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Sammendrag 
Stadig voksende byer gjør urbant areal til verdifullt knapphetsgode, og forsterker konflikter 

mellom fortetting og bevaring. Oslos villastrøk fortettes i liten grad sammenliknet med andre 

deler av byen, og er i liten grad påvirket av kommunens fortettingspolitikk. Gjennom 

dybdeintervjuer med involverte aktører og dokumentanalyse, forsøker studien å identifisere 

hvilke vurderinger som er gjort når den såkalte Småhusplanen er utviklet. Reguleringsplanen 

sikrer at mesteparten av Oslos villastrøk, om lag 16 prosent av byen, videreføres som 

villaområder. Ved å forstå byplanleggingen som sosialt felt, inspirert av Bourdieus teorier, og 

ved ta utgangspunkt i at opplevelse og konstruksjon av stedsidentitet er sentralt for politiske 

beslutninger, er målet med studien også å forstå hvorfor de ulike hensynene er tatt. I studien 

finner jeg at reguleringsarbeidet bygger på hensyn til form og estetikk isolert sett, men også 

villalandskapet som symbolikk. Det har også vært viktig å  gi innflytelse til  fortettingskritiske 

interesseorganisasjoner. Samtidig har strukturelle sosiale og miljømessige spørsmål i liten 

grad vært representert i arbeidet med Småhusplanen. Mulige årsaker er at reguleringsarbeidet 

er påvirket av et nyliberalt planleggingsregime og dannelsen av en lukket stedsidentitet.  
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Forord 
Først, en stor takk til alle informanter som har stilt opp. Jeg vil også takke min veileder Per 

Gunnar for gode råd underveis, og din tålmodighet med å lese gjennom diverse fragmenterte 

utkast. Takk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for stipend. Jeg hadde ikke fått 

til dette uten medstudenter og vårt gode miljø. Jeg kommer til å savne pauserommet og den 

evige jakten på å oppnå 20 rette i Morgenbladet-quizen. Til slutt, en hjertelig takk til familie 
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1 Introduksjon  
Byene våre står overfor det Ståle Holgersen (2017) omtaler som en «diabolsk dobbelkrise» av 

presserende miljømessige og sosiale utfordringer, som ennå ikke er blitt tilfredsstillende 

adressert i bypolitikken. Byer står for om lag 70 prosent av de globale karbongassutslippene, 

sosial ulikhet øker, samtidig som urbaniseringen når nye høyder (Moreno mfl. 2016). Innen 

2050 vil om lag 66 prosent av verdens befolkning bo i urbane strøk, totalt 6,4 milliarder 

(Moreno mfl. 2016). Også Oslo-regionen er estimert å vokse raskt, med 275 000 nye 

innbyggere i Oslo og Akershus fram til 2040 (Leknes mfl. 2018).   

Ved å peke på årsaker til problemene kan vi også identifisere løsninger. At byer ikke bare 

ekspanderer i folketall, men også geografisk, har negative sosiale og miljømessige 

konsekvenser. Ifølge FN (Moreno mfl. 2016) bidrar såkalt byspredning til tap av matjord, 

viltlivshabitat, økt pendlingstid, økte klimagassutslipp og sosioromlig segregasjon. En politisk 

løsning må adressere de sosiale og miljømessige problemene samtidig. Fortettingspolitikk står 

her sentralt. Men til tross for økt oppmerksomhet og politiske mål om å få bukt med 

byspredningens problemer, mangler bypolitikken stadig tilstrekkelig gjennomføringskraft. 

Barrierer mot fortetting i byplanleggingen studeres gjennom et enkeltcase: arbeidet med å 

utforme Småhusplanen, en reguleringsplan som regulerer mesteparten av Oslos villastrøk, og 

16 prosent av kommunens byggesone (områder som ikke er Marka). Det fins i tillegg en 

rekke andre villastrøksplaner, men disse regulerer mindre geografiske områder. 

Småhusplanen sikrer bevaring av villastrukturen i eldre og tradisjonsrike boligforsteder, 

preget av lav befolkningstetthet og funksjonell segregasjon, med beliggenhet nær Oslo-

regionens indre skinnegående kollektivtilbud. Småhusplanen er derfor relevant for å forstå 

byspredning i Oslo-regionen. Planen introduseres i sin dybde i kapittel 4. 

Denne studien er ment som et bidrag til forskningslitteraturen som forsøker å forstå hvorfor 

fortetting er vanskelig å gjennomføre i ressurssterke nabolag. Miljøbevegelsens mantra om å 

«tenke globalt, handle lokalt» har blitt repetert til det kjedsommelige, men er ikke desto 

mindre riktig av den grunn, ei heller i forskningen (Brenner og Schmid 2015). Det er mitt 

ønske at en bedre forståelse av barrierene mot fortetting kan bidra til en bedre fremtid. 
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Illustrasjon 1 «Småhusplanen»: Småhusplanen regulerer store deler av Oslos ytre by. 

1.1 Forskningsspørsmål og vitenskapelig relevans  

Det overordnede formålet med studien er å forstå hvilke interesser og hensyn som har drevet 

fram utviklingen av Småhusplanen, for å mer generelt kunne barrierer mot fortetting. Jeg 

håper å komme nærmere målet ved å besvare tre empiriske forskningsspørsmål, som er 

utformet underveis i forskningsprosessen basert dataen og det teoretiske rammeverket som 

introduseres i kapittel 3. Analysen er strukturert etter følgende spørsmål: 

Hva er Småhusplanens uttalte formål og virkemåte?  

Hvilke hensyn har vært viktige i arbeidet med Småhusplanen?   

Hvorfor har disse hensynene vært viktige?  

Det sentrale i studien er forholdet mellom bypolitikk og  konstruksjonen av sted. Det inntas en 

sosialkonstruktivistisk tilnærming om at steder kontinuerlig dannes etter menneskers 

opplevelse av det. For å forstå politiske beslutninger om utvikling av steder må jeg studere 
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aktørers følelse av stedet, stedsidentiteten de definerer, som så danner grunnlag for handling. 

Byplanleggingsaktørene som undersøkes er viktige for å definere og omdefinere stedsidentitet 

fordi de har formell makt over reguleringsarbeidet som bestemmer hva som skal bygges hvor.  

Samtidig tar studien utgangspunkt i at denne prosessen med å definere karakter i 

reguleringsarbeidet ikke er fullstendig subjektiv, men også strukturert av utenforliggende 

krefter som former aktørenes selv-definerte mulighetsrom. Ønskemålet er å påpeke både 

konkrete hensyn og vurderinger som er foretatt, men også å påpeke hvorfor de er blitt til. Jeg 

søker slike forklaringer ved å undersøke planleggingen som et sosialt felt inspirert av 

Bourdieu. De to analysenivåenes representeres også av forskjellen på spørsmål to og tre, som 

besvares gjennomgående i kapittel 4, men med mest fokus på strukturell forklaring i 

analysens siste del. Spørsmål én besvares i første del i kapittel 4, og gir et overblikk over 

planen. 

Jeg vil nå kort begrunne studiens relevans. Forskningsmål og studiens akademiske 

overføringsverdi omtales i sin dybde i kapittel 2. Jeg har arbeidet abduktivt, ved å undersøke 

om teori passer med empirien, men og produsere empirisk data som kan danne grunnlag for 

nye teori. Målet er at studien er relevant både for forskning og samfunnet. Disse bør ikke 

forstås dikotomisk, siden det er mulig å kombinere teoriutviklende akademisk relevans med 

relevans for beslutningstakere og politikkutforming (Aitken og Valentine 2015, 418). Jeg vil 

argumentere for at studien oppfyller kriteriene for samfunnsmessig og vitenskapelig relevans, 

forstått gjennom begrepene aktualitet, forpliktelse og anvendbarhet (Dear 1999). 

Studien er aktuell fordi temaet fortetting er et tiltak mot byspredning, og temaet undersøkes i 

en temporær og geografisk avgrenset kontekst:  Småhusplanen som reguleringsplan for Oslos 

villastrøk. Aktualitet stammer også fra evnen til å sette nye perspektiver på den offentlige 

agendaen. Forsteder tilhørende middelklassen eller de øvre klasser får liten politisk 

oppmerksomhet, og oppleves som gode, vellykkede og uproblematiske, til tross for at de også 

har negative sosiale og miljømessige konsekvenser som byspredning, segregasjon og 

forurensning (Atkinson 2006; Andersson, Bråmå og Holmqivst 2010; Røe og Saglie 2011). 

Villaforstaden og dens lave tetthet har av flere vært regnet som en god boform, basert på 

reaksjoner mot for tette boformer (Neuman 2005). Oppmerksomheten har i stedet gjerne vært 

rettet mot oppfattede problemområder som drabantbyer (Brattbakk og Hansen 2005).  
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Studien bygger sin forpliktelse på at motivasjonene for forskningen utgår fra kollektive 

samfunnsmessige utfordringer. Mitt utgangspunkt er kritisk samfunnsgeografi, som stiller 

særskilte krav til forskningen. Det innebærer kanskje to ting. Forskningen skal 1) stille 

spørsmål ved den eksisterende ordenen ved å belyse ulikhet, marginalisering og 

maktstrukturer og 2) samtidig bidra til samfunnsendringer (Brenner 2012; Stokke 2014). Selv 

om teorigrunnlaget er blitt til underveis i den abduktive forskningsprosessen, er 

fellesnevneren at det omhandler sosial rettferdighet og skjulte maktstrukturer med et særlig 

øye for marginaliserte grupper og urettferdighet i bypolitikken. Å regulere for store 

villaområder kan framstå som et paradoksalt svar på en planlegging som søker å bøte på 

miljømessige og sosiale problemer. Caset setter i mine øyne på spissen balansen mellom 

motstand mot fortetting og fortettingsimperativet byspredningens negative konsekvenser 

krever.  

Studiens evne til å bidra til endringer kan også styrkes ved gjøre den anvendbar for både 

forskning og samfunn. Selv om forstaden er sosialt og romlig komplekst og har stor 

samfunnsmessig betydning, er den dårlig forstått i norsk og internasjonal byforskning 

(Hayden 2003, 17; Røe 2009). Det er derfor interessant å forstå den bedre. Videre tar studien 

utgangspunkt i handlingene til beslutningstakere med formell makt til politikkutforming, og 

kan slik forhåpentligvis være relevant for politikkutforming i en norsk, og kanskje også 

internasjonal, planleggingskontekst. Den praktiske relevansen trenger ikke være instrumentelt 

politikk-relevant, men bør heller ansees som ett ledd i en kompleks sosial prosess (Staeheli og 

Mitchell 2005). Studien forsøker å påpeke et mulighetsrom for handling som stegvis over tid 

kan endres utover handlingsrommet aktørene selv identifiserer i arbeidshverdagen. Videre kan 

caset identifisere utfordringer og muligheter for ivaretakelse av kollektive hensyn i 

planleggingssystemet mer generelt enn temaområdet byspredning alene. Det vil på generelt 

grunnlag kunne ruste byplanleggingen for å løse sosiale og miljømessige utfordringer.  

1.2 Begreper og avklaringer 

• Oversettelser: Alle fremmedspråk er oversatt av forfatteren. 

• Oslos ytre by: Forstadsbebyggelsen som primært består av drabantby og villaområder, og 

ikke tilhører den tette byen (indre by) mer preget av kvartalsbebyggelse.  

• Kjernegruppe og -aktører: Politikere, offentlige planleggere og interesseorganisasjoner 

• Sted og rom: Skillet mellom rom og sted problematiseres ikke i studien.  
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• Villahuset: Et frittliggende bolighus omkranset av hage på alle kanter, og gjerne bebodd 

av én husholdning.  

• Småhusplanens områder: I tillegg til Småhusplan-området og liknende omtales 

områdene som ”villastrøk” og ”villaforsteder” grunnet reguleringsplanens virkemåte og 

den høye andelen villahus i områdene. 

• Morfologi: Urban morfologi er studiet av byers form, funksjon og layout, som for 

eksempel gatemønstre og struktur (Castree, Kitchin, og Rogers 2013).  

• Forstaden og forstadsutvikling: Ekspansjonen av det bebygde miljøet utenfor grensene 

til en eldre urban kjerne (Castree, Kitchin, og Rogers 2013). 

• Byspredning: Spredningen eller intensiveringen av områder med relativ lav tetthet 

(Castree, Kitchin og Rogers 2013). 

• PBE: Plan- og bygningsetaten.  

• Byråd: Byråd for byutvikling.   

1.3 Studiens oppbygging og hovedgrep 

I kapittel 2 beskrives studiens vitenskapsfilosofiske forankring og metodologiske innhold som 

en kvalitativ enkeltcasestudie med abduktiv slutningslogikk og trippelhermeneutisk 

fortolkning. Abduksjonen gir studien sensibilitet til dataen kombinert med teoretisk rigiditet. 

Den trippelhermeneutiske fortolkningen indikerer at det sentrale er å forstå aktørenes 

fortolkning av eget handlingsrom innrammet av underliggende strukturer. Jeg analyserer tekst 

fra dybdeintervjuer med personer og ledere som aktivt utarbeidet og/eller sanksjonerte 

reguleringsplanen, samt politiske dokumenter som omhandler Småhusplanen og villastrøkene. 

I kapittel 3 redegjøres det for en sosialkonstruktivistisk tilnærming til hvordan steder dannes 

gjennom kamp om stedskarakter. Jeg beskriver hvordan stedskonstruksjoner bygger på sosiale 

forestillinger og materialitet, og introduserer Bourdieus konsept om romlig habitus, samt 

hvordan planleggingsarbeidet kan forstås som et sosialt felt. I kapitlets andre del appliserer 

jeg de sosialkonstruktivistiske konseptene på ulike måter arbeidet med å regulere 

villaforsteder kan forstås på. Dette er ulike forestillingsrom, her kalt perspektiver, som gir 

grunnlag for identifiseringen av ulike vurderinger og hensyn i planarbeidet. Perspektivene er 

identifisert abduktivt gjennom dataen og annen teori.  

Analysen i kapittel 4 belyser de empiriske forskningsspørsmålene. Siden jeg ontologisk 

forutsetter en lagdelt virkelighet basert på kritisk realisme består analysen av to nivåer. Jeg 
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søker å forklare hendelsene i det faktiske domenet. Her undersøkes resonnementene i 

reguleringsarbeidet opp mot forskningsbasert kunnskap, og hvorvidt argumentene er 

konsistente. Å belyse svakheter og inkonsistens i planarbeidet kan bane vei for en mer 

helhetlig politikk-utforming i fremtiden, og indikere at vurderingene ikke er grundig 

undersøkt. Den andre dimensjonen er å forklare hendelsene i det virkelige domenet ved å 

eksponere bakenforliggende strukturer. Det relevante er her å forklare aktørenes selvopplevde 

handlingsrom ved å se mønstre i hvilke perspektiver på planarbeidet og stedsidentiteter som 

gir grunnlag for ivaretakelse av ulike hensyn.  
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2 Vitenskapsfilosofi og metodologi 
Jeg vil nå belyse de metodologisk valgene jeg har tatt underveis. Først vil jeg begrunne valget 

om å basere studien på en kritisk realistisk vitenskapsfilosofi med abduktiv slutningslogikk og 

trippelhermeneutisk fortolkning. Deretter vil jeg forklare hvorfor jeg har utført en kvalitativ 

enkeltcasestudie basert på forskningsintervjuer og tekstanalyse, og belyse praktiske og 

forskningsetiske sider ved gjennomføringen av metodene.  

2.1 Objektiv virkelighet og epistemologisk relativisme 

Jeg vil først redegjøre for betingelsene vitenskapsfilosofien tillegger metodologien. Det er 

kanskje ikke uten videre lett å forstå at jeg anlegger et kritisk realistisk perspektiv for en 

studie så nært knyttet til makt og sted. Jeg vil derfor beskrive hvordan studien forener en 

kritisk realistisk ontologisk objektivitet med epistemologisk relativisme. Det er viktig å vise at 

metodologien er internt konsistent med de ontologiske premissene om eksistens og 

virkelighet, og de epistemologiske om grensene for menneskelig erkjennelse og kunnskapens 

begrensninger (Hubbard mfl. 2002; Aitken og Valentine 2006).  

Etter den kulturelle vendingen og poststrukturalismens dekonstruksjon av enhver form for 

essensialisme er forholdet mellom kritisk realisme og poststrukturalisme preget av en mer 

konstruktiv og åpen dialog (Sayer 2000, 30; Buch-Hansen og Nielsen 2005, 104). Studien 

forutsetter derfor at kritisk realisme kan komme i flere former. Samtidig kan visse ontologiske 

og epistemologiske nøkkelpremisser likevel identifiseres, som jeg nå vil redegjøre for.  

Ontologisk forutsetter jeg en lagdelt virkelighet i tre nivåer: det empirisk observerbare, det 

faktiske og det virkelige domenet (Buch-Hansen og Nielsen 2005). I analysen skiller jeg 

mellom hendelser, objekter og strukturer. Hendelser opptrer i det faktiske domenet og kan 

observeres i den empirisk observerbare virkeligheten. Den primære hendelsen som utforskes i 

studien er selve Småhusplanen, som regulerer villastrøkene, men også hensynene og 

vurderingene som er tatt i planarbeidet forstås som hendelser.  

Jeg legger imidlertid en epistemologisk relativisme til grunn om at alle konsepter om sosiale 

fenomener, også forskning, vil være sosiale konstruksjoner (Sayer 2000). Dette innebærer 

blant annet at vi ikke uhildet kan observere hendelsene i det faktiske domenet, men kun 

observere en filtrert versjon av hendelsene i det empirisk observerbare domenet, som i ulike 
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grader er nærme den faktiske sfæren. Dette epistemologisk relativistiske premisset om at all 

kunnskap er sosialt konstruert, samvirker med den ontologiske forutsetningen om en objektiv 

virkelighet. ”Disse forholdene mellom konsepter og virkelighet utgjør de transitive og 

intransitive dimensjonene av vitenskap”(Danermark mfl. 2002, 34).  

Den kritisk realistiske ontologien forutsetter at det fins en virkelighet som objektivt 

strukturerer objekters handlingsrom (Sayer 2000; Buch-Hansen og Nielsen 2005). Dette 

ontologiske premisset muliggjør det Buch-Hansen og Nielsen (2005, 81) kaller ”rasjonell 

dømmekraft”. Framfor total relativisme, som at alle utsagn om virkeligheten må ansees som 

dypt problematiske eller grunnleggende likegyldige, forutsetter jeg at det fins en objektiv 

målestokk som ulike utsagns fornuft kan vurderes opp mot (Buch-Hansen og Nielsen 2005, 

34, 80). Den objektive virkeligheten som målestokk medfører at det er mulig å kalle noe mer 

riktig enn annet. I analysen vurderer jeg derfor vurderingene gjort i planarbeidet opp mot 

”fornuften”, som jeg definerer som empirisk forskning. selv om også forskning er sosiale 

konstruksjoner vurderer jeg den som nærmest det faktiske domenet.  

Det fins imidlertid et nivå til. Det fins en virkelighet som består av strukturer vi ikke kan 

observere, og dermed kun kan teoretisere om (Sayer 1992; 2000). Jeg forsøker også i analysen 

å forklare hensynene i Småhusplan-arbeidet ut fra disse bakenforliggende strukturene, og slik 

unngå en rent deskriptiv og idiografisk studie som beskriver individuelle hendelser kun i det 

faktiske domenet (Danermark mfl. 2002). Struktur kan defineres som “et sett med internt 

relaterte objekter” (Sayer 1992, 92). Jeg har derfor undersøkt relasjonene mellom objekter for 

å forstå disse bakenforliggende strukturene. Objektene kan være sosiale og materielle, 

komplekse og enkle. I denne studien undersøkes for eksempel objektene politikere, offentlige 

planleggere og sivilsamfunnsorganisasjoner, og deres relasjoner til hverandre, men også 

hvordan de er relatert til andre objekter som fagdiskurser, stedsidentitet, miljøpolitikk, 

demokrati, medvirkningspolitikk, bostedspreferanser og sosial distinksjon.  

Objekter har bestemte kausale krefter og tilbøyeligheter, altså et potensial for å oppføre seg på 

bestemte måter (Sayer 1992, 5). Når reguleringsaktørene (som er objekter) inntar strukturelle 

posisjoner overfor hverandre konstitueres betingelser for handling, siden posisjonen følges av 

bestemte interesser, ressurser, maktfølelser og begrensninger (Nielsen og Hansen 2005, 51). 

Det vil for eksempel være vanskelig for en planlegger å ikke la seg påvirke av sin arkitekt- 

eller planleggerutdanning, eller for en byråkrat å legge seg ut med politisk ledelse. Dette 
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innebærer at det fins en objektiv virkelighet som strukturerer alle objekter (Sayer 1992, 2000). 

Dette er strukturer som til enhver tid vil konfrontere mennesker ”som et objektivt og 

uavhengig fenomen” (Buch-Hansen og Nielsen 2005, 84). 

Samtidig er kontingens og tilbøyeligheter helt sentralt. Selv om objekter påvirkes objektivt, 

fins også handlingsrom. Selv om objektene har tilbøyeligheter og kraft til å generere 

hendelser, vil de ikke nødvendigvis oppstå. Strukturen vil fortsatt være til stede selv om 

hendelsen ikke inntreffer (Sayer 1992, 5). Betingelsene for objekters handlingsrom vil variere 

i ulike kontekster determinert av relasjonene de har til andre objekter (strukturene) i den 

konkrete konteksten. Relasjonene mellom objektene er svært komplekse. Det fins egne 

objekter inne i større objekter, og de interagerer med hverandre i endeløse sykluser av 

strukturelle betingelser som igjen skaper ny interaksjon og ny strukturell utvikling (Nielsen og 

Hansen 2005). På denne måten endres verden og betingelsene for handling.  

