan politikk og 

byplanlegging for fremtiden skal utformes. Siden årsakene til terrorisme er sammensatte, må 

også forebyggingstiltakene være det. Det ingen kan være sikker på, er om tiltakene er sikring 
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for gårdagens trussel. Utfordringene innen sikringsplanlegging endrer seg i takt med den 

teknologiske utviklingen innenfor områder som kyber- og droneteknologi. Dette kan føre til 

varianter av terroraksjoner som det er vanskelig å forberede seg på, og kreve varianter av 

sikringstiltak som er ukjente i dag. Svarene på dagens problemstillinger er ikke nødvendigvis 

svarene for morgendagens utfordringer. Norge som nasjon og Oslo som hovedstad, må 

fortsette balansegangen med å ta vare på innbyggernes frihet, og paradoksalt nok forsvare 

friheten med sikkerhetstiltak som vil frata oss noe av den samme friheten 

9.3 Sikringstiltak i byrommet 

Sikringstiltak i et byrom skjer i en kontekst av andre dimensjoner i byutvikling. For staten er 

sikring i byrommet grunnleggende, mens Oslo kommune har fokus på en by som fungerer på 

alle plan. For Oslo sentrum generelt vil sikringstiltak i byrommet medføre både kortsiktige og 

langsiktige endringer i hvordan området fremstår fysisk, og hvordan det fungerer for 

publikum. 

 Byrommets sosiale miljø og den fysiske utformingen er knyttet sammen. En helhetlig 

planlegging for å skape gode overganger mellom de private og offentlige sonene i byrommet, 

kan medvirke til en følelse av en åpen og tilgjengelig byvev. I et fremtidsrettet perspektiv er 

det viktig å opprettholde et byrom som gir mennesker følelsen av frihet, et byrom som ikke er 

dominert av kontroll og barrierer. Den symbolske kommunikasjonen med byens publikum er 

viktig. Det er snart seks år siden terrorhandlingen, men fordi byutvikling er en langsom 

prosess, er det begrenset hvor mange fysiske resultater det kan vises til. Det tar tid å utarbeide 

planene i seg selv, og det tar tid før resultat av planer manifesterer seg. Alle planer blir heller 

ikke nødvendigvis gjennomført.  

 Sperringer og betongriser som fortsatt står plassert i Oslo sentrum gir ikke et bilde av 

en åpen og tilgjengelig by, og heller ikke en by med estetiske kvaliteter. I reguleringsplanen er 

grunnlaget for avstandssikringen satt til en buffer på 75 meter for å trygge regjeringsbygg fra 

en bilbombe. Dette har vært debattert i media, med argumenter om at det bidrar til 

utilgjengelige og lukkede byrom i det omkringliggende området. Det stilles også spørsmål 

ved om så mange meter sikringstiltak faktisk er nødvendig. Handelsstanden i Oslo sentrum 

påpeker viktigheten av at sikringstiltak ikke må dominere slik at publikum opplever 

byrommet som utilgjengelig, eller at det hindrer varelevering. Dette representerer de to ulike 

perspektivene; staten har et overordnet sikkerhetsperspektiv, mens Oslo kommune må ivareta 
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handel og service, fordi dette er en del av grunnlaget for et aktivt og vitalt byliv. Sikkerhet i 

kombinasjon med kostnader er et av argumentene for samling av alle departement (bortsett fra 

Forsvarsdepartementet) på ett sted i Oslo sentrum. Pullerter og sperringer vil prege byrommet 

i denne delen av byen, og det samme vil bygningsmassen. Gitt utgangspunktet for 

planleggingen av det nye regjeringskvartalet, fremstår ikke reguleringsplanen som urimelig i 

sine forslag til sikkerhetstiltak. Det er myndighetene som har den primære oppgaven å 

forebygge og avverge at det skjer terrorhandlinger på norsk territorium. Det er også her 

ansvaret til sist vil bli plassert dersom en terrorhandling igjen skulle skje i Oslo sentrum, og 

det ansvaret kan medføre et ønske om mer kontroll. I kapittel 2.2 tar jeg opp dilemmaet med 

at gjennomsikring av ett område kan flytte trusselen til et annet sted, men som Bjørgo viser til 

finnes det ikke noen ende på mulige terrormål, og ingen grenser for hvor mange 

sikkerhetstiltak som kan tenkes satt inn, eller hvor mye økonomiske midler som kan brukes 

for å sikre mot alle mulige terroranslag. Evnen til å sikre samfunnet er begrenset og 

usikkerheten må vil leve med. 

 Basert på myndighetenes intensjoner om at åpenhet og tilgjengelighet skal ivaretas, og 

kombineres med estetisk uformet bymøblering, så er ikke sikringstiltak nødvendigvis noe 

negativt for byrommet. Imidlertid viser det seg i flere byer enn Oslo, at dersom først 

betonggriser og sikringstiltak som bryter opp fremkommeligheten er utplassert, så dominerer 

disse byrommet i veldig lang tid. Et tydelig resultat er at sentrale deler av sentrum har fått et 

mer lukket preg, særlig rundt bygg hvor staten er ansvarlig for objektsikring. Per mai 2017 

står fortsatt sikkerhetstiltak fra 2011 i byrommet. De lever verken opp til intensjonene om 

integrerte sikringstiltak som skal være estetiske, eller at sikring ikke skal påminne om 

hendelser vi skal frykte. Det er samtidig mulig å se begrensninger i kommunens 

handlingsrom. Det er ikke lett å gjennomføre helhetlig planlegging når en ekstern aktør har 

såpass mye kontroll og makt over utviklingen.   