For å undersøke disse strukturene tar jeg utgangspunkt i Pierre Bourdieus konsept om sosiale 

felter, som er basert på sosiale relasjoner. Jeg vil bruke konseptet på en pragmatisk måte som 

Lamont (2012) kaller å ”tenke med” Bourdieu. Det innebærer at kun de delene som er 

relevante for eget case tas med, uten at man nødvendigvis må inkludere det hun kaller ”hele 

pakken”. Dannelsen av stedsidentitet defineres nedenfor som ”kampen om rommet”, mens 

byplanlegging kan forstås som et sosialt felt der ulike aktører manøvrerer for å oppnå ønsket 

makt (Shin 2012). Det er en høyst komplisert prosess hvor ulike organisasjoner, aktører og 

mennesker interagerer gjennom konflikt, samarbeid og forhandling basert på sine interesser, 

posisjoner og interne logikker (Shin 2012). I denne konkrete konteksten undersøker jeg 

objektenes interrelasjonelle påvirkning, og dermed strukturering. Det sentrale er de 

virkelighetsforståelser reguleringsaktørene har arbeidet ut fra. Disse virkelighetsforståelsene, 

perspektivene, er objekter som strukturerer hvilke vurderinger kjerneaktørene (en annen 

objektgruppe) tar i planarbeidet. Perspektivene, som introduseres i kapittel 3, virker 

dialektisk: Samtidig som de strukturerer reguleringsaktørenes tenkemåter, er de også 

konstruert av aktørene.  

Abduksjon og forskningsmål  

Forskningsmål kan grovt sett deles inn i induktiv empiribasert teoriutvikling og deduktiv 

hypoteseutprøving (Thagaard 2013, 198). Det sentrale i den induktive tilnærmingen er å 

argumentere for hvordan teori kan utvikles på grunnlag av systematiske analyser av dataen. 
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Det deduktive målet er på sin side å utvikle etablert teori ved å teste hypotesers validitet under 

casets relevante betingelser. Slik kan man nyansere eller videreutvikle de teoretiske 

perspektivene hypotesene er hentet fra.  

Siden kvalitative casestudier ofte dykker ned i lite utforskede og dermed underteoretiserte 

fenomener, kan det være problematisk å gå inn i forskningen med for bastante teoretiske 

posisjoner (Hay 2010). Jeg har derfor ikke ønsket å gjennomføre en rent deduktiv studie. 

Samtidig vil forskeren alltid ha teoretisk forforståelse og tidligere erfaringer som modererer 

muligheten for rent induktiv slutning (Danermark mfl. 2002; George og Bennett 2005; Hay 

2010; Silverman 2011). Jeg inntar derfor en mellomposisjon, abduksjon, hvor jeg gjennom 

hele forskningsprosessen har arbeidet dialektisk mellom teori og empiri. Jeg har i et 

kontinuerlig og dialektisk samspill identifisert teori basert på nærhet til tendenser i dataene, 

og samtidig brukt teorien for å gi forstå dataene bedre, som er et kjennetegn ved abduktiv 

slutning (Danermark mfl. 2002, Aitken og Valentine 2006; Thagaard 2013). Perspektivene er 

identifisert på denne måten. Jeg beskriver dette mer praktisk under ”analyseprosess”.  

Abduksjonens primære styrke kan sies å være evne til kreativitet, forestillingsevne og å danne 

nye assosiasjoner, kombinert med en med klar teoretisk konseptualisering (Danermark m.fl 

2002, 93). Fordelen med en klar teoretisk konseptualisering er at det kan gi studien økt 

troverdighet. Fremfor én logisk nødvendig konklusjon tillater nemlig abduksjonen eksistensen 

av flere plausible former for forståelse, av flere ”sannheter”, som vil variere med hvilke 

teoretiske rammeverk undersøkelsene tar utgangspunkt i (Danermark mfl. 2002)1. Jeg er 

derfor åpen om at studiens teoretiske rammeverk er basert på kritisk teori. Den abduktive 

tilnærmingen har derfor gjort det mulig å unngå induktive krav til sannsynlighetsbaserte 

slutninger basert på logisk nødvendighet (sannheten varierer jo med det teoretiske 

utgangspunktet), samtidig som undersøkelsene ikke dikteres av a priori hypoteser (Ragin og 

Amoroso 2011). Det er derfor snakk om en teoriinformert, men ikke teoriledet, casestudie. 

Tilnærmingen har gitt meg frihet i forskningen til å følge interessante teoretiske spor 

underveis, samtidig som slutningene baseres på et tydelig teoretisk rammeverk. Begge deler 

                                                
1 Dermed skiller abduksjon lag fra retroduksjon, som gjennom en tilbakevendende bevegelse 
identifiserer strukturelle betingelser som er nødvendige for fenomenets eksistens (Danermark mfl. 
2002, 147). Verken Thagaard (2013) [med bruk av ordet ”abduksjon”] eller Ragin og Amoroso (2011) 
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vil forhåpentligvis øke studiens troverdighet. Målet med studien er å komme fram til den mest 

plausible forståelsen og forklaringen som er mulig innenfor det teoretiske 

fortolkningsrammeverket (Danermark mfl. 2002). Del av dette målet er som begrunnet 

ovenfor både å belyse viktige samfunnsspørsmål og samtidig utvikle teori på feltet. 

Teoriutvikling er et ”mål isolert sett for en samfunnsvitenskap som søker innsikt i 

grunnleggende sosiale strukturer” (Danermark mfl. 2002, 117). Jeg har derfor forsøkt å 

utvikle teori både ved å undersøke om teorien stemmer overens med dataene, og om dataene 

gir grunnlag for å utvikle nye teoretiske perspektiver om temaet: barrierer mot fortetting.  

Trippelhermeneutikk   

Jeg vil nå beskrive hvordan jeg har brukt hermeneutisk fortolkning for å jobbe med 

erkjennelsen av at all kunnskap er sosiale forestillinger utsatt for subjektivitet. Hermeneutisk 

fortolkning er en måte å jobbe med, og bruke, subjektiviteten som filtrerer 

forestillingsrommene aktørene danner. Et fellestrekk mellom hermeneutikken og kvalitative 

tilnærminger er at dataen som analyseres uttrykkes som tekst (Thagaard 2013). Tekstkilder 

kan dreie seg om alt fra skrevne tekster til muntlig tale, sosiale handlinger, symbolske uttrykk 

eller et samfunnsfenomen (Alvesson og Sköldberg 1994). Gjennom hermeneutisk fortolkning 

har jeg jobbet kontinuerlig med del og helhet i teksten, mellom gamle og nye forståelser, som 

stadig åpnes opp i arbeidet med å gi teksten mening (Alvesson og Sköldberg 1994; 

Danermark mfl. 2002; Kvale og Brinkman 2010). 

Kritisk realisme kan beskrives som en trippel hermeneutikk (Alvesson og Sköldberg 1994, 

221). I den doble hermeneutikken fortolker og utvikler samfunnsforskeren kunnskap basert på 

sin intersubjektive virkelighet, en virkelighet som allerede er filtrert gjennom subjektive 

fortolkninger av mottaker og avsender (Alvesson og Sköldberg 1994). Tilleggsdimensjonen i 

trippelhermeneutikken er at jeg som forsker også må fortolke de strukturer som skaper 

objektenes handlingsrom, inkludert mitt eget. Mine egne og forskningssubjektenes 

forestillinger må derfor fortolkes basert på underliggende skjulte agendaer, interesser, 

drivkrefter, ideologier og kulturelle forståelsesformer(Alvesson og Sköldberg 1994; Kvale og 

Brinkmann 2010).  

I kapittel 3 appliserer jeg teori for å forstå forskningssubjektenes handlingsrom, og vil derfor 

her primært omtale de strukturelle kildene til egen posisjonalitet i møtet med data og 

forskningssubjekter. Jeg er åpen om at de teoretiske utgangspunktene analysens slutninger 
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bygges på en kritisk samfunnsgeografisk gren. Min innfallsvinkel til byutviklingen vil derfor 

skille seg fra en som ikke henter forklaring fra kritisk samfunnsteori. Med den abduktive 

slutningslogikken kan dette ansees som én sannhet (forhåpentligvis den nærmest 

virkeligheten), mens andre perspektiver kan gi andre former for sannheter. Nedenfor omtaler 

jeg nærmere hvordan jeg har arbeidet med posisjonalitet i den praktiske gjennomføringen av 

datainnsamlingen.  

Jeg forsøker i analysen å finne forklaringer og data nært tilknyttet intensjonalitet, meninger og 

fortolkninger, som er en helt essensiell del av virkeligheten (Danermark mfl. 2002, 159; Hay 

2010). Subjektive forforestillinger er dermed ikke utelukkende et problem, men kan også 

gjøre det mulig å forstå menneskers handlinger ut fra den mening de tilskriver fenomener. 

Dette hermeneutisk premisset om betydningen av å forstå det handlende individet gir større 

forståelse av virkeligheten (Danermark mfl. 2002). ”Mening må forstås, det kan ikke måles 

eller telles, og derfor er det alltid et fortolkende eller hermeneutisk element i 

samfunnsvitenskap” (Sayer 2000, 17). På denne måten håper jeg å kunne identifisere hva 

aktører gjør, hvorfor de handler som de gjør, og hva som produserer endring eller stillstand 

hos aktørene i konteksten (Hay 2010). ”Den intersubjektive naturen til sosialt liv betyr at 

forskeren og menneskene det forskes på har delte meninger, og vi burde søke metoder som 

kan ta nytte av denne fordelen” (England 1994, 243).  

Forståelse av strukturene krever altså identifisering og fortolkning av individuell 

meningsdannelse og intensjonalitet. Det trippelhermeneutiske premisset kan sees på som en 

fordel som tillater meg å studere mennesker på deres egne premisser, og slik komme nærmere 

virkeligheten. Jeg bruker derfor refleksiv planleggingsteori  inspirert av Bourdieu, som er 

opptatt av å finne aktørenes selv-definerte handlingsrom. Dette beskrives nærmere i kapittel 3.  

2.2 Metodologi: det kvalitative enkeltcaset 

Jeg vil nå redegjøre for metodologien, som bygger på de vitenskapsfilosofiske premissene 

fastlagt ovenfor. Jeg vil først begrunne valget om å utføre en kvalitativ casestudie med 

tekstanalyse og forskningsintervjuer, og beskrive gjennomføringen av metodene. Årsaken er 

at studiens overførbarhet og troverdighet styrkes gjennom åpenhet om innsamling og 

bearbeiding av dataene (Thagaard 2009) og også ved å vise at konklusjonene er vel funderte 

og overbevisende (Kvale og Brinkmann 2010). Det siste krever jeg er åpen om og kritisk 
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refleksivitet om valg av teori og metode. Disse aspektene omtales gjennomgående, og 

oppsummeres også helt til slutt i kapitlet, som også omhandler etikk.   

Begrunnelse for et kvalitativt casestudie  

To av kravene Hay (2010) oppstiller til en gyldig forskning er at den adresserer 

samfunnsmessig relevante fenomener, og er relevant for teori. Dette er også omtalt i kapittel 

1. Ved å gjøre studien til et case på et fenomen med samfunnsmessig betydning vurderer jeg 

det relevanskravet er innfridd. Kravet om teoretisk relevans kan innfris ved å sikre at casen 

har overføringsverdi til andre kontekster.  

Kritisk realisme er ”kompatibel med et relativt bredt spekter av forskningsmetoder, samtidig 

som at de bestemte forskningsvalgene beror på naturen til studieobjektet og hva man ønsker å 

lære om det” (Sayer 2000, 19). Metodevalgene bør altså baseres på vitenskapsfilosofi, 

forskningsmål, studieobjektets beskaffenhet og hvilken data som er tilgjengelighet. Jeg 

vurderte et casestudie av én enhet, Småhusplanen som relevant for å forstå villastrøk, framfor 

mer komparative studier som fokuserer på flere enheter. Gjennom arbeidet med å utvikle 

planen har mesteparten av villastrøkene i Oslo blitt regulert. Planen har et historisk spenn jeg 

kan følge over tid, og data som er tilgjengelig for innsamling.  

Casestudiet kan defineres som ”en intensiv studie av en enkelt enhet med formål å forstå en 

større klasse av liknende enheter” (Gerring 2007, 20). Casestudiet bør kanskje primært forstås 

som en metodologi, framfor en konkret metode, siden det har flere metodiske implikasjoner 

for teoriutvikling, datainnsamling og analyse (Hay 2010). En av implikasjonene er at det i 

casestudier er essensielt å konseptuelt avgrense, eller rettere sagt abstrahere, hendelsen(e) til 

ett fenomen begrenset i tid og rom (Gerring 2007; Hay 2010). Ved å abstrahere 

forskningsobjektet kan jeg sette opp gyldige konklusjoner som er tilstrekkelig generelle til at 

studien får ekstern teoretisk overføringsverdi.  

Denne overførbarheten, også kalt ekstern validitet (Thagaard 2013), beror på 

kvalitetssikringen av og troverdigheten til den analytiske og teoretiske generaliseringen som 

ligger bak studiens forklaringer (Gerring 2007; Hay 2010). Her er det en balansegang jeg har 

forsøkt å finstemme. Generaliseringen må ikke være så case-spesifikk at den er uten teoretisk 

verdi utenfor konteksten, men heller ikke så langt unna datamaterialet (fenomenet) at 

konklusjonene blir ugyldige og studien ikke undersøker det den tar mål av seg å undersøke 
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(Hay 2010). Å avgrense og konseptualisere er også viktig siden byplanleggingen er et 

komplisert sosialt felt. Det er derfor nødvendig å undersøke hvorfor aktører inntar ulike 

posisjoner på ett ”spesifikt urbant tema” (Shin 2012, 278).  

Studieobjektet er barrierer mot fortetting undersøkt gjennom arbeidet med å regulere 

villastrøk i Oslo i én reguleringsplan. Småhusplanen gir en temporær og geografisk 

avgrensning og gjør det mulig å identifisere konkrete aktørgrupper. Jeg undersøker 

maktimplikasjonene, interessene og hensynene, som følger med i kjølvannet av bestemte 

måter å forstå regulering for ”Småhusplan-stedet” på. Jeg undersøker også konstruksjonen av 

sted i byplanleggingens reguleringsarbeid. Dette redegjøres nærmere for i kapittel 3.  

Jeg har brukt kvalitativ metode fordi den er egnet til å gi en kreativ, åpen og fleksibel 

forskningsprosess som søker forklaring i aktørenes virkelighetsforståelser (Hay 2010; Ragin 

og Amoroso 2011; Thagaard 2013). Det kvalitative forskningsintervjuet kan defineres som 

datainnsamling med oral utveksling av informasjon (Hay 2010). Jeg har ønsket å produsere 

dyp og detaljrik data av synspunkter, følelser, erfaringer og intensjonalitet nært aktørenes 

personlige selvforståelse, og vurdert det kvalitative forskningsintervjuet som egnet for dette 

formål (Silverman 2011; Thagaard 2013). Slike intensive, rike casestudier som den kvalitative 

metoden gir vil ha en ”naturlig fordel i forskning av en utforskende natur” (Gerring 2007, 39). 

Videre vil casestudien være særlig nyttig ved en kritisk realistisk vitenskapsfilosofisk 

forankret studie, som undersøker forholdet mellom organisasjoner og aktører på avgrensede 

fenomener, som denne studien er eksempel på (Easton 2010). Jeg mener derfor det er gode 

argumenter for å gjøre en kvalitativ casestudie basert primært på forskningsintervjuer.  

Foruten det kvalitative forskningsintervjuet er dokumentanalyse, også kalt tekstanalyse, 

benyttet. Tekstanalysens analyseobjekter er for eksempel dokumenter, dagbøker, 

nyhetsartikler, brev, referater, rapporter, planer, kart og fotografier (Hay 2010). Tidlig i 

forskningsprosessen brukte jeg tekstanalyse av lett tilgjengelige medieartikler, politiske 

dokumenter, bøker om Oslo, dagbøker, rapporter, deltok på folkemøter, fulgte beboergrupper 

på sosiale medier, og leste lett tilgjengelig akademisk litteratur.  Det kan være nyttig å bli 

kjent med fenomenet og konteksten i en tidlig fase ved å la seg ”oversvømme” av informasjon 

om kontekst og case på denne måten, fra den mest tilgjengelige akademiske litteraturen og 

andre ikke-akademiske kilder (George og Bennett 2005; Silverman, 2011). Ikke alt viste seg 
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like relevant, men ga likevel et innledende historisk narrativ om hovedaktører og 

hovedkonfliktpunkter.  

Datainnsamlingen er primært basert på intervjuer, særlig etter oversvømmingsfasen, men jeg 

har også brukt tekstanalyse. Det er flere grunner til det. Tekstanalysen har inngått i studiens 

strategi for kvalitetssikring (rigiditet) gjennom triangulering, hvor både flere metoder er brukt 

og flere kilder er undersøkt (Hay 2010). Dokumenter er relevante analyseobjekter fordi de har 

effekter og relevans for hvordan mennesker opptrer og ser verden (Silverman 2011). Det er 

også en fordel med naturlige forekommende primærdata som er nedskrevet uten initiativ fra 

forskeren (Silverman 2011), særlig i historiske caser som denne, hvor jeg søker å identifisere 

hull og mangler i dominerende historieberetninger og forståelse av konteksten avgjørelsene 

ble tatt i (George og Bennett 2005). Politiske valg må også forstås i lys av den offentlige 

konteksten (George og Bennett 2005, 97). Tekstanalyse, også av medieartikler, har vært nyttig 

her.  

Gjennomføring av det kvalitative forskningsintervjuet  

For at forskningen skal være troverdig må den også baseres på bevisst og formålstjenlig 

innsamlet data, med slutninger som springer ut av systematisk dataanalyse (Hay 2010). Jeg vil 

nå beskrive den praktiske gjennomføringen av innsamling og analysering av data. Jeg vil først 

redegjøre for informantrekruttering og gjennomføring av intervjuene, og deretter omtale 

dokumentanalysen kort. 

Det er viktig å være åpen om identifisering av utvalg og rekruttering av informanter siden det 

påvirker hvilken data som fremskaffes (Silverman 2011). Jeg har ikke basert utvalget på 

representativitet som i kvantitativ forskning, men på at informantene er sentrale for å belyse 

problemstillingen. Informanter ble primært valgt etter kriterier, såkalt strategisk 

kriterieutvalg. Jeg identifiserte kriteriene gjennom den innledende dokumentanalysen i 

oversvømmingsfasen, og til dels basert på informasjon som fremkom underveis. Jeg spurte 

også om potensielle informanter i intervjuene, såkalt snøballrekruttering (Hay 2010). 

Snøballrekrutteringen ble primært brukt som et supplement til og kontroll av kriterieutvalget 

fordi det isolert sett kan øke risikoen for å rekruttere fra lukkede sosiale nettverk (Thagaard 

2009). 
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Informantene er forsøkt rekruttert ut fra kriteriene om rollen og tidspunktet vedkommende 

jobbet med planen. Utvalget måtte inkludere informanter fra hele Småhusplan-perioden, fra 

oppstarten forut for planarbeidet på tidlig 1990-tall og fram til i dag. Det ble tidlig klart at de 

viktigste endringene i planen skjedde før 2006, så det ble fokusert på å skaffe informanter 

med ansvaret for, eller som jobbet, med planen før 2006.  

Jeg ønsket å rekruttere personer med formell og direkte makt, påvirkningsevne og 

beslutningsmyndighet i planarbeidet. Tre aktørgrupper ble identifisert: offentlige planleggere, 

politikere og sivilsamfunnsrepresentanter. Planleggerne er fagfolk innen urbanisme eller 

byutvikling, som kontrollerer og regulerer byutviklingen gjennom arealplanlegging, 

tilhørende institusjoner som PBE og Byantikvaren. Jeg har intervjuet personer med 

lederansvar for arbeidet med planen og saksbehandlere som jobbet mer spesifikt med den. 

Blant politikerne har jeg rekruttert tidligere byråder for byutvikling, siden disse er 

enkeltpolitikerne med størst makt over byutviklingen. De styrer fagetatens arbeid etter sine 

politiske prosjekter, innehar stor definisjonsmakt i den offentlige debatten om byutvikling, og 

dermed også påvirkningsmakt over hvilke reguleringsplaner som sanksjoneres i bystyret. 

Aktørene som er rekruttert fra sivilsamfunnet er ledere i flere private og uformelle 

interesseorganisasjoner som har jobbet med utviklingen av planen.  

Siden målet er å forstå Småhusplanens tilblivelse og anvendelse, og det er nødvendig å 

begrense datamaterialet, ble det naturlig å fokusere på aktørene som direkte har jobbet med å 

utvikle planen. Jeg har derfor ikke intervjuet beboere i områdene. Noen av 

interesseorganisasjonenes aktører kan imidlertid til en viss grad anses å være 

lokalbefolkningens representanter. Jeg hadde også en tanke om at entreprenører og 

eiendomsutviklere hadde spilt en viktig rolle i utviklingen av reguleringsplanen, og derfor 

burde intervjues. I løpet av oversvømmingsfasen lærte jeg imidlertid at utbyggerne ser ut til å 

ha spilt en liten rolle i å utforme regelverket, men primært utøvd makt gjennom å forsøke å 

utnytte regelverket for å presse utnyttelse i hver enkelt byggesak.  

Informantene ble kontaktet skriftlig via e-post, eller muntlig over telefon, med informasjon 

om studien og fikk tilsendt skjema for informert samtykke. Skjemaet var forhåndsgodkjent av 

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Jeg sorterte informantene i en tabell for å sikre at 

rekrutteringen oppfylte kriteriene (vedlegg 1). Generelt sett var personene fra samtlige 

aktørgrupper positive til å delta, men i noe mindre grad blant planleggerne. To tidligere PBE-
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ansatte fra den viktige 2006-planen som flere informanter mente jeg burde snakke med, 

besvarte av uvisse grunner ikke på gjentatte henvendelser om å stille til intervju eller en mer 

uformell samtale.  

Forskningens validitet bestemmes primært av forskerens ferdigheter, ikke av utvalgets 

størrelse, og det er ikke krav om noe representativt utvalg (Hay 2010). I lys av dette kan 

utvalget på 20 informanter framstå som relativt stort. Jeg merket også etter hvert at noe data 

begynte å vise seg flere ganger, men det var først etter en stund at jeg merket et 

metningspunkt var nådd. For store utvalg kan medføre mindre tid til dyptgående analyse 

(Kvale og Brinkmann 2010). Jeg forsøkte derfor å avslutte enkelte intervjuer tidligere. 

Utvalgsstørrelsen gjør meg tryggere på at de relevante perspektivene (innenfor 

forskningdesignets rammer) er fremhentet. 

Jeg valgte å utføre semistrukturerte intervjuer med åpne svar for å kombinere målet om 

fleksibilitet, improvisasjon og utforskning med orden, rigiditet og mer systematiske 

retningslinjer (Hay 2010). Jeg stilte noen ulike spørsmål tilpasset hvert intervju, og stilte 

oppfølgingsspørsmål, mens andre spørsmål igjen ble stilt til alle informanter. Intervjuguiden 

var imidlertid til hjelp for å sikre at alle aktører fikk spørsmål om de samme temaene, og at 

også spørsmålene i stor grad ble stilt i samme rekkefølge, slik at intervjuene ikke ble for ulike 

(se eksempel vedlegg 2). De fire første intervjuene ble gjort om lag et år før de resterende, 

grunnet et opphold i arbeidet med oppgaven, uten at jeg opplever at det har påvirket 

forskningsprosessen.  

Spørsmålene ble formulert for å være klare, entydige og ikke-argumenterende slik at jeg 

kunne unngå misforståelser og tillitsbrudd. Jeg nedtonet forskningstermer til fordel for 

dagligtale, og i noen intervjuer til dels tilpasset informanters yrkesmessige fagspråk der det 

var relevant. Hvert intervju begynte med at jeg informerte om konfidensialitet og prosjektet. 

Deretter stilte jeg mer deskriptive spørsmål for å kartlegge informantens rolle før jeg stilte 

mer menings- og verdispørsmål basert på informantenes erfaringer. Jeg ønsket å få 

vurderinger fra den perioden informantene var i virksomhet, og forsøkte kontinuerlig å pensle 

samtalen vekk fra hva de måtte mene i dag. De antatt vanskeligste spørsmålene ble stilt mot 

slutten av intervjuet, men ikke helt til slutt hvor jeg initierte en mer løs og uformell samtale. 

Hvert intervju ble avsluttet med spørsmål om informanten ønsket å legge til noe og 

rekruttering av andre informanter.  
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Forholdet mellom forskeren og informantene er ofte avgjørende for fremskaffingen av innsikt 

og meninger (Hay 2010). Det er ikke mulig å sikre en nøytral intersubjektivitet. I stedet har 

jeg forsøkt å minimere effekten av min egen subjektivitet, som jeg er åpen for kan ha vært 

sterkere enn jeg selv innser. Jeg vil derfor nå beskrive forholdet mellom meg som forsker og 

informantene i intervjusituasjonen.  

De fleste intervjuene ble gjennomført på informantens arbeidsplass eller på kafé. Jeg har ikke 

observert noe mønster i lokalitetens påvirkning på intervjuet utover at lydnivået på kafé kunne 

medføre større kommunikasjonsproblemer, særlig med eldre informanter. Jeg forsøkte å holde 

en høflig og profesjonell tone, og stilte med nøytrale klær. Intervjuene ble tatt opp med 

båndopptaker, men det ble gjort hjelpenotater underveis for oppfølgingsspørsmål og for å 

notere inntrykk og stemning. Notatskriving ble imidlertid nedtonet til fordel for ønsket om å 

gjennomføre en naturlig samtale. Mange av informantene er vant med intervjusituasjoner og 

så ikke ut til å ha problemer båndopptakeren. Underveis hadde jeg en kontinuerlig indre 

dialog av konstant analyse av dataen som fremkom samtidig som jeg forberedte neste 

spørsmål, og oppmuntret informanten gjennom verbal og ikke-verbal ”nudging” ved temaer 

jeg fant interessante. De lengste intervjuene varte over en time, de korteste om lag en 

halvtime. Tidsvariasjonen skyldtes informantens tidsskjema, kommunikasjonsform eller at jeg 

avsluttet tidligere grunnet mangel på relevans. Jeg opplevde at den deskriptive bli kjent-delen 

kunne ta uforholdsmessig mye tid, samtidig som den var tillitsbyggende. Siden erfaringer 

lenger tilbake i tid har lavere troverdighet, tok jeg pauser underveis for å klargjøre begreper 

og oppklare misforståelser (Schoenberger 1991).  

Siden flere av informantene har eller har hatt politisk autoritet, tilhører en kunnskapselite med 

erfaringer fra kontroll over ressurser og stor påvirkning på beslutninger, samt erfaring fra 

intervjusituasjoner fra tidligere, kan flere av intervjuene karakteriseres som eliteintervjuer 

(Smith 2006). Det kan diskuteres om eliteintervjuer krever særlige metodiske forholdsregler. 

Schoenberger (1991) hevder det er en særlig fare for at eliteinformanten begynner å lede 

intervjuet. Samtidig kan konseptet eliteintervjuer problematiseres, ettersom maktrelasjoner 

kan anses konstruktivistisk som mer flytende og kontekstuelt, som igjen vil innebære at 

utsidens makt ikke nødvendigvis materialiserer seg i intervjusituasjonen (Smith 2006). 

Jeg merket underveis at det kan være en fordel med personer med erfaring fra intervjuer og 

innehar en viss ekspertise (Kvale og Brinkmann 2010). Generelt opplevde jeg intervjuene 
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som en lærerik og morsom foreteelse, og opplevde i liten grad underlegen makt overfor 

informanten. Det kan skyldes at jeg som intervjuer fastsetter agendaen, har monopol på 

fortolkning og privilegiet av å føre samtalen (Kvale og Brinkmann 2010, 52). Dessuten 

opplevde jeg å ha god kunnskap om temaet, fagspråket og intervjusubjektets rolle som bidrar 

til å oppnå symmetri i intervjusituasjonen (Kvale og Brinkmann 2010). Jeg forsøkte å nedtone 

egen forsknings- eller yrkesmessig kunnskap for ikke å lede intervjusubjektet for sterkt mot 

mine egne forståelser, og heller eksplorativt kunne utforske aktørenes oppfatninger.  

Noen unntak kan nevnes. Enkelte informanters medieerfaring kan ha medført fare for språklig 

manipulasjon, og at informanten har fastsatt premissene, kanskje i større grad enn jeg selv har 

innsett. Særlig ved mer politisk sensitive kunne informanten prate seg vekk fra spørsmålet, 

snakke i generelle ordelag eller henvise til manglende hukommelse. I slike tilfeller stilte jeg 

spørsmålet flere ganger formulert på nye måter fordelt utover intervjuet. Enkelte ble 

utålmodige når jeg ledet samtalen vekk fra temaer de var opptatt av eller stilte dialektiske 

spørsmål om hvordan ting kunne ha vært. Dette gjaldt typisk alternative definisjoner av 

stedsidentiteten, tilrettelegging for høyere utnyttelse og betydningen av villahusets estetikk 

som selvstendig argumentasjon. 

I noen tilfeller stilte informanten spørsmål ved min kunnskap, ga uttrykk for at naive spørsmål 

ble stilt, forsøkte å fremheve egen kompetanse eller så tvil om mine motivasjoner. Jeg har 

reflektert over at jeg i enkelte intervjuer, kanskje særlig der informanten hadde dårlig tid eller 

en jobb jeg anså som viktig, følte det gikk en grense for hvor langt jeg kunne presse på for å 

komme til bunns i en argumentasjonsrekke. Det kan ha gått utover datainnsamlingen. 

Samtidig var det nødvendig å ikke presse for hardt av frykt for at informanten ville trekke seg 

eller hindre fremtidig rekruttering av andre informanter. Dette gjaldt imidlertid et fåtall av 

intervjuene. Jeg opplevde slike utfordringer i liten grad som problematisk siden jeg har god 

kjennskap til saksfeltet og den praktiske planprosessen, og følte jeg kunne ta kontroll over 

intervjuets dynamikk ved behov. I stedet så jeg det som en indikasjon på at tematikken var 

interessant og en mulighet for å åpne informanten opp for å snakke fritt.  

Analyseprosessen 

Jeg vil nå beskrive hvordan jeg har gjennomført dataanalysen basert på abduktiv slutning og 

trippelhermeneutisk fortolkning i form av koding. Jeg skiller ikke mellom koding og 

kategorisering. Begge deler defineres her som å knytte ett eller flere nøkkelord til et 
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tekstavsnitt (Kvale og Brinkmann 2010). Forskeren som koder fortolker, identifiserer 

mønstre, og ser data på nye måter som kan lede til videre teoriutvikling (Saldaña 2009). Selv 

om jeg har kodet har jeg derfor ikke gjennomført noen rigid analyseprosess som for eksempel 

Grounded theory oppsetter. I kodingen har jeg inkorporert det hermenutiske premisset om at 

også min egen ikke-teoretiske forståelse og usystematisk læring er relevant, i tillegg til teori 

og systematisk koding, for å identifisere interessante temaer og fortolkninger (Kvale og 

Brinkmann 2010).  

Samtidig har jeg forsøkt å ivareta hensynet til en slags rigiditet for å øke studiens troverdighet 

og overførbarhet (Hay 2010) ved å knytte sammen teori og data gjennom koding. Kodingen 

inngikk i hele forskningsprosessen. Det ble delvis brukt datareduksjon som gjør det mulig å 

arbeide med store mengder data, å få oversikt over og sortere dataen, slik at jeg kan analysere 

dataen og syntetisere den til teori (Hay 2010). Jeg kodet intervjuene og dokumentene etter 

samme kategorier. Men siden mesteparten av dataen kommer fra intervjuer, og disse dannet 

utgangspunkt for kodene jeg lagde, omtaler jeg i hovedsak den praktiske datainnsamlingen av 

intervjuene.  

Først analyserte jeg data basert på de fire første intervjuene. Dette passer med Silvermans 

(2011, 114) tips om å starte med en intensiv analyse av mindre data før den mer ekstensive 

analysen. Basert på denne erfaringen gjorde jeg noen mindre endringer av intervjuguiden. 

Alle intervjuer ble transkribert med programvaren F2. Med unntak av utsagn jeg fant klart 

irrelevante ble alt transkribert ord for ord. Jeg noterte også emosjonelle reaksjoner, men kun i 

en viss grad siden kroppsspråk kan være vanskelig å lese, og dermed danner et mer uklart 

fortolkningsgrunnlag enn utsagnene.  

Jeg forsøkte å begrense antall kategorier for å beholde oversikten, men heller ikke så få at 

sammenlikningene ble unyanserte (Thagaard 2013). I dataprogrammet Nvivo delte jeg 

intervjuutsagnene i 32 koder, som så ble fjernet og slått sammen underveis i 

forskningsprosessen til ni, et mer håndterlig antall. Jeg definerte kodene primært tematisk, 

som for eksempel ”demokrati”, ”grønne åssider” eller ”lokalsamfunn”. Jeg lagde imidlertid 

også personbaserte koder basert på aktørgruppe og tidspunkt. Ved å kombinere tematikk med 

tidspunkt og aktør minket jeg sjansen for å miste av syne konteksten for utsagnene (Thagaard 

2013), som for eksempel potensiell meningsbrytning mellom kjerneaktørene eller når 

bestemte oppfatninger oppstod.  
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Analysen er imidlertid ikke ferdig før etter presentasjonen, som er gjenstand for samme 

subjektivisme som resten av forskningsprosessen (Hay 2010). Jeg har skrevet på norsk for å 

ivareta et norsk forskningsspråk, og dermed øke muligheten for å kommunisere forskningen 

ut til aktører i Oslos og norsk byplanlegging. Den språklige tonen er skrevet med en til dels 

nøytral og objektiv distanse som distanserer min subjektivitet i presentasjonen. Dette kan 

anses som et bevisst retorisk virkemiddel fra min side for å øke troverdigheten. Jeg har også 

måttet utelate deler av funnene å tilpasse lengden til formatet. Forhåpentligvis går ikke dette 

utover det substansielle innholdet.  

Dokumentanalyse 

Jeg vil nå kort beskrive den systematiske analysen av dokumentene og teksten fremskaffet 

utenfor intervjusituasjonen. Også disse ble undersøkt gjennom koding som omtalt ovenfor, 

men noen særegne aspekter ved dokumentene må omtales. Selv om dataen er naturlig 

forekommende, vil den ikke være naturlig nøytral og representativ. Også dokumentene består 

av innebygde maktrelasjoner som reflekterer oppfatningene til dominante grupper i 

konteksten der de ble laget (Hay 2010). Det er dermed en illusjon at dokumentene deskriptivt 

forteller hva som har skjedd, og jeg har forsøkt å undersøke hvordan dokumentene danner 

virkelighetsforståelser gjennom retorikk og materialitet. 

Ved dokumentanalyse er det viktig å ha en definert analytisk tilnærming og håndterlig 

mengde data (Silverman 2011). Jeg valgte å utføre det som kan kalles en kvalitativ 

innholdsanalyse, som Bratberg (2014)  kaller idéanalyse. Her er fortolkning av underliggende 

mening det relevante, uten diskursanalysens ontologiske premisser og metodologiske 

retningslinjer, samtidig som kvantifisering av frekvens er underordnet, dog ikke ubetydelig 

(Bratberg 2014). En fordel med idéanalysen er at jeg kunne stå relativt fritt i analysearbeidet 

til å skille ut forståelser i teksten basert på sammenlikning med annen data, kunnskap, 

forforståelser og teori (Bratberg 2014).  

Med materialitet mener jeg det viktige aspektet med hvordan dokumentet er sirkulert mellom 

hvilke aktører, og i hvilken grad de ser ut til å ha blitt lest og brukt (Hull 2012). Målet mitt var 

å finne dokumenter laget av aktørene jeg intervjuet, eller som sannsynligvis har spilt en rolle 

for planens utvikling og reguleringen av villastrøkene. Jeg har derfor analysert de tre 

versjonene av Småhusplanen (både de til offentlig høring og de vedtatte, med tilhørende 

veiledere og høringsuttalelser), bystyrevedtak som omhandler Småhusplanen, alle 



22 
 

kommuneplaner siden 1990 og kommunedelplaner som angår villastrøkene. I tillegg har jeg 

lest en rekke medieartikler funnet gjennom søk i Atekst. Medieartiklene bærer imidlertid preg 

av mer muntlige utsagn og ble fortolket på samme måte som utsagnene fra de kvalitative 

intervjuene.  

I tillegg til å undersøke disse dokumentenes deskriptive meningsinnhold har jeg også 

analysert retorikken og måten de definerer og modifiserer hva saken handler om. Å undersøke 

”hvem temaer er ment å gjelde og gjennom hvilke verktøy temaer modifiseres og endres” er 

helt sentralt (Asdal 2015). Jeg har derfor undersøkt hvilke aktører har skrevet dokumentene 

og hvilke som omtales i dem. Det har også vært viktig å undersøke hvordan dokumentene 

konstruerer virkelighetsforståelser objektivt eller som noe mer fortolkende (Linders 2008, 

469). Dette handler om hvilke objektive forståelser, premisser, som er lagt til grunn og ledet 

til beslutninger (Bratberg 2014).  

Særlig har betydningen av objektivitet stått sentralt i analysen. Dokumentene som analyseres i 

denne studien er underskrevet av fagetaten PBE. Forvaltningen vil gjerne ønske å posisjonere 

seg som en tillitsfull rådgiver med autoritet og tyngde ved å bruke en retorikk som gir 

inntrykk av nøytralitet og objektivitet (Bjørkdahl 2018). Dette handler om å retorisk danne et 

narrativ av ”enhet og kredibilitet” (Hilgartner 2000, 84) i de offentlig tilgjengelig 

dokumentene. Saksfremstillingene vil da bære preg av at sakene depolitiseres, fra verdier til 

fakta, fra bør til er. Vurderinger av hva man anser som aktverdig eller tror på, 

underkommuniseres til fordel for deskriptive antakelser om hvordan verden ser ut, eller 

hvordan ting henger sammen (Bratberg 2014). Det har derfor vært gode grunner til at jeg i 

dokumentanalysen har undersøkt saklighet som retorisk virkemiddel. Slike retoriske verktøy 

er imidlertid ikke forbeholdt forvaltningen eller dokumenter alene, og jeg har derfor også 

undersøkt utsagn fra intervjuene i lys av objektivitet. 

2.3 Etikk, troverdighet og kritisk refleksivitet  

Forskningens etiske ansvar kan forstås både som åpenhet rundt forskningen og forskerens 

ansvar for de som blir studert (Silverman 2011). Jeg har forsøkt å ivareta ansvaret mitt for de 

som blir studert, med utgangspunkt i de mest sentrale aspektene som identifiseres av 

Thagaard (2013), nemlig å implementere informert samtykke og konfidensialitet, samt å 

reflektere over deltakelsens konsekvenser for informanten. Selv om konsekvenser av 

deltakelse alltid vil være noe uvisst grunnet hensynet til fleksibilitet i prosessen, og forskerens 



23 
  

monopol på fortolkning, har jeg forsøkt å sørge for at informantene visste nøyaktig hva de ga 

samtykke til (Hay 2010) gjennom et samtykkeskjema. Jeg har også informert om at de kan 

avbryte sin deltakelse uten negative konsekvenser (Thagaard 2013).  

Konfidensiell databehandling innebærer å hindre at informasjon som kan skade 

enkeltpersoner kommer ut (Thagaard 2013). Jeg har derfor slettet informasjon om 

informantene som kan identifisere dem, oppbevart anonymiserte transkripsjoner med 

kodenavn og brukt analog båndopptaker for lokal datalagring. Jeg sletter dataen etter at 

forskningsprosjektet er over, og studien er godkjent av NSD. I små og gjennomsiktige miljøer 

kan det oppstå dilemmaer mellom deltakernes behov for konfidensialitet og pålitelig og 

etterprøvbar fremstilling av resultatene (Thagaard 2013). Ifølge Hay (2010, 39) er det ikke 

alltid mulig å anonymisere offentlige figurer. Jeg tror likevel jeg har klart dette i relativt stor 

grad, siden jeg bevisst presenterer relativt grov informasjon om tidspunktet informantene 

innehadde rollen sin, og hva rollen innebar.  

Jeg har også vurdert hvorvidt forskningen eller deltakelse eksponerer informantene eller andre 

for sosial eller fysisk skade (Hay 2010; Thagaard 2013). Sentralt for meg har vært spørsmålet 

om eventuelle negative effekter av deltakelse oppveies av innsikten deltakerne kan oppnå. Det 

er snakk om ressurssterke mennesker, som har handlet som del av en institusjon og som har 

gevinst av å lære av byplanleggingsstudier. Jeg ser derfor ikke at resultatene vil medføre at 

noen tar utilbørlig skade.  

Troverdighet  

Kvaliteten på forskningen, og dermed overførbarheten, kan oppsummeres gjennom begrepet 

troverdighet (Hay 2010; Thagaard 2013). Jeg foretrekker å bruke troverdighet som mål 

framfor reliabilitet (repliserbarhet) og validitet (at du faktisk måler det du tror du måler) siden 

disse ofte knyttes til kvantitativ forskning (Thagaard 2013). Troverdighet forstås som 

påliteligheten til dataen og konsistensen og overbevisningsgraden til analyse og fortolkning. 

Troverdigheten styrkes ifølge Hay (2010, 77) av at hvert steg i prosessen dokumenteres slik at 

studien blir åpen for belysning, og at det tidlig utvikles troverdighetsstrategier som integreres 

gjennom hele forskningsprosessen. Jeg håper dette kapitlet har vist at vurderingene er 

gjennomtenkte og implementert i forskningsprosessen, og at jeg på en transparent måte har 

klart å tydeliggjøre fortolkningsgrunnlaget for konklusjonene (Thagaard 2013).  
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Jeg har også vist hvordan jeg har inkorporert det hermeneutiske prinsippet om at 

intersubjektivismen verken kan eller bør fjernes, og heller forsøkt å reflektere over min egen 

posisjonalitet underveis i studien (Hay 2010), gjennom det Kim England (1994, 244) omtaler 

som en ”selvkritisk sympatisk introspeksjon og den selvbevisste analytiske granskningen av 

en selv som forsker”. Jeg har også plassert studien vitenskapsfilosofisk og 

vitenskapsteoretisk, og beskrevet valg av slutningslogikk, fortolkning, og metoder samt 

beskrevet gjennomføringen av dem. Det øker forhåpentligvis intern konsistens og gyldighet, 

som igjen kan medføre at studien bidrar til teoriutvikling (Kvale og Brinkmann 2010). 