 Som beskrevet i denne oppgaven kan sikringstiltak løses på en «vennlig» måte. 

Prinsipplanen for gatebruk og grunnsikring viser til Berlin og London som eksempler på 

dette. Byene er eksempler på at det er mulig å legge til rette for åpenhet og tilgjengelighet for 

fotgjengere, med svært få sperrede soner. Sikringstiltak i disse byene har en nedtonet karakter, 

med vekt på estetikk og integrasjon i bylandskapet. Noe av det samme gjenfinnes i planene 

for det nye regjeringskvartalet og Oslo sentrum – her antar man at gode fysiske rammer 

legger et grunnlag for folkeliv. Det handler om myke verdier, grønne lunger, oversiktlige 

byrom og et variert aktivitetstilbud, men også om fysiske barrierer, avgrensning av byrom og 
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overvåking i form av kamera og vakter. Disse grepene får konsekvenser for hva kommende 

generasjoners byplanleggere skal jobbe ut fra. Andre dimensjoner for fremtidens 

byplanleggere vil også være dagens fokus på knutepunktutvikling og bilfritt byliv. 

 I tillegg til faktiske terrorhendelser, kan andre omstendigheter også påvirke statens 

holdning til sikringstiltak i Oslo sentrum. I sluttfasen av denne masteroppgaven var det høring 

på Stortinget i regi av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, basert på en rapport fra 

Riksrevisjonen. I rapporten kritiserer Riksrevisjonen regjeringen for manglende sikring av 

offentlige bygg. Avgjørelser om sikringstiltak vil angå Oslo sentrum, som huser blant annet 

det sentrale statsapparatet, Norges Bank og Slottet. Debatt og vedtak i komiteen er ikke 

gjennomført ved avslutning av denne oppgaven.  

 Dersom beskyttelse mot terrorangrep skal være et aspekt ved byplanlegging, så kan 

det på lengre sikt bli nødvendig å planlegge inn sikringstiltak i arkitekturen fra begynnelsen 

av. Et annet aspekt ved planlegging for fremtiden, er at utgangspunktet er en by som allerede 

er i funksjon og har sin funksjon. Tiltak basert på dokumentene jeg tar for meg i denne 

oppgaven vil sette sitt preg på byrommet i mange år, og derfor er avveiningen mellom 

kortsiktige eller langsiktige resultat, viktig for hvordan Oslo sentrum vil fungere. Hvilke 

terrorangrep som vil gjennomføres i den vestlige delen av verden, og hvor ofte, vil kunne 

endre bestemmelser om nødvendige sikringstiltak. Dokumentene jeg har tatt for meg i denne 

oppgaven viser en retning for hvordan Oslo sentrum vil bli. Hvordan intensjonene bak 

planene vil påvirke på lang sikt, vil være et tema for forskningsprosjekt noen år fram i tid. Et 

annet tema er hvor hensiktsmessig dagens planlagte tiltak er for fremtidens byrom. 22. juli 

2011 forårsaket ikke bare en markant fysisk endring i deler av Oslo sentrum, men som det kan 

leses ut av prinsipplanen og reguleringsplanen for regjeringskvartalet, også bevisstheten om 

hvordan byrommet fungerer og kommuniserer. 
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Vedlegg 

Intervjuguide/Forberedte spørsmål til intervju: 

Spørsmål relatert til politikk: 

Hvordan er samarbeidet mellom politikere og berørte aktører som næringslivet i forhold til 

utviklingen av sentrum etter 22/7? 

Hvordan er samarbeidet mellom Oslo kommune og staten?  

Hvilken rolle har Oslo kommune i forhold til det nye regjeringskvartalet? 

Hvilke tiltak er Oslo kommune opptatt av skal styre utviklingen, for å opprettholde den 

åpenheten og tryggheten byen har vært preget av? 

 

Spørsmål relatert til bysentrums utvikling i forhold til sikringstiltak/åpenhet. 

Hvordan staten og Oslo kommune samme oppfatning av den helhetlige tenkning i 

sikkerhetstiltak planlagt for Oslo sentrum? 

Hvilke møtepunkter har politikere og fagpersoner for samarbeid innen byplanlegging og 

sikkerhet?   

Hvordan arbeides det i forhold til at vektlegging av sikkerhet ett sted, ikke bør gå ut over 

sikringstiltak et annet sted – at man flytter utfordringer rundt? 

Hvordan er fokus på å tilpasse sikkerhetstiltak til Oslo og Norges forhold til åpenhet og tillit? 

Gitt at politiske valg endrer hvem som styrer – hvordan opprettholder man en kontinuitet i 

byplanlegging og tenkning rundt sikkerhetstiltak/estetikk? 

Hvordan påvirker byrådets planer om et bilfritt sentrum fokuset på åpenhet/lukkethet? 

 

 

 

 