Vurderingen av hvorvidt forskningen er gyldig og relevant krever imidlertid et større 

forskningssamfunn og eksternes øyne. Jeg håper leseren vurderer disse aspektene kritisk 

under lesningen. 
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3 Teori og litteraturgjennomgang  
Jeg vil nå beskrive studiens teoretiske grunnlag. Teorien fungerer som et rammeverk og et sett 

av begreper og forklaringer, som kan brukes til å tolke og analysere dataene. Jeg beskriver 

studiens forståelse av stedskonstruksjon som kamp mellom ulike forestillinger, hvordan de 

bebygde omgivelser som symbolsk kapital inngår i stedskonstruksjonen, og hvordan 

byplanleggingen kan forstås som et sosialt felt. Deretter vil jeg presentere perspektiver på 

regulering av villastrøks identitet, som undersøkes nærmere i kapittel 4.   

3.1 Sosialkonstruktivistisk stedsdannelse: en metateori 

Måten vi forestiller oss steder både vil både være resultatet av politiske prosesser og ha 

politiske implikasjoner (D. Massey 2004). Steder kan sees som plattformen for dannelse av 

mening og erfaring siden de artikulerer vår oppmerksomhet (Cresswell 2004), og danner en 

permanens i flyten av rom og tid (Harvey 1996). Steder kan sees som filteret vi danner 

mening gjennom.  

Til tross for at sted er viktig for meningsdannelse, og begrepets meningsinnhold er flertydig, 

tas betydning av ”sted” som hverdagsord ofte for gitt (Berg og Dale 2004). En kort 

gjennomgang av stedets plass i samfunnsgeografisk historie, kalt ”studiet av steder” 

(Cresswell 2004), kan illustrere begrepets flertydighet. Faget var rundt 1900 preget av 

regionskartlegging og korologiske analyser av sammenhenger mellom kultur og fysiske 

naturforhold (Peet 1998). Sammen med 1950-tallets kvantitative bølge oppstod en 

motreaksjon av stedsforståelser basert på målbare størrelser som lokaliteter og avstander 

nærmest løsrevet fra kulturelle og materielle betingelser (Peet 1998; Cresswell 2013).  

Slike empiristiske og objektivistiske stedstilnærminger ble fra 1970-tallet erstattet av en 

humanistisk og en mer radikal marxistisk og feministisk geografi. Grovt forenklet mente 

humanistiske geografer at steder har en iboende dyp essens dannet av subjektive følelser av 

erfaring og identitet (Aitken og Valentine 2006; Cresswell 2013). Det sentrale jeg tar med fra 

den humanistiske arven er at mennesker handler ut fra hvordan de subjektivt oppfatter og 

tolker sted.  

Samtidig har slik humanistisk stedsforståelse en subjektivistisk slagside, som utelater 

utenforliggende betingelser. Mer radikale geografer har kritisert den humanistiske 
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tilnærmingen for å danne en ekskluderende stedsforståelse i utakt med den postmoderniteten, 

og etterlyst en mer kritisk geografi (Peet 1998; Aitken og Valentine 2006; Cresswell 2013). 

Fra marxistisk, feministisk og poststrukturalistisk ståsted ble det krevd at sted må forstås som 

sosialt konstruert gjennom underliggende strukturer og maktrelasjoner av eksklusjon, 

urettferdighet og materielle betingelser. Å posisjonere seg sosialkonstruktivistisk innebærer å 

avvise enhver form for stedsmessig essensialisme som innebærer at steder har en latent sjel 

eller ånd (Dovey 2010). På samme måte som at Sayer (2000) vurderer alle konsepter om 

sosiale fenomener, inkludert forskning, som sosiale konstruksjoner, vil all stedsdannelse også 

være det.  

“Sted vil, uansett forkledning, som rom og tid, være en sosial konstruksjon. Dette er 
grunnlinjen jeg tar utgangspunkt i. Det eneste interessante spørsmålet som så kan stilles er: 
Gjennom hvilke sosiale prosesser konstrueres sted?” (Harvey 1996, 261) [forfatters 
oversettelse]2 

Det er en slik konstruktivistisk kritisk geografisk tradisjon denne studien plasserer seg i, men 

under forutsetning av at strukturert subjektivitet i stedsdannelsen er viktig. Det sentrale er at 

for å forstå hvordan mennesker (herunder reguleringsaktørene) handler i forholdet til steder, 

må jeg studere deres opplevelse og følelse av stedet, og hvordan de blir strukturert av 

utenforliggende krefter (Berg og Dale 2004, 42). Det handler om å bygge bro mellom 

forståelsen av sted som objektiv og strukturell på den ene siden, og subjektiv og aktørbasert 

på den andre (Berg og Dale 2004). Jeg forsøker å bygge denne broen ved å se (stedsdannelse 

i) planleggingen som sosialt felt, inspirert av Bourdieu. Dette omtales nedenfor.  

Sentralt i stedsforståelsen er intersubjektivitet: at mennesker og steder påvirker hverandre 

gjensidig3. Det betyr at stedsidentiteten som dannes vil påvirke re-dannelsen av nye 

identiteter. ”Rom er samtidig resultat og årsak, produkt og produsent” (Lefebvre 1991, 142). 

Som litteraturviter Anniken Greve (2000, 140) skriver: ”[Blikket for stedet er] rettet mot og 

delaktig i de samme omgivelsene som det står mottakelig overfor”. Vår mottakelighet for 

meningsdannelse i møtet med stedet medfører at det påvirker våre følelser, preferanser og 

ønskemål. 

                                                
2 I likhet med alle fremmedspråklige sitater nedenfor. 
3 Dette kan kanskje sies å bære likhetstrekk til Agnews (1987) definisjon av ”locale”, men jeg 
foretrekker ikke å bruke plassere innfallsvinkelen til denne definisjonen, siden det er knyttet til 
struktureringsteori (Berg og Dale 2004). 
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Steders dannelse er ”disputerte terreng av konkurrerende definisjoner” (Harvey 1996, 309). 

De er blitt til gjennom sosiale forhandlinger og kulturell kamp (Mitchell 2003; Cresswell 

2004; D. Massey 2005). Dannelse av stedsidentitet kan kalles en ”kamp om rommet”, og jeg 

vil nedenfor med konseptet romlig habitus vise hvordan kampen er tilknyttet også en ikke-

romlig kamp om sosial posisjonalitet i sosiale relasjoner for øvrig (Bourdieu 1996, 154–57). 

”[R]ommet, eller mer presist, stedene og plassene i det reifiserte [tingliggjorte] sosiale 

rommet, og det utbyttet de gir, er gjenstand for kamper” (Bourdieu 1996, 154). Jeg anser det 

ikke som relevant for studiens formål å problematisere skillet mellom sted og rom.  

Sosialt og romlig låste representasjoner  

Siden steder har politisk betydning, vil samfunnets dominerende krefter alltid forsøke å 

implementere sin makt og politiske agenda i rom, og gjennom rom. Dannelsen av rom og sted 

kan derfor sees som en dominant praksis (Knox 2008, 155), der de som makter å definere sted 

alltid vil omfavne moralske ordener og former for sosialt liv, og samtidig lukke andre (Harvey 

2000, 183). Dominans i rom kan utøves ved å gjøre det vanskelig for andre interessenter å 

utfordre de dominantes dominerende representasjoner som utgjør stedsidentiteten (Lefebvre 

1991; Mitchell 2003).  

Prosessen med å danne og lukke rom kan forstås gjennom Lefebvres (1991) konseptualisering 

av romproduksjon som tre gjensidig påvirkende dimensjoner: materiell romlig praksis, 

representasjoner av rom (forestilt rom) og representasjonelt rom (levd rom)4. De 

dominerende aktører tilhørende romproduksjonens systemiske maktbase som makter å 

produsere rom tilhører forestilt rom. Her står gjerne faglige begreper og systematiske 

beskrivelser sentralt bestående av koder, tegn og kunnskap knyttet til vitenskap og 

fagprofesjoner. De dominerendes mål er å låse stedsforestillingene  på et så dominerende nivå 

at de ikke oppfattes av rommets brukere. Denne ikke-reflekterende vanestyrte dimensjonen er 

materiell romlig praksis. Befolkningen er imidlertid ikke fullstendig underkastet 

stedsforestillingenes makt. Gjennom levd rom kan de dominerende stedsforestillingene 

utfordres av både institusjoner og individer som ikke tilhører maktbasen, men kun under visse 

omstendigheter. Vi ser her hvordan man styres, både av rommets kraft til å akseptere 

forestillingene man er blitt vant til, men også under visse omstendighet kan bryte ut av dem. I 

                                                
4 Se også Edward Soja (1996; 1999) ”trialektikk” om første-, andre- og tredjerom. 
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levd rom kan nye representasjoner skapes og komme til overflaten. Kampen om rommet er 

derfor både frigjøring og underkastelse (Lefebvre 1991, 41).  

Dette har konsekvenser for medvirkning og demokrati. I henhold til Right to the city-

litteraturen (RTC) vil en rettferdig og demokratisk byutvikling kreve at de mange får tilgang 

til de strukturelle verktøyene for å delta og påvirke i kampen om rommet (Mitchell 2003). 

Interessenter og interesser med rot i hverdagens mangfold stimuleres til å delta i kampen om 

rommet, framfor at man ikke-reflekterende aksepterer dominerende krefters systemiske 

ovenfra-ned konseptualiseringer5. Bypolitikken kan kritiseres for å være en utilstrekkelig og 

minimalistisk rettighetsbasert rettferdighetspolitikk basert på frihet og individualitet alene, 

som bidrar til å kamuflere oppmerksomheten om disse strukturelle årsakene til sosial 

urettferdighet (Mitchell 2003). For å forstå hvilke interesser og hensyn som er vurdert i 

planarbeidet, må jeg forsøke å forstå hva og hvem de sosiale forestillingene om Småhusplan-

identiteten er lukket for. På denne måten forener jeg også et kritisk realistisk ontologisk 

premiss om at strukturerende krefter virker inn i en sosialkonstruktivistisk dannelse av sted 

(og dermed planleggingsarbeidet), her i form av stedsidentitet.  

Masseys (2005) relasjonelle rom er en romforståelse som ontologisk muliggjør mangfoldets 

deltakelse i romproduksjonen. Hun ser rom som en sameksisterende heterogenitet bestående 

av en myriade av interaksjoner mellom sosiale og fysiske enheter. Disse er ikke territorielt 

adskilt, men sameksisterer i relasjonelle nettverk bundet sammen over varierende geografisk 

utstrekning (D. Massey 2005, 9). Rommet er slik sett “manifestasjoner av nærhet og 

mangfoldig romlig tilknytning” (Amin 2004, 42). En slik stedsidentitet vil fremheve 

relasjoner framfor røtter, og dermed tillate at man kan se kollektiv solidaritet utover stedets 

territorialitet (D. Massey 2005, 59) i den politiske prosessen med å danne sted. Det 

relasjonelle rom er ikke bare territorielt utflytende, men også sosialt åpent for å utfordres. 

Stedet er kun en midlertidig artikulasjon, en ‘throwntogetherness’, av enhetene som lett kan 

endres. Slike rom innebærer demokratisk frigjøring fordi de ”kontinuerlig vil påminne 

innbyggerne om innsatsen i å leve med en differensiert og hverdagslig global tilknytning” 

(Amin 2004, 43). I stedet for essens og karakter vil man snakke om flyt og relasjon, og slik 

være mer i tråd med ”demokrati” etter et RTC-perspektiv.  

                                                
5 Se Healey (1997) for en liknende forståelse med mer praktiske forslag for planleggingen.  
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Samtidig er det kanskje å gå for langt å ontologisk fjerne grenser fra sted. Å se steder som 

sosiale konstruksjoner behøver ikke bety at grensesetting og territorialitet er ubetydelig, 

verken ontologisk eller i praksis. Flere peker på betydning av grensesetting i stedsdannelse. 

Hva som er innsidens tilhørighet (in-place) er gjensidig konstituert og vanskelig å adskille fra 

hva som er out of place (Cresswell 2004). Bak konstruksjonen av stedsidentitet ligger et 

komplekst samspill av relasjoner, deriblant opplevelse av territorialitet (Jessop, Brenner, og 

Jones 2008). Typisk vil institusjonalisering og regulering innebære slike tydelige 

grenseganger (M. Jones 2009), det som kan kalles et ”territorielt imperativ” (Harvey 1989b).  

Som direkte respons på Masseys relasjonelle sted tar Jones (2009) til orde for en “modifisert 

relasjonell tilnærming” (kalt ”phase space”) som tilkjennegir at territorier i konkrete 

kontekster kan være en nødvendig dimensjon for å forstå steder: At et ”aktivt og differensiert 

nettverk av institusjoner, territorier og reguleringsaktiviteter” står bak sosioromlige relasjoner 

(M. Jones 2009, 298). Et sentralt poeng for Savage (2011) er at selv om man ontologisk de-

territorialiserer steder, som Masseys relasjonelle sted innebærer, vil sted og rom fortsatt kunne 

være relevante analysekategorier ved å anlegge en feltanalyse basert på aktørenes 

oppfatninger. Mitt mål er ikke å normativt advokere for grenser, slik Harvey (2000) til en viss 

grad ser ut til å gjøre gjennom sitt konsept om ”militær partikularitet” for å oppnå sosial 

rettferdighet. Målet er å tilkjennegi at territorialitet kan være relevant.   

“Phase space betyr ikke nødvendigvis å advokere for en territorielt orientert politikk, selv om 
dette kan være en mulighet. I stedet innebærer det å erkjenne at det kan være bestemte 
omstendigheter hvor praktisk og avgrenset rom betyr noe som et analyseobjekt, som har blitt 
institusjonalisert gjennom bestemte kamper og blitt identifisert som distinkte territorier i 
økonomiske, politiske og kulturelle sfærer.” (M. Jones 2009, 501). 

Det må altså erkjennes at det institusjonelle reguleringsarbeidet gjerne vil jobbe etter 

territorielle forståelser. Det kan også være vanskelig å teoretisere om sted uten å ha en klar 

avgrensning. I analysen må jeg være oppmerksom dialektikken mellom de- og re-

territorialisering (Savage 2011). Jeg ønsker å utforske forståelsen av territorialitet, og hvordan 

Småhusplan-stedet og -stedene både de- og re-territorialiseres. Det har demokratiske 

rettferdighetsbaserte implikasjoner om stedsidentiteten dannes med en sterk territoriell følelse, 

fordi det kan medføre at aktører som regnes å tilhøre utsiden ikke får påvirke 

reguleringsarbeidet, til tross for at de har interesser i reguleringsarbeidet. Jeg vil derfor 

fokusere på Småhusplan-identitetens grenser og hvem som oppleves som interessenter i 

reguleringsarbeidet.  
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Jeg vil nå omtale den sosiale lukketheten nærmere. I tillegg til å anerkjenner grensers 

potensielle betydning vil jeg i analysen forsøke å anerkjenne hvordan makt både opererer 

uavhengig av lokalitet, samt i og gjennom stedsidentitet. Bourdieus konsept om habitus og 

romlig habitus viser at sosiale ikke-romlige dimensjoner forplanter seg romlig. Jeg vil også 

presentere hvordan planleggingen kan sees som et sosialt felt.   

Byplanlegging som sosialt felt og romlig habitus: personlig, politisk og hierarkisk  

Lefebvres romlige triade viser hvordan stedsdannelse påvirkes av, og kan påvirke, 

dominerende krefter. Sammenliknet med triaden gir konseptet om romlig habitus ifølge 

Harvey (1989b, 219) en mer kausal forståelse av hvordan og hvorfor bestemte forestillinger 

blir dominerende. I denne studien bruker jeg romlig habitus på to måter: 1) for å forstå 

handlingene til de som regulerer og sanksjonerer byutvikling, og 2) for å forklare 

kulturlandskapets betydning som symbolsk kapital med påfølgende selv-segregerende 

flyttemotiver.  

Habitus er frihet og improvisering regulert av tillærte predisponerte tanke- og 

handlingsmønstre, og kan derfor kalles en ”sosialisert subjektivitet” (Bourdieu 1995, 36). 

Habitus vil på en side strukturere måten vi reflekterer, erfarer og (vanligvis) oppfører oss på 

(Bourdieu og Wacquant 1992, 126). De objektive betingelsene habitus ble til innenfor vil 

vanligvis reproduseres, men de kan også endres. Handlinger dannes av fortolkning av sosiale 

relasjoner i sosiale felter som vitenskap, boligpolitikk, arkitektur eller byplanlegging 

(Bourdieu 1993). Aktører posisjonerer seg hierarkisk i relasjon til hverandre i de sosiale 

feltene. Fortolkningen av egen og andres posisjonalitet basert på feltets egne spilleregler, 

logikk og verdisetting av objekter, praksis, ressurser og autoritet (Bourdieu 1993, 5). 

Posisjonaliseringen basert på feltets spilleregler skjer gjennom habitus’, som består av 

økonomisk, sosial og kulturell kapital som smak, livsstil, kulturell og klassebasert tilhørighet 

(Bourdieu 1995). Det sentrale er at habitus er et hierarkisk relasjonelt konsept som gir 

mennesker mulighet til å definere sin egen og andres status. Sterk kapital innenfor spillet (det 

sosiale feltet) gir anledning til å diktere spillereglene. 

Planlegging kan forstås som et sosialt felt (Skogheim og Røe 2003; Shin 2012). En slik 

tilnærming kan forene og skape bro mellom forskning på byplanlegging av teoretisk og 

empirisk art (Savage 2011, 512), som må sies å være en fordel gitt denne studiens abduktive 

tilnærming. Et premiss for å analysere planleggingen som sosialt felt er å se rommet 
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planleggingen produserer som fremforhandlet, og ikke ontologisk forhåndsgitt (Savage 2011, 

516). Dette er beskrevet ovenfor forstått som ”kampen om rommet”. Byplanlegging og 

bypolitikk er et høyst komplisert sosialt felt hvor ulike deltakere fra mange organisasjoner 

deltar (Howe og Langdon 2002). Deltakerne har ulike interesser, posisjoner og interne 

logikker, og samspiller derfor med hverandre gjennom konflikt, samarbeid og forhandling. 

Det sosiale feltet (byplanlegging) skaper grobunn for handlinger ved å inneha implisitte og 

ikke-kodifierte regler som aktørene ikke-intensjonelt handler ut fra, samtidig som reglene kan 

kan endres (Shin 2012). Aktørene har ulike handlingslogikker (habitus) og ulike interesser og 

gjennomslagskraft (kapital). 

Ved å analysere arbeidet med å regulere villastrøkene gjennom Småhusplanen som sosialt 

felt, kan jeg identifisere hvordan aktørene i det sosiale feltet har tenkt og hvordan denne 

tenkemåten er strukturert av utenforliggende krefter, i denne studien kalt perspektiver på 

reguleringsarbeidet. Perspektivene påvirket rommet hver enkelt aktør ser for hvilke 

vurderinger som er relevante i planleggingsarbeidet, og hvilke som kan utelates. Slik kan jeg 

klare å kaste lys over iboende tilbøyeligheter blant aktørene i kjernegruppen. Dette kan kalles 

”refleksiv planleggingsteori” (Shin 2012). Det refleksive ligger i Bourdieus forståelse av 

refleksivitet: å eksponere de predisponerte handlingsmønstrene basert på tidligere praksis og 

erfaringer (Howe og Langdon 2002). Hva denne forutgående praksisen og erfaringene går ut 

på er opp til analysen å avgjøre. Jeg vil ikke bare vise hvordan de ulike aktørene har tenkt, 

men og hvordan de har påvirket hverandre, det som kan kalles ”actor-by-actor one-mode 

network” (Shin 2012). Det sentrale er at kjerneaktørene som deltar i byplanleggingen som 

sosialt felt både vil påvirke, og la seg påvirke, av perspektivene og hverandre.   

I tillegg vil også stedsidentitet vil være med på å påvirke aktørenes forståelsesrammer. 

Årsaken er at flere av vurderingene (som perspektivene består av) bygger på bestemte 

definisjoner av Småhusplan-identiteten, og som vi så ovenfor, må handlinger i forhold til sted 

forstås på bakgrunn av aktørens følelse av sted. Som vist ovenfor er stedsidentitet både noe 

aktørene danner selv, og noe de selv påvirkes av. Jeg vil omtale et tilleggsaspekt ved 

stedsidentitet: Bourdieus konsept romlig habitus som gir en hierarkisk forståelse av 

stedsfølelse knyttet til ikke-romlige hierarkier, som kan påvirkes reguleringsarbeidet.  

Habitus er ikke bare ikke-romlig og personlig, men kan også brukes for å forstå rom og 

steder. Menneskers ikke-romlige hierarkiske posisjonering gjennom relasjoner reflekteres i 
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rommet (Bourdieu 1996). Dermed blir den politiske kampen om rommet også personlig, som 

kan kalles den ”individuelle kampen om rommet” (Bourdieu 1996, 155). Stedets identitet 

defineres delvis ut fra en fortolkning av hvem stedet passer for. Slik såkalt ”valgt tilhørighet” 

oppstår gjennom en ”sosialkonstruktivistisk forgreinet prosess hvor mennesker refleksivt 

avgjør egnetheten til et gitt sted som tilpasset deres sosiale status og posisjon” (Savage, 

Bagnall, og Longhurst 2005, 12). Dersom personens egen habitus og stedsidentitetens romlige 

habitus korresponderer, oppstår en ”in place” stedsfølelse (Savage, Bagnall, og Longhurst 

2005, 9). Mangel på slik korrespondanse vil føre til at folk ønsker å flytte sosialt og romlig.  

På samme måte som den ikke-romlige habitus, vil også romlig habitus (romlig tilhørighet) 

være et hierarkisk konsept. ”Sosialt rom pleier å bli oversatt, med mer eller mindre 

forvrengning, til fysisk rom” (Bourdieu 2000: 134), og dermed vil hierarkiske samfunn lede 

til rom som uttrykker sosiale avstander (Bourdieu 1996, 15). Personers bosted vil være en 

indikator på hvem de er og dermed være sentralt for ”kamper om sosial distinksjon” (Savage, 

Bagnall, og Longhurst 2005, 207). Denne kampen utkjempes ikke alene, men kun relasjonelt.  

Vi så ovenfor at stedsidentitet delvis dannes gjennom kontrastering mot utsiden. Dannelsen av 

romlig tilhørighet ikke bare er noe innsidens beboere selv føler gjennom  “en følelse for sitt 

sted”, men også noe som utsiden kan definere gjennom “en følelse for den andres sted” 

(Bourdieu 1989, 19). Dannelse av stedsidentitet gjennom følelse for sted dannes gjennom 

prosessen hvor personer definerer romlig tilhørighet for seg selv, men også og for andre. 

Denne defineringsprosessen bygger på personlige trekk og erfaringer, så vel som de politiske 

kreftene hver person, aktør eller institusjon, er utsatt for. Denne kausaliteten utsettes også 

reguleringsaktørene for.  

Symbolsk kapital og kulturlandskapet  

Jeg vil nå beskrive rollen arkitektur og landskap, heretter kulturlandskapet6, spiller i 

dannelsen av identitet, og relatere dette til kjernegruppen. Stedsforestillinger som danner 

stedsidentitet vil gjerne være koplet til stedets morfologiske innhold eller sosiale praksis 

(Cresswell 2004, 30). I denne studien vil sosial praksis nedtones for å fokusere på 

                                                
6 Her menes det ”kulturlandskapet” Schein (1997) omtaler: Hele det morfologiske villalandskapet som 
påvirkes av reguleringsplanen, som hus, hager, trær, veier og åssider.  
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bestanddelen Småhusplanen primært regulerer: det morfologiske villalandskapet7. Jeg 

anlegger en form for ”semiotisk-representasjonell” tilnærming der kulturlandskapet kan leses 

som en tekst, eller symbolikk, for sosiale relasjoner (Duncan og Duncan 1988; Lees 2001). 

Kulturlandskapet av hus, trær og hager både ”reflekterer og konstituerer samfunn, kultur og 

identitet” og er derfor uttrykket for bakenforliggende sosiale forestillinger (Schein 1997, 660). 

Tilnærmingen kan forenes med og forstås i lys av Bourdieus konsept om symbolsk kapital: en 

fjerde kapitalform til økonomisk, sosial og kulturell kapital. Jeg anlegger en forenklet 

forståelse, siden konseptet kan sies å være en av de mest komplekse ideene til Bourdieu 

(Bourdieu og Wacquant 1992, 119). Symbolsk kapital kan grovt sett defineres som uttrykket 

de andre formene av kapital tar, når disse er oppfattet som legitime og anerkjent tilpasset 

personen som påberoper seg dem (Bourdieu 1989, 17). Det er altså en form for ”meta-

kapital”, det anerkjente uttrykket for den suksessfulle bruken av de andre kapitalformene 

(Kerr og Robinson 2016). Mennesker kan sies å ha et ”eksistensielt imperativ” etter å definere 

seg selv eller andre i relasjon til den materielle verden (Knox 2008, 33). Kulturlandskapet 

utgjør stedets materielle bestanddel, og kan forstås som en form for symbolsk kapital for de 

andre kapitalformene, det legitime uttrykket for sosial status i samfunnet.  

Kulturlandskapets symbolske kapital bidrar til å danne representasjonene som utgjør 

stedsidentiteten. Det gir derfor mening til den hierarkiske identifiseringen av steder (Dovey 

2010, 109). Produksjonen av symbolsk kapital (byplanleggingen som sosialt felt) struktureres 

av de som allerede nyter autoritet på en måte som bidrar til å bevare deres hierarkiske 

posisjon (Dovey 2010, 31). De som evner å bruke symbolsk kapital, vil derfor gjerne bruke 

kulturlandskapet for distingvering framfor konsolidering, og slik sett bidra til å splitte 

befolkningen (P. Jones 2011, 15). Kulturlandskapet er ”moralske geografier” ladet med 

symbolsk mening som kodifiserer og reproduserer sosiale identiteter og verdier, som dermed 

skaper tilhørighet og eksklusjon for sosiale gruppers kjerneverdier (Mitchell 2000; Knox 

2008; P. Jones 2011). Det er sentralt her å forstå at byen bygges ikke bare gjennom 

økonomiske faktorer som land, arbeid og kapital, men også estetisk makt: det manipulerte 

                                                
7 Tilnærmingen kan kritiseres for representasjonell reduksjonisme der hverdagsrommets interaksjon 
og praksis underspilles (Faulconbridge 2009; P. Jones 2011; Lees 2001), som kanskje er et særlig 
problem i forstadsforskningen (Harris og Larkham 1999, 3; Vaughan mfl. 2009, 479). Selv om det 
kunne vært berikende med en nærmere analyse av praksis og meningsdannelse blant hverdagsrommets 
brukere og beboere, er det nødvendig å begrense studiens empiriske rammer. 
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symbolske språket av eksklusjon og rettigheter og om hva og hvem som skal synliggjøres og 

kamufleres (Zukin 1995, 7). Kulturlandskapet er derfor et verktøy for maktutøvelse. 

“Ideologi konstruerer stedserfaring og designprosesser på alle nivåer som et nødvendig 
rammeverk av tro – om det gode liv, det pene hus, eiendom, menneskerettigheter, identitet, 
privatliv, familie og individualitet. Dette er også tro om staten, autoritet, rettferdighet, 
demokrati, klasse, status, kjønn, hudfarge, effektivitet og den offentlige interesse. Det bebygde 
miljøet er viktig medium for å etablere, legitimere og reprodusere ideologi på alle skalaer, fra 
huset til byen” (Dovey 1999, 45). 

Kulturlandskapet er et særlig mektig verktøy fordi det legitimerer bestemte 

stedskonstruksjoner stilltiende og subtilt i menneskers ikke-reflekterende vanestyrte 

hverdagsliv kalt doxa (Bourdieu 1996, 154; Dovey 2010). Kulturlandskapets ”stilltiende 

påbud rettet direkte mot kroppen” er implisitte, og nettopp derfor er arkitektur (og landskapet) 

”en av de viktigste bestanddelene i maktens symbolikk og i de helt reelle virkningene 

symbolsk makt har” (Bourdieu 1996, 153). Det har paralleller til Lefebvres (1991) teori om at 

de dominerende krefter ønsker at representasjonene tas for gitt i romdimensjon materiell 

romlig praksis: rommets hverdagslige ikke-fortolkende fysiske og materielle flyt av rutiner, 

nettverk og bevegelser. Kulturlandskapet kan bidra til å implementere dominante sosiale 

strukturerer som om de var gitte og uunngåelige på en stilltiende måte. Ved å forgrene 

representasjonene tilhørende de dominerende krefter i hverdagslivet er det mindre sjanse for 

at de utfordres (i levd rom), og desto mer effektivt kan de tjene de dominerende (Dovey 1999, 

2). Kulturlandskapet bidrar derfor til en subtil legitimering av maktens stedsrepresentasjoner. 

Denne stilltiende struktureringen av hva som er normalt, rettferdig og gitt, kalles ”symbolsk 

vold” av Bourdieu og Passeron:   

“[H]ver makt som klarer å pålegge mening, og pålegge dem som legitime ved å skjule 
maktrelasjonene som ligger til grunn for deres kraft, tillegger sin egen spesifikke symbolske 
kraft til disse maktrelasjonene”(1990, 4)  

Ivaretakelsen av en karakter, eller liknende konsepter som identitet, sted, hjem, nabolag og 

lokalsamfunn, brukes gjerne som argumentasjon for å konservere et bestemt landskap 

(Dovey, Woodcock og Wood 2009). Det bygger på og skaper en materiell essensialisme som 

overser den sosiale beveggrunnen bak det materielle (arkitektoniske) ønskemålet, og dermed 

de sosiale sidene av stedsidentiteten (Dovey, Woodcock, og Wood 2009). Det vil gjerne gjøre 

seg utslag i reguleringsarbeid: 
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”[I]mperativet til å definere karakter som en form for planleggings- og designkodifisering 
reduserer karakter til fysiske karakteristikker, uten tanke på hvordan steder faktisk opererer 
som sosiale miljøer. Ønsket om å beskytte og skape karakter glir inn i produksjonen av en 
karikatur – en fiksert og overfladiske maske som skaper en stedsparodi” (Dovey 2010, 77).  

Flere peker på at kulturlandskapet henter makt fra at det forstås som en uskyldig og nøytral 

estetisk kunstorientert formpraksis adskilt fra de sosiale og politiske betingelsene den ble gjort 

meningsfull innenfor (Dovey 1999; P. Jones 2011). Men enhver kritisk befatning med 

arkitektur og landskap vil ikke kunne separere mening og form (Dovey 1999, 2010). En 

kritisk strukturell analysetilnærming innebærer å undersøke symbolikkens naturalisering og 

legitimering av sosial, kulturell, økonomisk og politisk makt mot et bredere politisk bakteppe 

(P. Jones 2011). Kulturlandskapet kan altså brukes til å låse stedsforestillinger sosialt og 

romlig. Jeg vil derfor forsøke å undersøke hvordan ”makten er bygd inn i landskapet, og 

hvorfor” (Mitchell 2003, 31) ved å reise spørsmålene om hvilke interesser villaforstaden 

tjener, hva den er ment å gjøre, hvilke friheter den begrenser og hvilke den åpner (Dovey 

2010).  

Kjernegruppens makt 

Aktørene som utvikler, regulerer og sanksjonerer kulturlandskapet, får en mektig posisjon til å 

stimulere bestemte materielle former, siden de oversetter og omskaper økonomisk og politisk 

makt samt sosiokulturelle verdier til materiell form (Knox 2008). Kulturlandskapets makt 

over stedskonstruksjonen medfører at regulering av kulturlandskapet, som kjernegruppen 

bedriver, blir en form for sosial regulering. De får dermed makt i den sosialkonstruktivistiske 

kampen om å definere stedsidentiteten. Som Zukin sier:   

”Vi har arkitekter og designere å takke for de tydeligste kulturelle kartene over strukturell 
endring, ikke forfattere og litteraturkritikere. Deres produkter, deres sosiale roller som 
kulturelle produsenter, og det organiserte konsumet de tar del i, skaper skiftende landskap i 
den mest materielle forståelse” (Zukin 1991, 39). 

Samtidig er det mulig å utfordre dominerende stedskonstruksjoner. Habitus gir en relativ 

frihet til å bryte ut av de tilriggede tankemønstrene i det sosiale feltet. Gjennom levd rom kan 

hverdagens de ikke-dominerende utfordre dominerende forestillinger om stedsidentitet. Den 

semiotisk-representasjonelle tilnærmingen innebærer ikke at kulturlandskapet er rene 

ideologiske refleksjoner (Lees 2001, 54). Kulturlandskapets mening er ikke iboende, men kan 

endres. Når Småhusplan-identitet konstrueres i arbeidet med Småhusplanen som sosialt felt 

oppstår både tilbøyeligheter og kontingens. Siden jeg ikke undersøker sosial praksis, er veien 
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å gå for å definere eller endre stedsidentiteten enten å endre stedets symbolske kapital, altså 

kulturlandskapet, eller de sosiale forestillingene klistret til dette landskapet.  

Dette betyr at aktører med formell makt til å sanksjonere og produsere Småhusplanen, også 

vil påvirkes og kunne domineres av andre krefter. Kjernegruppen er både produkter og 

produsenter av ideer, maktrelasjoner og bestemte gruppers preferanser (Knox 2008, 11). Jeg 

ønsker derfor å avdekke hvilke representasjoner de har handlet etter.  

“Kanskje vi skal gå videre, og konkludere med at produsentene av rom alltid har handlet i 
akkord med en representasjon, mens ’brukerne’ passivt erfarte det som ble pålagt dem 
ettersom det var mer eller mindre grundig innlagt, eller rettferdiggjort av, deres 
representasjonelle rom. Hvordan slik manipulasjon kan oppstå, er opp til vår analyse å 
determinere. Hvis arkitekter (og byplanleggere) har en representasjon av rom, hvorfra 
stammer den? Hvilke interesser er tjent når den bli operasjonell?” (Lefebvre 1991, 43). 

Det Bourdieu-inspirerte romperspektivet tillater et slikt premiss om at formell makt i tillegg 

til å kunne strukturere, vil bli strukturert av at planleggingen er underlagt og utsatt for brede 

kulturelle og sosiale trender. Howe og Langdon (2002) mener planleggingsteori for sterkt har 

fokusert på spesifikke institusjoners makt, framfor deres interrelasjon med normer og idealer, 

og fremhever derfor nytten av å bruke en feltanalyse. Man må undersøke hvordan også de 

med stor formell makt over kulturlandskapet og stedsdannelsen struktureres, av ulike aspekter 

i det sosiale feltet. Det kan gjelde egne intellektuelle profesjonsmessige diskurser (Knox 

2008, 8), markedslogikkens investering, produksjon og konsum (Zukin 1991, 39), men også 

tids- og stedsspesifikke sosiale relasjoner mellom nøkkelaktører og nøkkelinstitusjoner (Knox 

2008, 8). I denne studien undersøkes blant annet forholdet mellom offentlige planleggere, 

som Knox (2008) kaller ”designprofesjonelle”, myndigheter og interesseorganisasjoner (og 

dermed indirekte tomteeiere og boligkonsumenter).  

Det personlige og det politiske  

Et viktig aspekt er forholdet mellom aktørens formelle institusjonelle rolle og vedkommendes 

personlige erfaringer og aspirasjoner. Ifølge Louis Wacquant (2018) er en av de store 

fordelene med Bourdieus rammeverk, evnen til å abstrahere og analysere gjennom flere 

skalaer. Man kan linke større maktstrukturer (som en stat eller by) og mellomnivå-

institusjoner (som feltet for byplanlegging) til det individuelle nivået av hverdagsinteraksjon 

og subjektivitet som ligger bak praksis (Wacquant 2018).  På samme måte innebærer 

Lefebvres triade at det ikke fins noen dualisme mellom økonomiske og politisk-institusjonelle 
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romdannelse (abstrakt rom), og hverdagslivets bruksverdi og individuelle meningsdannelse 

(konkret rom) (Molotch 1993). I henhold til triaden inntreffer alle aspektene av romdannelse 

samtidig.  

Det personlige er derfor også politisk-institusjonelt, og motsatt. Planleggere og politikere 

påvirkes ikke bare etter økonomiens markedslogikk, det politiske klimaet og intellektuelle 

profesjonsdiskurser, men også av mer personlige og subjektive erfaringer da tar med seg inn i 

institusjonene. En måte å se denne personlige subjektiviteten på er gjennom Bourdieus 

konsept om romlig tilhørighet. Kjerneaktørenes egne preferanser og ønskemål på et personlig 

nivå (følelse av ens egen romlige habitus) kan påvirke tanker om hva og hvem sin habitus 

rommet de skal regulere tilhører (følelsen av den andres sted). Denne personlige følelsen av 

romlig tilhørighet kommer ikke utelukkende fra dem selv, men er i sin tur påvirket av den 

individuelle kampen om rommet, om sosial romlig posisjonalitet i et hierarki.  

Byplanleggingen som sosialt felt er kanskje ekstra sensitiv for at fagdiskursene påvirkes av en 

mer individuell meningsdannelse. Det er et karakteristisk trekk ved byplanleggingen at den 

ikke er et hegemonisk ekspertfelt, men består av en meningsbrytning definert av mange ulike 

grupper og lekfolk, og ikke utelukkende av fagfolkene, som for eksempel innenfor det 

medisinske feltet (Skogheim og Røe 2003). Dette henger sammen med at byutviklingen, på 

samme måte som at helse reduseres til medisinske forestillinger, av arkitekter og planleggere 

gjerne defineres som form og estetikk. Estetikk er imidlertid et ”smaksfelt” det er 

vanskeligere å få hegemonisk makt over, og som dermed lettere kan utfordres av lekfolk 

(Skogheim og Røe 2003). Det fins derfor færre objektive sannheter, og feltet preges av flere 

konkurrerende diskurser framfor én enkelt dominerende.  

3.2 Perspektiver på regulering av villakarakter  
Jeg har ovenfor vist at aktørene involvert i reguleringen av kulturlandskapet har stor makt, 

siden landskapet semiotisk-representasjonelt medierer bakenforliggende maktrelasjoner. 

Samtidig har jeg vist hvordan all handling i forholdet til stedet påvirkes av stedsfølelse. 

Reguleringsarbeidet påvirkes derfor av stedsidentiteten som legges til grunn, samtidig som 

reguleringsarbeidet kan endre eller reprodusere den samme stedsidentiteten, blant annet 

gjennom kulturlandskapets makt. Alle disse konseptene inngår i planarbeidet som sosialt felt. 

Reguleringsarbeidet som sosialt felt skaper rom for ikke-intensjonelle handlinger, der hver 

aktør påvirkes kontingent av ulike utenforliggende strukturelle krefter. Disse forstås som ulike 
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perspektiver  på arbeidet med å regulere villastrøk. Perspektivene angir aktørenes 

forståelsesrom for hvilke vurderinger som oppleves som relevante og irrelevante å gjøre i 

planarbeidet.  

Jeg vil nå introdusere perspektivene som brukes i analysen. Først beskriver jeg et planfaglig 

perspektiv knyttet til estetikk og formdeterminisme, deretter tanker om grønne omgivelser og 

miljøforskning, og så regulering for romlig tilhørighet for bestemte befolkningssegmenter og 

segregasjonsforskning, før jeg til slutt beskriver medvirkning og demokrati.  

Et planfaglig perspektiv: form og bevaring  

Arkitektur er en formorientert profesjon (Skogheim og Røe 2003). Å forstå planleggingen 

som form er kanskje så definerende at det kan forstås som en ”rutinehandling” (Howe og 

Langdon 2001). Design blir selvstendig mål, byplanlegging gjøres til et spørsmål om estetikk 

og arkitektur. En side av dette er arkitekturdeterminisme: troen på at sosial praksis er betinget 

av design (Hillier 2007). Det handler både om atferdspsykologiske resonnementer, som å 

skape gode oppvekstsvilkår eller lokal sosial interaksjon mellom mennesker, men også den 

mer overordnede troen på en rasjonalistisk, effektiv og ordnet arealbrukssonering (Knox 

2008). Sistnevnte er mer planleggingsrettet enn arkitektonisk, og omhandler for eksempel 

veier, avfallshåndtering og kollektivtransport.  

De siste hundre årene har mye av planlegger- og arkitektprofesjoners virke vært viet å skape 

bedre byer og samfunn, sosialt og materielt, gjennom ulike formdeterministiske prinsipper og 

programmer, som stadig utøver sterk innflytelse over byers romlige form (Hall 2002; Knox 

2008, Vaughan mfl. 2009)8. Flere av disse formprinsippene vært tilsvar på problemer fra høy 

tetthet, såkalt crowding (Neuman 2005). Målet har vært en rasjonell og ordnet byplanlegging, 

og å skape bedre lokalsamfunn gjennom en mindre tett bebyggelse (Hall 2002). Flere er 

derfor fundert på formdeterminisme og  lav tetthets-prinsipper som morfologisk bærer 

likhetstrekk med villaforstaden.  

De vektlegger en kombinasjon av store grøntarealer, lav befolkningstetthet, bevaring av 

gammel arkitektur eller fremhevelse av et nostalgisk ny-klassisistisk design for å oppnå 

                                                
8 For eksempel Ebenezer Howard’s Garden cities, Le Corbusiers Ville radieuse, Fredric Law 

Olmstead’s City beautiful movement, Frank Lloyd Wright’s Broadacre city  (Hall 2002).  
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sosiale effekter. Målet har ofte vært å kombinere forstillinger om urbanitetens kulturelle og 

økonomiske puls med det beste fra landsbylivets sosiale og materielle innhold (Hall 2002). 

Man kan derfor si at arkitektene og planleggerne forstås som ”voktere av sosialt og estetisk 

liv” , og ”nabolagssamfunnets tradisjonelle verdier” (Hall 2002, 97). Målet er at slike 

designprinsipper vil forsterke tette sosiale bånd, lokal stedstilhørighet, samfunnsdeltakelse og 

gi gode vilkår for oppvekst og familieliv (Cochrane 2006, 48; Lupi og Musterd 2006). Særlig 

stor betydning er tillagt vurderinger omkring atferdspsykologiske effekter av ”grønne og 

naturlige” landskap for individers velvære og harmoni (Cronon 1996; Hall 2002; Hayden 

2003; Myhre 2004; Luccarelli og Røe 2012). Nye tilskudd som new urbanism har supplert de 

eldre formdeterministiske programmene ved å fremheve betydningen av mikset arealbruk i 

tette og funksjonsblandede nærmiljøer, i tillegg til lav utnyttelse, for å skape lokal tilhørighet 

og sosial kapital (Talen 1999; Burton 2000).  

Rom og kollektive og individuelle minner henger tett sammen (Hebbert 2005). 

Kulturhistorisk bevaring, hvor blant annet Patrick Geddes tidlig stod sentralt, har de samme 

planfaglige røttene som omtalt ovenfor (Veldpaus, Roders, og Colenbrander 2013). Det kan 

kanskje skilles mellom to ulike former for bevaring: bevaring av enkeltobjekter og av større 

områders kulturlandskap (Veldpaus, Roders, og Colenbrander 2013). Materiell bevaring er 

med på å reprodusere og fremheve bestemte kollektive minner, og slik skape lokal tilhørighet 

til den bestemte stedsidentiteten som har vunnet frem i kampen om rommet.  

Den lokale tilhørighetens minner dannes både gjennom hverdagslivets tilknytninger til sted, 

og gjennom arkitektursymbolikkens monumentalitet: ”Nasjonal markering av minner i gate- 

og pubnavn veves inn i såpeoperaene til hverdagsliv, mens private liv spilles ut i de retoriske 

rommene til offentlig symbolikk” (Hebbert 2005, 592). Det personlige og offentlige kan 

vanskelig adskilles. Følgelig er påkallelsen av kollektiv historie ikke noe kun 

kulturminnemyndigheter bedriver, men også flere krefter. Definisjonen av historisk 

bevaringsverdi er ingen hegemonisk eksakt vitenskap, men skapt gjennom kampen om 

rommet.  

Bevaring av forsteder har lange tradisjoner over hele den vestlige verden (Larkham 1999b). I 

britiske villaforsteder, ansett som estetisk vakre med et ”øvre-klasse-preg”, har bevaringen 

handlet om å hindre utfylling mellom bygninger og bevare regulariteten i gatenettverk, 

plassering og tomtestruktur (Larkham 1999a). I en eliteforstadskontekst fra Bedford utenfor 
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New York, observerer Duncan og Duncan (2004) en bevaringstankegang drevet fram av 

lokalbefolkningens ønske om lokal tilhørighet i form av nostalgi og status, framfor 

kulturhistoriske myndigheters definisjoner. Ofte vil bevaringstankegangen også komme fra 

aspirasjoner om et mer postmoderne og ny-tradisjonelt stilideal (Knox 2008, 102).  

Disse forståelsene av hva som materielt og sosialt er lokal historisk identitet og ”autentisitet” 

er skapt av de dominerende romprodusenter, som ønsker å forsterke sine egne historiske 

narrativer. Konservering er derfor kritisert for å påkalle høyst selektive og essensialiserte 

versjoner av den ”kollektive” sosioromlige historien (Dovey, Woodcock, og Wood 2009), og 

for å reaksjonært respondere på frykt for endring: ”Selv om vi tenker autentisitet av et 

nabolags iboende kvaliteter, uttrykker det egentlig vår frykt for hvordan steder endres” (Zukin 

2009, 220). Minner som kulturlandskapet påkalles og gjemmes etter behov for å påvirke 

politikk og identitet:  

“[B]evaringen eller konstruksjonen av stedsfølelse er et aktivt øyeblikk i passasjen fra minner 
til håp, fra fortid til fremtid. Og rekonstruksjonen av steder kan avsløre skjulte minner som 
inneholder prospektene for ulike fremtider (…) Noen minner kan bli undertrykt og andre kan 
gjenoppstå fra skyggene mens identiteter endres og politiske stier for fremtiden omdefineres… 
Forestilte steder, de utopiske tankene og ønskene til utallige mennesker, har altså spilt en vital 
rolle i å påvirke politikk” (Harvey 1996, 306). 

De formdeterministiske synspunktene omtalt ovenfor er kritisert på samme 

sosialkonstruktivistiske grunnlag: At man må vektlegge hvordan mennesker fortolker og gjør 

mening av sine omgivelser basert på egne erfaringer og livshistorier, og maktrelasjonene som 

inngår i denne prosessen. Det er derimot ikke slik at fysisk design er uten betydning. Vår 

bevegelsesfrihet påvirkes av infrastruktur (som romdimensjonen materiell romlig praksis 

viser), og kanskje påvirker også omgivelsene oss og lokalsamfunnet vi inngår i psykologisk 

(Talen 1999).  

Problemet er at de planfaglige resonnementene reduserer kompleksiteten i forholdene mellom 

mennesker og deres miljøer til enkle visuelle prinsipper (Knox 2008, 109). 

Arkitekturdeterminismen kan dermed anklages for å skape en moralsk og estetisk orden der 

romlig form privilegeres over sosial prosess (Harvey 1997, 2; Fainstein 2000). Ifølge Harvey 

(1997) skapes lokalsamfunn ved at mennesker samler seg rundt kjerneverdier, ikke gjennom 

design. Spørsmålet blir derfor kun hvilke kjerneverdier som skal fremheves, som jeg 

undersøker nedenfor under ”verdifellesskap”. 
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Når disse sosiale aspektene overses, står fagdiskursen i fare for å tilrettelegge for sosial 

distinksjon og eksklusjon (Talen 1999, 1375; Cochrane 2006, 54). Som Skogheim og Røe 

(2003, 38) skriver: ”Så lenge byplanleggingen i hovedsak er arkitekters og ingeniørers 

ansvarsområder, kan ivaretakelse av sosiale og kulturelle hensyn lett bli mer talemåter enn 

noe som faktisk gjøres.” Planleggere og arkitekter kan dermed sies å operere etter en 

”kompromittert profesjonalisme” hvor de på den ene siden ønsker å skape positive sosiale 

effekter gjennom sine utopiske-estetiske formgivningsidealer, samtidig som de påvirkes av 

ekskluderende impulser som motvirker slike effekter (Knox 2008, 89).  

Videre er formdeterminismens effekter empirisk svakt begrunnet. Knox (2008) karakteriserer 

derfor planlegger- og arkitektprofesjonenes tro på å skape en bedre sosial verden gjennom 

form for en ”evangelisk glød”. At flere prinsipper advokeres som en motreaksjon på tette 

byrom medfører også at planleggere og arkitekter har vært ”protagonister” av byspredning 

(Knox 2008). Også nyere formprogrammer som New Urbanism føyer seg inn i en slik 

tradisjon, med mindre retningen bidrar til å fortette eksisterende villaforstadsbebyggelse 

(Trudeau og Malloy 2011). 

Miljø og «grønt» som perspektiver 

Troen på lav tetthet er blitt utfordret av en stadig voksende empirisk forskningsbase som 

konkluderer med at lav tetthet har negative miljømessige konsekvenser. Kompakt byutvikling 

er derfor blitt den dominerende løsningen på miljøproblemer i forskningskretser, institusjonelt 

og politisk (Hanssen mfl. 2015). Noen kritiske stemmer peker riktignok på at fortetting kan 

gjøre det vanskeligere å tilpasse byene et endret klima og dermed øke sårbarheten for 

klimaendringseffekter som flom, overvann og urban oppheting (urban heating) (Hanssen og 

Hofstad 2015; Ghosh og Head 2009). Andre peker på at tette byrom ikke klarer å sikre nok 

naturlig lys og nærhet til natur (Woodcraft, Hackett, og Caistor-Arendar 2011; Hofstad 2015). 

Disse grønne hensynene inngår sammen med hensynet til lokalsamfunn og formpsykologi, i 

kritikken av kompakt byutvikling. Denne balansen mellom ”byen i det grønne” og ”det 

grønne i byen” (Næss 2012a, 8) er et stadig tilbakevendende konfliktpunkt i byutviklingen 

(Saglie, Hofstad, og Hanssen 2015). 

Når det gjelder arbeidet med å hindre at miljøskader oppstår, er forskningen relativt entydig. 

Lav bebyggelse spredt over store områder (byspredning) fører til lokal og global 

forurensning, tap av biologisk mangfold og matjord (Moreno mfl. 2016). Det betyr ikke at 



42 
 

alle må bo i store byer som New York, men at små og mellomstore byer gjøres mer 

bærekraftige gjennom fortetting (Light 2003, 50). Helt siden Newman og Kenworthys (1989) 

kjente artikkel om sammenhengen mellom befolkningstetthet og drivstoffbruk er det kommet 

empiriske beviser i Norden (Næss 2012b) og globalt (Ewing og Cervero 2010) på at 

begrensning av byspredning begrenser klimagassutslipp. I tillegg til rasjonell reisetidsbruk, 

handler det også om at en miks av ulike funksjoner (boliger, arbeidsplasser) oppmuntrer til 

kollektivtransportbruk og gange (Ewing og Cervero 2010), samt å begrense antall 

parkeringsplasser (Banister 2007). Forsteder med lav tetthet anses gjerne som årsaken til 

problemet (Røe og Saglie 2011). Det er helt avgjørende å fortette eksisterende forsteder med 

lav tetthet, og her kan kanskje noen av prinsippene til new urbanism brukes (Trudeau og 

Malloy 2011). 

“All forskning forteller oss at den minst bærekraftige formen for vekst er lav-tetthets 
forstadsspredning. Karbonfotavtrykket til forsteder med lav tetthet er langt høyere enn tette 
byer hvor kollektivtransport kan erstatte bilbruk. På denne måten er byene vårt beste 
laboratorium for å finne bærekraftige vekstformer” (Short 2012, 269).  

Man kan kanskje peke på at også kompakt byutvikling som modell preges av en slags 

formbasert teknisk rasjonalisme. Den sosialkonstruktivistiske lærdommen gjelder også her om 

at forståelse av form og konsekvenser for miljø må forenes med kritisk politisk og 

sosiokulturell analyse. Det gjelder ”sosial prosess, materiell metabolisme og romlig form som 

går inn i dannelsen av det urbane sosio-naturelle landskapet” (Swyngedouw og Heynen 2003, 

906). Fortettingsimperativet må derfor også undersøkes på bakgrunn av bakenforliggende 

politiske-økonomiske og sosiokulturelle forhold, som arbeidet med urban politisk økologi 

representerer (Keil 2005; Heynen 2013). Kompakt byutvikling er blant annet kritisert for å 

lede til en utviklingstrang og growth machine-tankegang som skadelig for miljøet og føre til 

stedsfremmedgjøring (Tretter 2012; Gibbs, Krueger og Macleod 2013; Keil og Charmes 

2015). Studien avgrenses imidlertid mot denne massive bolken av litteratur, men kan kanskje 

sies å føye seg inn i en slik kritisk tradisjon, der barrierer mot kompakt byutvikling søkes 

forstått gjennom en undersøkelse av strukturene bak politisk-institusjonelle valg om 

regulering for byspredning. 

Sosial distinksjon, symbolsk kapital og sosial homogenitet for tilhørighet  

Vi så ovenfor hvordan konstruksjonen av stedsidentitet delvis hviler på kjerneaktørenes 

definering av romlig tilhørighet for andre mennesker, og at denne prosessen ikke bare skapes 

gjennom institusjonelle faglige forståelser, men også gjennom personlige preferanser basert 
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på egne subjektive erfaringer. Vi så også at forståelsen av romlig tilhørighet (selv-definert 

som sitt eget rom og definert av andre som følelse for den andres rom) gjennom habitus er 

hierarkisk, som medfører at bosted er indikatorer på status og evne til å diktere spillereglene 

for hva som gir status. Her er ikke reguleringsaktørene enerådende, men utsatt for brede 

sosiokulturelle trender. På denne måten kan reguleringsaktørene påvirkes, ikke bare 

institusjonelt, men også personlig, etter menneskers ønsker om å tilhøre det hierarkiske 

toppsjiktet, når de regulerer ut fra en bestemt Småhusplan-stedsidentitet.  

Jeg vil nå beskrive hvordan villaforstaden kan gi romlig tilhørighet for, og trygge, øvre 

middelklassers habitus. Det handler om å sikre at personlig og romlig habitus korresponderer 

ved hjelp av kulturlandskapets symbolikk (Savage, Bagnall og Longhurst 2005). Jeg vil også 

beskrive hvordan kjerneaktørene kan struktureres av et slikt kjennetegn, og de mulige 

segregerende effektene som kan oppstå ved å knytte et slikt sosialt innhold til villaforstaden. 

Det er viktig å peke på at det fins mange typer forsteder (Vaughan mfl. 2009), og derfor er 

farlig å generalisere i for sterk grad. Også bynære villaforsteder som det her er snakk om er 

mangfoldige (Charmes og Keil 2015). Det fins eliter i andre deler av byen, og det fins 

villaforsteder som ikke preges av en økonomisk eller kulturell elite.  

Likevel peker flere på at sentrale villaforsteder som de Småhusplanen regulerer, fungerer som 

statussymbol (Duncan og Duncan 2004; Knox 2008; Lupi og Musterd 2006), av Fishman 

(1987) kalt ”borgerskapets utopi”. Selv om bildet er mer komplisert, siden det fins 

villaforsteder med innslag av arbeiderklassehistorie, er hovedbildet både internasjonalt og i 

Norge, at villaforstaden symboliserer høy status adskilt fra arbeiderklassen (McCann 1999; 

Myhre 2004). Et særlig sentralt statussymbol er villaforstadens grønne landskapsestetikk 

(Whitehand og Carr 1999; Duncan og Duncan 2004), som kan omtales et ”borgerskapelig 

verdenskonsept” (Cosgrove 1985, 49) knyttet til en naturromantiserende elitisme (Myhre 

2004; Fishman 1987, 239-240).  

Ifølge Askew og McGuirk (2004) signaliserer ikke bare villaforstadens kulturlandskap 

elitetilhørighet, men også bestemte livsstiler, og kanskje særlig en tilværelse preget av 

individualitet og privatliv. Villaforstaden har for eksempel en dragning på barnefamilier som 

oppfatter oppvekstmiljøet her som tryggere (Barlindhaug 2005). Villaforstaden kan sies å 

uttrykke en "visjon av den moderne familien, frigjort fra byens skyggesider, reetablert i 

harmoni med naturen, innvevd med velstand og uavhengighet, men samtidig beskyttet av et 
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tett stabilt lokalsamfunn” (Fishman 1987, x). Særlig i sentrale forsteder gir den urbane-rurale 

dikotomien fordeler. På den ene siden skaper de grønne og landsbyaktige designelementene 

en trygg, domestisk og privat sosioromlig innkapsling med forestillinger om landsbylivets 

sosiale kapital, samtidig som beboerne kan nyte godt av kort avstand til globaliteten og 

urbanitetens muligheter til arbeid, økonomisk inntjening, goder, varer og kultur. Slik kan 

forstadsbeboerne dra nytte av det beste både fra det globale og lokale, fanget opp i 

tosidigheten i Duncan og Duncans (2004, 9) begrep ”det smerteløse privilegium”. 

Selv om økt utnyttelse på kort sikt kan gi villahuseieren inntjening, fins det også rene 

økonomiske incentiver for å eie et sentralt villahus i områder med lav utnyttelse. Store 

boliglånssubsidier, som kan sies å være en av nyliberalismens skjulte velferder, er gitt mye 

forklaringsskraft til forstadens byspredning (Chaves, Knox, og Bieri 2011; Knox 2008; 

Harvey 2000). Norske boliglånssubsidier gis uavhengig av inntekt eller boliglånstørrelse og 

fører derfor til høyest overføringer til de med høyest boliglån. Det kan føre til at disse 

overkonsumerer boareal, og til tilsvarende underkonsum hos dem som ikke er i en økonomisk 

posisjon til høye boliglån (Stamsø 2009). Siden kvadratmeterprisen er lavere i største 

boligene, og høyere i de minste, oppmuntrer lav-tetthets-reguleringen til overkonsum av 

boareal og innebærer at fattige husholdninger i praksis subsidierer rikere (Davis 1998; Orfield 

1999).  

I tillegg til at villaforstaden er funnet å symbolisere livsstil og eksklusivitet, ser den også ut til 

å signalisere sikkerhet og kontroll mot trusler fra utsiden (Blakely og Snyder 1997). Flere 

observerer at behovet for å markere lokal tilhørighet og stabilitet gjennom sted har økt fordi 

den globale og postmoderne verdenen oppleves mer omskiftelig (Harvey 1989b; Giddens 

1991; Zukin 1995; Cresswell 2004), det Zukin omtalte som nostalgi ovenfor. Ifølge Bauman 

(2000, 11) utøver ikke elitene lenger makt gjennom prangende statussymboler, men gjennom 

forutsigbarhet og trygghet. Det handler ikke nødvendigvis om å oppnå trygghet fra 

kriminalitet og vold, men å skape sosiale hverdagsrelasjoner preget av ”frihet fra motstand”, 

der en slipper å møte det fremmede i ens bomiljø (Sennett 1996, 18). Villaforstaden sees som 

tilfluktsrom og mur mot eksponering av en rotete, fremmed, moderne, global og urban utside 

(Hayden 2003; Duncan og Duncan 2004; Lupi og Musterd 2006; Knox 2008; Vaughan mfl. 

2009). Her er trygghet gjennom likhet et sentralt aspekt. Korrespondanse mellom romlig og 

personlig habitus kan derfor funderes på å skape og opprettholde sosial homogenitet der 

beboerne unngår møter med det fremmede.  
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Den sosiale homogeniteten en ønsker å ivareta når man lager reguleringsplaner for materiell 

”karakter, følelse eller atmosfære”, kan dreie seg om ulike ting, som sikkerhet, konformitet, 

orden, natur, historisk preservering, status, eiendomsverdier og unngåelse av møte med 

ulikhet i hverdagslivet (Dovey 2010, 75), mens Knox (2008, 99) vektlegger at ønskemålet 

gjerne er å bevare en klasse basert på inntekt og livsstil. Sibley (1999) vektlegger trygghet: at 

bevaring av villaforstadens eksklusive symbolske kapital er et vanlig verktøy for å skape og 

ivareta en ordensorientert sosial homogenitet og påfølgende følelse av trygghet. 

Gjennom å regulere for lav morfologisk utvikling sikrer man at boligeksklusiviteten øker og 

folk med ”riktig” livsstil flytter inn (Glaeser og Gyourko 2002; Hayden 2003, 120; Levinson 

2006; Knox 2008). Det er også viktig å hindre at symbolsk kapital tilhørende utsiden får 

innpass, som fremmed arkitektur, men også andre funksjoner enn boliger (Duncan og Duncan 

2004; Dovey, Woodcock og Wood 2009). Særlig i stabile, eldre og dyre nabolag med høy 

standard for estetisk utseende er forventningen om kontroll høy, og toleransen for materiell 

endring lav (Phelps og Wood 2011; Lupi og Musterd 2006).  

Faren for NIMBYisme, å motsette seg utvikling bare fordi den skjer i eget område, ser ut til å 

øke i sosialt homogene områder (Fainstein 2000, 460). Videre øker sjansen for en sosial 

organisasjon fundert på privatrett, eiendomsverdier, homogenitet, eksklusivitet og 

ekskludering som overordnet autoritet, som kan kalles ”privatismens ideologi”  (McKenzie 

1994, 177). I tråd med kulturlandskapets skjulte maktpåvirkning omtalt ovenfor, peker flere 

på at bruken av villaforstadsestetikken for å skape lokal sosial tilhørighet fundert på 

beskyttelse fra utsiden, kan fungere som en subtil, men effektiv mekanisme for å ekskludere 

sosiale aktiviteter og grupper (McKenzie 1994, 1; Sies 1997, 186; Knox 2005; Vaughan mfl. 

2009; Duncan og Duncan 2004). 

Ekskludering, segregasjon og estetikkens (u)skyld 

Denne mer kvalitative litteraturen om hvordan regulering for lav fortetting i hierarkisk 

dominerende villaforsteder kan bygge på og føre til ekskluderende og selv-segregerende 

tendenser, finner støtte i kvantitativ forskning9. Hovedbildet er at villahuset og villaforstaden 

er en driver for segregasjon, det være seg sosioøkonomisk eller etnisk. På samme måte som at 

økonomiske eliter generelt ser ut til å spille en instrumentell rolle i dannelsen av sosial ulikhet 

                                                
9 Debatten om nabolagseffekter og anti-segregasjonspolitikk omtales ikke, men se for eksempel van 
Kempen og Bolt (2009). 
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(Rahman Khan 2012), er de velståendes bosettingspreferanser en svært viktig driver, kanskje 

den viktigste, for sosioøkonomisk segregasjon både i Oslo (Andersen 2012) og internasjonalt 

(D. S. Massey 1996; Musterd 2005). I Oslo er det at kulturelle og økonomiske eliter samler 

seg i såkalte omvendte eller ”gylne” ghettoer (Ljunggren og Andersen 2014), og at 

høyinntektshusholdninger flytter til samme nabolag (Galster og Turner 2017). Dette henger 

sammen med boligdistribusjonen: ”Mer enn noe annet er mangel på boligmiks (og sosial 

miks), et problem som skyldes homogene områder med enfamiliehus i 

forstedene”(Andersson, Bråmå, og Holmqvist 2010, 252). Eierskap og boligtype framstår som 

signifikante forklaringsvariabler på flyttemønstre som skaper etnisk segregasjon i Oslo, der 

barnefamilier søker seg mot villahus (Wessel 2018) 

Oslos myndigheter står ikke maktesløse i møtet med segregasjon, kalt et ”kontingent utfall” 

av Wessel (2015). Generelt kan lokale og sentrale myndigheter påvirke boligdrevet 

segregasjon gjennom distribusjonen av boligtyper og fysisk planlegging (Cassiers og 

Kesteloot 2012; Musterd og Ostendorf 2013; Wessel 2018). Likevel har det manglet på viljen 

til å påvirke øvre-inntektsgruppers selvsegregasjon som ifølge Atkinson (2006, 830) er 

”ignorert som private og legitime avgjørelser som ikke krever det offentliges innblanding”. 

Villaforsteder har generelt fått liten oppmerksomhet og ikke vært utsatt for store kontroverser 

til tross for betydelige endringer i befolkningssammensetning de siste 50 årene (Harris og 

Larkham 1999, 85). Eksklusive områder utvikles derfor på det Atkinson (2006, 830) kaller 

”premissene til de gruppene som ønsker en usynlig tilstedeværelse”.  

I stedet rettes politiske tiltak mot sosial og boligmiksing i sosioøkonomiske svake områder 

gjennom  haussmannsk10 morfologisk endring av modernistiske drabantbyer (Musterd og van 

Kempen 2007; Kleinhans og van Ham 2015) og gentrifisering nærmere bykjernen (Lees 

2008). Det skjer til tross for at ikke-velstående områder generelt ser ut til å være mer 

sosioøkonomisk mangfoldige enn rikere områder med en homogen boligmasse (Musterd og 

Andersson 2005). Resultatene av politikken har imidlertid uteblitt, eller negativt påvirket 

sosiale bånd blant de mest marginaliserte nabolagene (Lees 2001). Denne politikken omtaler 

Harvey (2000) som en form for paternalisme der fokuset på å forbedre de oppfattede 

problemområder er stort, samtidig som at prosessene som gjør de depriverte, som selv-

segregerende tendenser i rikere områder, får vedvare.  

                                                
10 Etter Georges-Eugene Haussmanns velkjente rivning og gjenoppbygging av Paris’ middelalderby 
for å stagge politisk uro på 1800-tallet (Hall 2002) 
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”For nå, virker det som om slik politikk på den ene siden preker verdier av integrering og 
miks, men på den andre fasiliterer frivillig fra-hørighet [selv-segregering], som garantert 
skader samfunnets vitalitet i fremtiden” (Atkinson 2006, 831).” 

Jeg vil peke på to mulige interrelaterte årsaker til denne situasjonen: Tendensen til at 

reguleringsarbeidet definerer stedskarakteren som en materiell essens, og trekk ved en 

nyliberal byutvikling.   

Nyliberal entreprenørpolitikk og laissez faire-holdninger kan føre til at estetisk symbolikk blir 

”et viktigere kriterium for politisk og sosial handling” (Harvey 1990, 429). En slik 

byutvikling reduserer steder til konsumvarer som skal påkalle historie, identitet og 

nabolagsfølelse (Harvey 2000). En slik estetisk og symbolsk basert politikk sikter mot det 

komfortorienterte: ”Å skape enklaver og promotere livability-strategier som resonnerer med 

tilbøyelighetene og ønskene til høy-inntekts-husholdninger” om eksklusivitet og ekskludering 

(Atkinson 2006, 829). Samtidig skaper praksisen murer og barrierer og toner ned sosiale 

strukturelle spørsmål som sosial og miljømessig rettferdighet (Harvey 1989a). I den 

entreprenørpolitiske satsingen reduseres levekår til ”livability” [det gode byliv]; livskvalitet til 

salg av byrom (Røe 2015). Mitchell (2003, 165) kaller derfor den nyliberalistiske dreiningen 

en “revansjistisk sosial regulering”, fordi det går utover de mest marginaliserte.  

Vi så ovenfor hvordan regulering for lav fortetting knyttes til ekskluderende ønskemål i 

villaforsteder. Faren for ekskludering øker når byplanleggingens reguleringsarbeid tenderer 

mot å definere nabolagskarakter og stedsidentitet som en iboende estetisk form som kan 

defineres, fikseres og beskyttes (Dovey, Woodcock, og Wood 2009, 2612). 

Reguleringsarbeidet bygger på antatte uskyldige forståelser om at man viderefører et estetisk 

behagelig, historisk og hyggelig landskap, som skal bygge sterk lokal tilhørighet, men 

problematiserer ikke potensielle bakenforliggende ekskluderende ønskemål, om å begrense 

fortetting for å holde fremmedelementer som kan skape følelse av usikkerhet unna (Sies 1997; 

Duncan og Duncan 2004; Knox 2008). Selv om Harvey her snakker om new urbanism, 

kommenterer utsagnet alle forsøk på å bygge lokalsamfunn gjennom estetisk og 

formfokuserte virkemidler, der faren for påfølgende ekskluderende dimensjoner ikke 

vurderes: 

“Denne mørkere siden av kommunitarianisme [lokalsamfunn] består uaddressert (…) 
Lokalsamfunn har ofte vært en barriere mot, framfor fasilitator av, sosial endring. Den 
grunnleggende ideologien av new urbanism er både utopisk og dypt usikker. I sin praktiske 
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materialisering, bygger new urbanism et bilde av lokalsamfunn og en retorikk av stedsbasert 
lokalstolthet, og bevissthet for de som ikke trenger det, samtidig som man forsaker de som 
overlates til sin ’underklasse’-skjebne” (Harvey 2000, 170). 

Målet kan være å skape sosial identitet ved å regulere for å bevare den materielle karakteren 

som beboerne, eller kjerneaktørene, kjenner seg igjen i, og som sammenfaller med deres 

forestilling om stedsidentiteten. Samtidig innebærer dette forsøk på å regulere for en materiell 

stedsessens. Særlig i villaforsteder med høy status mange vil flytte til, vil forsøket på å skape 

sosial tilhørighet og hindre lokal stedsfremmedgjøring stå i fare å skape ekskluderende og 

segregerende effekter som går utover sårbare eller marginaliserte grupper. Drivkrefter kan 

være å skape stedsidentitet basert på en iboende materiell karakter separert fra et sosialt 

innhold, at nyliberalismens vektlegging av symbolsk estetikk framfor sosialt strukturelt 

innhold påvirker byplanleggingen som sosialt og tendensen i til å definere byplanleggingen 

rent estetisk.  

Medvirkning og demokrati  

Som beskrevet ovenfor er evnen til å, og hvem som får, utfordre dominante representasjoner 

og danne nye i kampen om rommet, viktig for demokratiske prosesser i byutviklingen. Det 

handler om stedsidentitetens sosiale og romlige lukkethet. Nettverksstyring kan øke lokal 

medbestemmelse og demokratisere i byutviklingen (Amdam 2012; Healey 1997). Formelle og 

uformelle samarbeidsnettverk kan gi mer effektive planprosesser, bedre kvalitet, høyere 

demokratisk legitimitet og skape mindre avmakt, fremmedgjøring og mistro blant 

befolkningen (Fainstein 2010; Hanssen 2015). 

På én side ser nyliberalismens governance-baserte styringslogikk ut til å ha bidratt til en slik 

maktfragmentering. Nyliberalisering har på den ene siden trukket tilbake offentlig sektor, 

regulering og velferd samtidig som denne styringslogikken har rullet ut privatisering, 

offentlig-privat samarbeid, mer privat eiendomsrett og sterkere vektlegging av 

stedsmarkedsføring (Peck og Tickell 2002). Makten er ikke mindre, men den er flyttet. I 

samfunnet generelt har identitets- og lokalbaserte politiske bevegelser blitt viktigere, det 

Michael Stewart Foley (2013) kaller “verandapolitikk” [front porch politics]. Også i 

bypolitikken tas det mer enn tidligere utgangspunkt i partikulære og individuelle interesser 

som spesialiserte interessegrupper identifiserer seg med (Phelps og Wood 2011). 

Markedsaktører og private identitetspolitiske bevegelser har fått økt makt (Atkinson 2006; 
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Hanssen mfl. 2015). Områder tidligere ansett som private har blitt kollektive politiske 

objekter, og politikken har gått i retning av individualisering og identitet.  

Med en mer nettverks- og forhandlingsbasert governance-styring blir koalisjoner mellom 

offentlige myndigheter og private uformelle interessegrupper vanligere, i det som kan kalles 

den parapolitiske styringssfæren (Knox 2008, 118). Oppblomstringen av nye sosiopolitiske 

fellesskap har gitt mer komplekse styringsregimer (Knox 2008, 118). Denne kompleksiteten i 

den parapolitiske planleggingen kjennetegnes av små, desentraliserte og lokale 

planleggingsrom karakterisert av myk og mer uformell planleggingsmakt som er mindre 

synlig enn mer formell autoritet (Allmendinger og Haughton 2010). Interesseorganisasjonenes 

uformelle preg gjør dem til ”usedvanlig skjulte elementer” i byplanleggingen, samtidig som 

de er ønsket av myndigheter, som argumenterer for maktfragmentering og lokaldemokrati 

(Knox 2008, 117).  

Selv om maktfragmentering potensielt kan lede til mer lokaldemokrati, kritiseres den 

nyliberale bypolitikkens fremforhandlede enighet for å tilsløre strukturelle maktulikheter 

(Fainstein 2010, 455) og institusjonelt transformere bypolitikken ideologisk mot en 

”privatisme”, typisk for det nyliberale konsensuset (McKenzie 2005, 187). I byplanleggingen 

som sosialt felt vil ulike grupper ta med sin kapital til forhandlingsbordet. Utvekslingen av 

kapital følges av kontinuerlige forhandlinger som resulterer i det bebygde miljøet. Problemet 

er at forhandlingsprosessen ikke nødvendigvis anerkjenner og ivaretar behovene og 

aspirasjonene til marginaliserte grupper med lav kapital (Howe og Langdon 2002, 221). Det 

ser ikke ut som denne mer partikulære planleggingen baseres på Healeys (1997) kollaborative 

planlegging, som er opptatt av å utfordre strukturell makt gjennom å mobilisere det urbane 

mangfoldet av virkelighetsforståelser.  

Risikoen er at interessefellesskap oppsplittes slik at de mest ressurssterke i størst grad evner å 

mobilisere og påvirke bypolitikken mot deres partikulære interesser, framfor de kollektive 

(Amin og Thrift 2002, 138). Trenden kan derfor karakteriseres som et ”radikalt reaksjonært 

postpolitisk konsensus” som faktisk begrenser demokratisk frihet og medbestemmelse for de 

mange, og kun gir innflytelse til noen få (Allmendinger and Haughton 2010, 804). Blakely og 

Snyder (1997, 139–40) fremhever det territorielle, når de omtaler utviklingen som en 

”samfunnsmessig løsrivelse” [civic secession] der politisk ansvar slutter ved lokalsamfunnets 
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grenser. Særlig vanskelig vil det være å oppnå demokratiet man søker når deltakelsen 

funderes på små geografiske interessefellesskap (Amin og Thrift 2002, 138).  

Kanskje sees dette tydeligst ved at sivilsamfunnsaktører som driver fortettingsmotstand i 

villaforstaden, og dermed er pådrivere for byspredning har fått økt makt (Barton og Silverman 

1994). Knox (2008, 117) omtaler lokalgeografisk orienterte foreninger i forstaden som 

”nimbyismens fortropp”, som kjemper mot fortetting kun i sine egne områder, men ikke bryr 

seg om utviklingen andre steder. For å forstå regulering for lav vekst i forsteder kan 

betydningen av myndighetenes tilbaketrekning ifølge Phelps og Wood (2011) ikke 

overvurderes. 

Mangelen på kollektive interesser i et slikt planleggingssystem skyldes ikke bare 

institusjonelle endringer, men også ved at selv-segregeringen omtalt ovenfor strukturerer 

hvordan innsidens beboere leser og fortolker verden. Kildene til frykten (segregasjon og 

fremmedgjøring) endres ikke ved selv-segregeringen, samtidig som sosial tilhørighet basert 

på preferanser for selvsegregering normaliseres (Atkinson 2006). De som er opptatt av å 

skape en isolert, beskyttet og kontrollert sosial tilhørighet distanseres fra kollektiv sosial 

forpliktelse og solidaritet (Cochrane 2007, 73; Harvey 2000, 138) og vil lettere miste av syne 

de større regionale, nasjonale og globale sosioromlige relasjonene som stedet inngår i 

(Duncan & Duncan 2004, 4). Det er ifølge Sennett (1996) kun gjennom motstand at vi legger 

merke til verden rundt oss. Når slike motstandsmøter i hverdagens ulike øyeblikk ikke lenger 

oppstår, overføres ikke byens flerfoldige kulturer til slike politiske hverdagsmøter. 

Utviklingen blir selvforsterkende. I et slikt mer fragmentert politisk landskap kan grupper 

med interesse i fortetting slite med å organisere seg (Duncan & Duncan 2004, 87; Knox and 

Pinch 2010, 103). Mens høyinntektshusholdninger i økende grad er frakoplet byen for øvrig, 

forblir økonomisk fattige husholdninger fanget i rom hvor romlig og økonomisk veier ut blir 

vanskeligere (Atkinson 2006, 830). På denne måten kan man si at segregasjonens 

konsekvenser for de politiske spørsmålene en er opptatt av, blir ”like undertrykkende, men på 

ulike måter, for velstående barn i forstaden som for fattige sentrumsbarn” (Harvey 2000, 243).  
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4 Analyse: perspektiver og vurderinger  
I kapittel 3 har jeg redegjort for at følelse av sted påvirker alt reguleringsarbeid, og at denne 

stedsidentiteten dannes gjennom en kamp om forestillinger. Jeg har vist hvordan arbeidet med 

å regulere Småhusplanen kan sees som et sosialt felt. Aktørene med formell makt i dette 

sosiale feltet både skaper påvirkningskrefter, og struktureres av dem. Jeg bruker refleksiv 

planleggingsteori inspirert av Bourdieu for å identifisere kreftene som strukturerer 

planleggernes virkelighetsforståelser.  

Disse virkelighetsforståelsene identifiseres i analysen som  perspektiver på 

reguleringsarbeidet.  De bygger på, og skaper grunnlag for, bestemte vurderinger. Slik kan jeg 

eksponere hvilke hensyn som har påvirket utviklingen av Småhusplanen, og forstå hvorfor 

akkurat disse er blitt aktivisert, mens andre er utelatt. Det er ikke nødvendigvis slik at alle 

hensyn perspektivet gir rom for faktisk vurderes, eller vurderes på en måte som er i tråd med  

nyere empirisk forskning (de sosiale forestillingene jeg definerer nærmest det faktiske 

domenet). Jeg vurderer derfor også resonnementene opp mot relevant forskning og om de er 

internt konsistent, og slik framstår plausible i det faktiske domenet.   

Først introduserer jeg mer deskriptivt Småhusplanens tilblivelse, dens innhold og også Oslos 

boligpolitikk mer generelt, primært basert på dokumentanalyse. Deretter undersøker jeg 

vurderingene og perspektivene i planarbeidet mer bakenforliggende. Først identifiserer jeg 

perspektiver som bygger på en materiell essensialisme, deretter perspektiver som også 

inkluderer et sosialt innhold om hvem og hvilken praksis de regulerer for. De faktiske og 

strukturelle forklaringene analyseres gjennomgående, men analysens siste del binder hele 

analysen sammen i en hoveddiskusjon, som i større grad fokuserer på strukturell forklaring.   

4.1 Tilblivelse og virkemåte: regulering for ”karakter”  

I denne innledende delen av analysen introduserer jeg Småhusplanen i detalj og identifiserer 

planens hovedformål og virkemåte. Fokuset ligger på Småhusplan-perioden fra starten av 

1990-tallet og fram til i dag, men jeg presenterer også Oslos fortettingsstrategi og 

villastrøkenes utvikling mer generelt og historisk.   
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Villastrøkene og Oslos fortettingsstrategi 

Siden 1990-tallet har Oslo-regionen og særlig Oslo kommune, sammenliknet med andre 

europeiske byregioner, klart å kombinere befolkningsvekst med lav nedbygging av 

grøntområder (Næss, Næss og Strand 2011). Hovedbildet er at Oslo utvikler seg mot en mer 

kompakt by. Byspredning er imidlertid et relativt begrep som handler om spredningen eller 

intensivering av områder med relativ lav tetthet (Castree, Kitchin og Rogers 2013). 

Spørsmålet er hva tettheten måles opp mot. Jeg vil undersøke fortetting og byspredning opp 

mot konkret politikk for bolig- og næringsutvikling i Oslo-regionen.  

Fortetting kan inndeles i tre varianter: transformasjon, intensivering og ekspansjon (Hanssen 

mfl. 2015). En gjennomgang av sentral politikk og kommuneplaner (for eksempel tabell 1) 

viser at Oslo kommune og Oslosregionens fortettingsstrategi kombinerer alle tre varianter, og 

at det fins politikk som underminerer ønskemålet om kompakt byutvikling. Villastrøkene i 

Oslo kommune i stor grad er unntatt fortettingsplanene.   

En viktig strategi i Oslo kommune har vært konsentrisk fortetting innenfra (bygger i Oslo 

kommune på den halvringebaserte tog- og veinettet) gjennom intensivering av indre by, og 

transformasjon av gamle industriområder både i indre by, og det som er tenkt å bli del av 

indre by (som den såkalte Hovinbyen), i tillegg til i såkalte stasjonsnære områder. Dette 

foregår primært østover i byen. Stasjonsnær fortetting utgjør en liten geografisk andel av 

arealet kommunen har identifisert for bolig- og næringsutvikling frem til 2030 i 

Kommuneplan 2015 (Tabell 1). Den stasjonsnære fortettingen i Oslo kommune omfatter i 

liten grad villastrøk. Villaområder som faktisk omfattes, som Storo og Smestad, har skapt 

sterk politisk motstand både partipolitisk og blant lokalbefolkningen. 

Til tross for ønsket om fortetting innenfra-ut er en annen strategi å fortette i de 

omkringliggende kommunene. I perioden 1951-2014 vokste Akershus fra 183 116 innbyggere 

til 604 368, mens Oslo ”kun” vokste med om lag 200 000 innbyggere (SSB 2015). 

Fortettingen i nabokommunene foregår delvis som transformasjon og intensivering rundt 

kollektivstasjoner og i lokale sentrum. Fortettingen kombineres med investeringer i regional 

infrastruktur som utbygging av motorveier og toglinjer, som også Oslo kommune er med på å 

finansiere, som Oslopakke 3.  
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Siden byspredning er et relativt begrep kan det hevdes at å fortette mer i utkanten av 

byregionen fører til mer byspredning sammenliknet med alternativet: økt fortetting i Oslo 

kommune, den mest sentrale kommunen i byregionen. Det ser også ut som fortettingen i 

Akershus baseres på boligtyper med lavere utnyttelse enn i Oslo. Mesteparten av boligene i 

Akershus er eneboliger, og her er det bygd over 10 000 nye eneboliger de siste ti årene, mot 

1000 i Oslo (SSB 2018). Det ser også ut til å foregå noe ekspansjon med bygging på 

jomfruelig mark. I 2017 ble det for eksempel omdisponert 541 dekar dyrka jord i Akershus og 

Oslo, 13 prosent av landets totale tap (Fylkesmannen Oslo og Akershus 2018). Det fortettes 

også i skogsområder i Oslo kommune som ikke regnes som del av Marka (se illustrasjon 22-

23).  

En gjennomgang av de identifiserte arealressursene til fortetting i kommuneplanene siden 

tidlig 1990-tall, viser at vurderingen av villastrøkenes betydning for boligutvikling 

kontinuerlig er blitt redusert, til tross for at de dekker om lag en femtedel av kommunens 

byggesone (selve Småhusplanen dekker 16 prosent, men villastrøk regulert av andre planer 

kommer i tillegg). Kommuneplanen fra 2000 forutsatte en lavere årlig fortettingstakt enn 

perioden 1995-97, da villafortettingen var på 400 boliger i året, om lag 15 prosent av den 

totale boligutbyggingen. Ifølge gjeldende kommuneplan (2015) er det plass til 4000 nye 

boliger før alle Oslos villastrøk (Småhusplanen og andre reguleringsplaner) er ”fulle” og 

ferdig utbygd. Det forventes å skje før 2030 (Kommuneplan 2015, 52). Kun 500 nye boliger 

estimeres bygd i perioden 2023-2030. Som andel av det totalt identifiserte potensialet for 

nærings- og boligbygging frem til 2030 er villafortetting estimert som henholdsvis null og tre 

prosent. Politikken videreføres i Forslag til ny kommuneplan (2018).  

 Nye boliger Ny næring m2 Bolig andel  Næring andel 

Fortetting i småhusområder  4000 0 3 % 0 % 

Generell stasjonsnær fortetting 13000 250000 9 % 3 % 

Utviklingsområder ytre by. Uavhengig av ny bane 15000 600000 10 % 7 % 

XL-utnyttelse av områder tilknyttet indre by 10000 250000 7 % 3 % 

Indre by inkl Fjordbyen 40000 3000000 27 % 33 % 

Hovinbyen 27000 2500000 18 % 27 % 

Groruddalen 25000 2200000 17 % 24 % 

Vestkorridoren 5000 240000 3 % 3 % 

Gjersrud-Stensrud 8000 150000 5 % 2 % 

Totalt 147000 9190000 100 % 100 % 
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Tabell 1 «Arealressurser Oslo kommune»:	Fortettingspotensialet er vurdert som lavt, selv om villastrøkene er 
store. Planen er å fortette i allerede tette områder og tidligere industriområder. Kilde: Kommuneplan 2015.	

Planens historie og innhold  

Fortettingspotensialet identifisert i kommuneplanen bygger på at regelverket i Småhusplanen 

ligger fast. Jeg vil derfor beskrive Småhusplanens historie og innhold. Småhusplanen er en 

reguleringsplan som dekker om lag 29 000 eiendommer i 13 bydeler i Oslos ytre by fordelt på 

et område over 24 000 dekar (Oslo kommune 2012). Det utgjør om lag 16 prosent av 

byggesonen. Småhusbebyggelse i indre by, som Kampen, Rodeløkka og Vålerenga, regnes 

ikke som del av småhusområdene. Det er store områder i Småhusplanen som er ikke er 

bebygde, og som primært består av hager. I en annen oppgave har jeg foretatt en enkel 

kartlegging som kan gi en innledende pekepinn på hvor store områder hagene utgjør 

(Nedrelid 2016). Kartleggingen brukes ikke i analysen, men må sees som en illustrasjon på 

det faktum at Småhusplanen dekker store områder av byen, og at hagene utgjør en stor andel. 

Undersøkelsen inkorporerer ikke bokvalitet og arkitektonisk utforming, som kan betegnes 

mer som en arkitektonisk oppgave. 

Tabell 2 viser hvor mye av hagene som vil forsvinne dersom det fortettes med nye boliger for 

59 108 personer uten noe rivning av den eksisterende bebyggelsen (Nedrelid 2016)11. 

Kartleggingen indikerer at hagene kvantitativt utgjør en stor arealressurs. 

Fortettingsalternativene er basert på den faktiske kvadratmeterbruken per Småhusplan-person 

fordelt på de ulike boligtypene. Småhusplan-hagene utgjør totalt 18 820 416 kvadratmeter, 

om lag 79 prosent. Om det fortettes utelukkende med store boligbygg (villablokker) vil 

andelen hager knapt endres fra 79 til 77,4 prosent. Selv ved den minst arealeffektive 

utbyggingen, der alle 59 108 personene får plass i nye eneboliger, vil hageandelen reduseres  

med om lag ti prosentpoeng til 69 prosent. Dersom nye boliger har mer effektive 

arealløsninger enn de eksisterende vil hagenedbyggingen være lavere.  

 

 

                                                
11 Antall personer det ikke bygges bolig for fram til 2030 basert på Boligprodusentenes forenings 
vurdering at halvparten av boligbehovet bygges årlig (Lorch-Falch 2016) og en befolkningsvekst på 
118 121 innbyggere fram til 2030 (SSB2013). Basert på tall og kartgrunnlag fra PBE, Statistikkbanken 
(Oslo kommune), SSB (tilgang 2016).     
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Fortettings-
alternativ  

Økning 
bygningers 
m2 

Prosentvis økning 
bygningsmasse 

M2-bruk totalt 
bygninger i 2030 

Prosentvis 
bygninger 2030 

Prosentvis 
hager 2030 

Enebolig 2 480 172 50,4 7 399 796 31,1 68,8 
Tomannsbol 1 705 266 34,7 6 624 890 27,9 72,1 
Rekke/-
kjedehus 

1 605 964 32,6 6 525 588 27,5 72,5 

Store 
boligbygg 

437 399 8,9 5 357 023 22,6 77,4 

Dagens preg 2 098 033 42,6 7 017 657  29,6 70,4 

Tabell 2 «Hagenes arealpotensial»: Konsekvenser av selv stor fortetting vil ha liten effekt på hageandelen 
(«grøntområdet») i Småhusplanen. Kilde: Nedrelid (2016). 

Foranledningen til den første Småhusplanen (1997) var at kommunen fikk krav fra 

Miljødepartementet om å utarbeide nye reguleringsplaner tilpasset og differensiert de ulike 

villastrøkene. Siden 1973 hadde villastrøkene blitt regulert av et sett med såkalte Midlertidige 

reguleringsbestemmelser. Planen var først å lage flere områdebaserte tilpassede 

reguleringsplaner, men på grunn av tidsnød ble villastrøkene delt inn i kun fire kategorier. 

Villastrøk der det var nødvendig å ta særlige ”kulturhistoriske” (kategori 2), og ”vegetasjons- 

og landskapsmessige hensyn” (kategori 3), samt noen områder egnet for bymessig fortetting, 

fikk egne reguleringsplaner. Områder som Bygdøy, Holmenkollen, Ekebergskrenten og ulike 

hagebyer reguleres derfor ikke av Småhusplanen, men av planer som tillater lavere utnyttelse 

og fortetting enn Småhusplanen (illustrasjon 2). De gjenværende områdene ble kalt De 

generelle fortettingsområdene fordi dette var restområdene med lavere verdi enn de andre 

villastrøkene, der økt fortetting kunne tillates. Disse restområdene i kategori 4 ble regulert 

samlet av Småhusplanen.  
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Illustrasjon 2 «Andre reguleringsplaner»: Delbydelene (farget hvitt) Nordberg (t.v.) og Holmenkollen har 
store villastrøk, men lite Småhusplan (farget oransje). Flere villastrøk reguleres av andre planer som tillater 
mindre utvikling enn Småhusplanen. Kilde: Oslo kommune og Kartverket. Kart: Sigurd Oland Nedrelid. 

Hensikten med Småhusplanen (1997) var å ”tilrettelegge for fortetting” men med ”høye krav 

til funksjonell, miljømessig og estetisk kvalitet i de nye byggeprosjektene og til bomiljøet som 

helhet”. Her var ikke karakter nevnt med ett ord. Det politiske målet var å øke 

fortettingstakten, men planleggerne strittet mot. Da 1997-planen ble vedtatt sank 

boligbygging i småhusområdene fra 20 prosent av Oslos total i perioden 1995-1998, til 13 

prosent mellom 1998 og 200012 (Bjørneboe og Nordahl 2001). 

Planen fra 2006 og 2013 medførte i hver sin tur innstramming av fortettingsadgangen. Begge 

planer har hatt som hensikt som å ”legge til rette for en utvikling med småhuskarakter”, og 

”opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter”. Karakteren forstås utelukkende 

materielt, som ”eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold” (Oslo 

kommune 2006, 2013). Det ble fortolket som at hagene ikke må fortettes i for stor grad, og at 

ny bebyggelse ikke må fravike det normale i nabolaget. Planens mål, også i dag, er å 

videreføre ”småhuskarakteren” forstått som å begrense for store morfologiske forandringer av 

den formen som preger Småhusplan-området.  

Andersen, Brattbakk og Dalseide (2017) beskriver et typisk villastrøk i Oslo slik: Det preges 

av mange store privateide eiendommer, tydelig markert med gjerder, porter eller tujahekker, 

gjerne så høye at man ikke kan se inn på tomten. Andelen eneboliger er høy, og de er plassert 

midt på tomten med flere meter hage mellom vei og hus, som gir boliger og tomter en privat 

tilbaketrukket karakter. Det er mye hageareal som gir mye grønn farge rundt med plener, 

hekker og trær, i tillegg til at tomtene gjerne har mye privat parkering. Myhre (2004, 221) 

beskriver at områdene tidlig på 1900-tallet var karakterisert av villaer på romslige tomter som 

ga et semi-ruralt utseende og ikke var vendt mot veien 

Småhusplanen regulerer primært for småhuskarakteren, som er forstått morfologisk. Den 

forstås i planen som villahuset, tilbaketrukket fra tomtegrensene med store hager 

omkransende huset på alle kanter. Regelverket regulerer primært for byggingen av en bestemt 

boligtypologi: det frittliggende villahuset. Det gir en bestemt bebyggelsesstruktur av flere hus, 

                                                
12 Det er ikke klart om tallene viser kun til Småhusplanens områder eller alle villastrøk. De trekker 
sannsynligvis ikke fra for rivning, og det oppgis ikke tall for boligbyggingen totalt.  
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veisystem og grøntområder: villahusstrukturen. De viktigste reguleringsbestemmelsene er 

morfologiske og sørger for at villalandskapets bebyggelsesstruktur består.  

Det har vært litt ulike regler opp gjennom planens historie, men hver enkelt bygger på 

foregående planverk. De nyere Småhusplanene bygger på forutgående regler fra gamle Aker 

kommunes13 Særskilte villavedtekter fra 1905. Da var formålet å skaffe mest mulig sol, lys og 

luft gjennom ”den åpne villamessige bebyggelse” (Plan-og bygningsetaten 1994). 

Hovedregelen var at bebyggelse måtte plasseres minst 12,5 og fire meter fra henholdsvis vei 

og nabogrense, og tomtestørrelser på minst ett mål. Avstandskravene var strengere, og 

utnyttelsen desto lavere, vestover og på Nordstrand (illustrasjon 3). De etterfølgende 

Midlertidige reguleringsbestemmelser (1973) videreførte hovedreglene for byggeavstander 

fra 1905, men opphevet skillet mellom øst og vest. Boligbyggingen økte derfor mest hvor 

tomtene var størst vestover og på Nordstrand. Fortettingsmuligheten ble imidlertid begrenset 

ved innføringen av en lav tetthets-regulering [low-density regulation] med maksimalt 25 

prosent tomteutnyttelse. 

Illustrasjon 3 «Særskilte villavedtekter fra 1905»: 
Innførte reglene om fire meter avstand mellom 
bebyggelse og nabogrense, som fortsatt gjelder i dag, 
mens 12,5 meter avstand til vei er blitt endret. Høyere 
tetthet var tillatt nord- og østover. Kilde: (Plan-og 
bygningsetaten 1994, 13). 

 

 

 

Småhusplanen fra 1997 bygde på reglene som allerede fantes, men innebar også enkelte 

endringer. Mulighetene for fortetting ble innstrammet ved at maksimal utnyttelse ble satt til 

24 prosent, minste tomtestørrelse ble satt til 600 kvadratmeter, maksimalhøyder på to etasjer 

samt at regelen avstand mellom bebyggelse og tomtegrense (til vei og nabo) ble videreført på 

minst fire meter. I 2006 og 2013 ble regelverket strammet ytterligere inn gjennom innføringen 

av mer presise og detaljerte bestemmelser, først om estetisk utforming i 2006 med innføringen 

av regelen om at ny bebyggelse må være ”harmonisk” tilpasset den eksisterende. Deretter 

med krav til bevaring av vegetasjon og minstestørrelser for sammenhengende utearealer (Oslo 
                                                
13 Sammenslått med Oslo kommune i 1948. 
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kommune 2013). I arbeidet med 2006- og 2013-planene ble planarbeidet mer påvirket av 

sivilsamfunnsorganisasjoner, som fikk delta aktivt i utviklingen av planen i form av offentlig-

private samarbeidsgrupper. Hovedbildet er derfor at utnyttelsespotensialet er redusert i hver 

planrevisjon fra og med 1997-planen, og at planen primært regulerer for villahus (illustrasjon 

4 og 5). Reguleringsplanens uttalte hensikt og funksjon er å ivareta en bestemt Småhus-

karakter definert materielt som villabebyggelsens struktur.  

Av andre viktige bestemmelser stiller Småhusplanen krav til et høyere antall 

parkeringsplasser enn i andre boligområder (Parkeringsnormer 2015). En annen viktig 

reguleringsbestemmelse er kravet om at det utelukkende skal være boliger innenfor 

Småhusplanen, og tilnærmet ingen næringsvirksomhet. Planen sikrer derfor en funksjonell 

segregering mellom Småhusplanen (kun boliger) og byen utenfor. Det må poengteres at 

regelverket åpner for byggingen av andre boligtyper enn villaer, som for eksempel rekkehus, i 

områder som preges av en annen type bebyggelse eller hvor store områder utvikles samtidig. 

Dette er imidlertid ikke hovedutbyggingsmåten. Grunnet de andre reglene vil også slike 

boligtypologier ligge i privatiserte og tilbaketrukkede miljøer med avstander til vei, bak 

hekker eller gjerder. De vil også gjerne har egne lekeplasser, private småveier som ikke er 

tilknyttet veiene, bygningene og byveven utenfor (illustrasjon 6 og 7). 

 

Illustrasjon 4 og 5 «Småhusplanens morfologi»: Regelverket er tydelig avmerket i nyere prosjekters 
morfologi, her fra et nyere boligprosjekt fra 2017. Avstandskravene gir husene villaens private tilbaketrukkethet, 
men samler dem på midten av tomten slik at hagearealer spres rundt bygningene, og ikke samles. En del av 
tomten går til privat parkering med veiadgang til hver bolig. Innsyn hindres av (begynnende) tujahekker og 
gjerder, både mellom de nye husene og ut mot veien. Vi ser også mer klassiske designelementer som skråtak og 
bruk av treverk. Foto: Sigurd Oland Nedrelid (t.v.) og Plan- og bygningsetaten, planinnsyn (t.h.). 
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Illustrasjon 6 og 7 «Tilbaketrukne rekkehus»: Når en annen boligtypologi enn villahusets tillates, typisk 
rekkehus, iverksettes deler av regelverket som sikrer boligområdene mer privat karakter. Vi ser nederst 
inngjerdet rekkehusbebyggelse med adgang-forbudt-skilt. Øverst ser vi privatiserte boligområder uten gjerder, 
men avsondret fra byens offentlige rom med private veisystemer, egne fellesarenaer og bebyggelse 
tilbaketrukket fra veien skjult bak hekker. Foto: Google Maps (øverst), Sigurd Oland Nedrelid (nederst).	

4.2 Perspektiver basert på stedsidentitetens materielle essens  

Jeg viste ovenfor hvordan regulering for karakter gjerne vil forutsette en materiell 

essensialisme adskilt fra stedsidentitetens sosiale dimensjoner (Dovey, Woodcock, og Wood 

2009), og at byplanleggingen som sosialt felt har en tendens til å defineres som form og 

estetikk (Skogheim og Røe 2003). Jeg vil nå undersøke to perspektiver som er basert på en 

materielt essensialistisk stedsidentitet. Her bruker jeg data fra intervjuene, medieutsagn og 

dokumenter. Jeg vil undersøke hvordan perspektivene er blitt til, hvor viktige de har vært i 

planarbeidet, og hvilke konsekvenser de har hatt hvilke hensyn som er tatt og hvordan 

aktørene har resonnert.  

Et planfaglig perspektiv 

Det planfaglige perspektivet består av vurderinger om infrastruktur, ressursbruk og 

formdeterminisme. Felles for resonnementene som springer ut av det planfaglige perspektivet, 

er at de reduserer stedsidentitet til materiell form, retorisk gir inntrykk av faglig objektivitet, 

og konkluderer med at fortetting bør begrenses for å bevare den materielt definerte 

småhusplan-karakteren. Perspektivet ser ut til å ha vært særlig dominerende blant 

planleggerne som jobbet med 1997-planen, hvor begrepet ”planfaglig” er hentet fra. 

Forestillingen resonnerer med planlegger- og arkitektprofesjonenes tendens til å redusere 

byutvikling til form, fagtradisjoner basert på etterkrigsmodernismens empiriske optimisme og 

formdeterministiske vurderinger av byspredningens fordeler (Hall 2002, Knox 2008). De 

kritikkverdige sidene av formdeterminismen omtalt ovenfor er ikke vurdert i planarbeidet.  
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Å videreføre den vanligste bebyggelsesstrukturen i et område ble ansett å være et mål i seg 

selv, kalt av informant 1 for et ”bymorfologisk teorigrunnlag”. Resonnement er 

formdeterministisk: Siden villastrøkene regnes som gode og vellykkede områder mange 

aspirerer mot, må de utsettes for minst mulig materiell endring, av frykt for å ødelegge det 

gode ved dem. Det ble derfor gjennomført grundige oppmålinger av bebyggelsesstruktur som 

hushøyder, avstand mellom bebyggelse og tomtegrenser, og særlig var man opptatt av 

hagestørrelser. Oppmålingene dannet utgangspunktet for definisjonen av den dominerende 

morfologien, og følgelig ”karakter”. Siden villastrukturen som er arealkonsumerende utgjorde 

den dominerende morfologien, innebar de nye reglene regulering for lav tetthet. Dette ønsket 

kom primært fra planleggerne, som ser ut til å ha vært bundet til sin profesjons tendens til 

planfaglige argumenter. Det politiske målet var økt fortetting, og det skal ha vært snakk 

internt blant politikerne på denne tiden om å transformere alle villastrøk konsentrisk innenfor 

veinettet Ring 2 (Informant 1).   

Informant 2, planlegger, saksbehandler: Vi må måtte på en måte stagge det her ønsket [om 
å fortette]. Vi må sikre at det som skjer av fortetting får en god nok kvalitet ellers også. Vi 
hadde på en måte et faglig utgangspunkt at her er det stabile områder hvor man skal ikke gjøre 
noen store forandringer. Det eneste som skjer her er at man fyller inn med litt flere hus 
innenfor de samme strukturene. (…) Det er jo utbygde områder med kvalitet, og folk liker bo 
her. Den kvaliteten, den fortsetter man med. Men det er klart at også å få gode boligområder 
innbefatter jo ting som har med sol, utsikt og gode nok utearealer og sånne ting å gjøre. Så 
langt strakk vi oss liksom. 

Planleggerne vurderte at det som flere informanter omtaler ”arkitektoniske bokvaliteter”, 

skulle gi sosiale effekter. Romslige hagestørrelser ble vurdert å oppmuntre til gode 

oppvekstsvilkår og barnelek, men også at ”naturlige” omgivelser av høy visuell estetisk 

attraktivitet gir positiv psykologisk effekter som å oppmuntre rekreasjon og styrke sosiale 

bånd. Som teorien viser har tankegodset røtter tidlig på 1900-tallet (Hall 2002). Advokat H.J. 

Wessels (sak nr. 43 i Aker, Herredstyremøte 24. nov. 1910) argumenter for oppføring av Egne 

hjem på Nordre Skøyen i Aker kommune (dagens Østensjø bydel) illustrerer dette empirisk. 

«Egne hjem i sunde omgivelser er en av de vektigste faktorer til befordring av arbeidernes og 
deres familiers sundhet og tilfredshet. Å støtte Egne-hjembevegelsen er derfor også en sosial 
plikt for Stat og kommune. Arbeidsgiveren har også stor interesse av denne sak bl.a. for 
tilveiebringelse av mere stabile arbeidsforhold.» (Plan-og bygningsetaten 1994). 



61 
  

Dersom hagestørrelsene og småhusfølelsen vurderes som en god boligform, skulle man 

kanskje tro det ville være et mål å fremskaffe flere slike boliger til befolkningen ved å fortette 

i småhusområdene. Denne problemstillingen er imidlertid ikke undersøkt.  

Naturaliseringen av forståelsen sees også i at mer fundamentale spørsmål om hvorvidt 

”karakter” kan defineres på andre måter som tillater økt utnyttelse, konsekvent ikke er blitt 

stilt i planarbeidet. Å lage reguleringsbestemmelser som primært reproduserer villahuset, for 

slik å bevare karakter, framstår som et aksiom i arbeidet med alle Småhusplanene. Sist gang 

spørsmålet om en gradvis transformasjon ble stilt, var i PBEs evaluering av 1997-planen 

(2003). PBE spurte politikerne om man skulle godta transformasjon av Småhusplanens 

områder over tid, dele planen inn i flere småplaner der transformasjon tillates i særlig egnede 

områder, eller om de skulle skjerpe inn fortettingen ved å vektlegge tilpasning til eksisterende 

bebyggelse sterkere. Det siste ble valgt, etter anbefaling fra fagetaten, tilsynelatende uten 

noen særlig forutgående vurdering, verken forut for 1997- eller 2006-planen. I 2013-arbeidet 

bygde planarbeidet på en tanke om at andre utnyttelsesgrader var blitt undersøkt i 2006-

arbeidet (noe de ikke var), og at dette nå var unødvendig. 

Informant 5 (planlegger, leder): Det var gjort mange vurderinger i 2006-planen. Jeg regner 
med at man i den sammenheng mye mer så på konsekvenser av disse utnyttelsesgradene. (...) 
Her var det en ren presisering, en justering av en gjeldende plan. 

Hensynet til infrastruktur er et annet planfaglig argument som var gjeldende på 1990-tallet, 

men som også vært viktig siden. Vurderingen er at infrastrukturen, særlig vei- og 

skolekapasitet, vil sprenges ved å tillate mer fortetting, og at avbøtende investeringer ved 

fortetting vil koste mer enn gevinsten. Til tross for at flere bruker infrastruktur som argument 

mot økt utnyttelse er effektene for infrastruktur eller behovet for investeringer ved fortetting 

tilsynelatende aldri vurdert i planarbeidet, utover at en trafikkstudie ifølge informant 2 

”muligens” ble gjennomført tidlig på 1990-tallet. Det kan framstå overraskende gitt 

Småhusplanens geografiske størrelse. Det er ikke usannsynlig å finne interne forskjeller i 

infrastruktur som boligtyper, befolkningstetthet, ledig areal, trafikk, veibredde, skolekapasitet, 

strømforsyning, nærhet til indre by, kollektivtransport og sykkelveinett.  

Å begrense biltrafikken i særlig grad i villastrøkene sammenliknet med andre områder av 

byen er et viktig argument. Biltrafikk kan reduseres ved å begrense antallet parkeringsplasser 

(Banister 2007, 101), og nettopp dette er målet med Oslos nye forslag Revidering av 

parkeringsnormer (2015). Til tross for ønsket om redusert biltrafikk, og at det argumenteres 
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mot fortetting på grunnlag av faren for økt trafikk, oppmuntres økt bilbruk av den 

arealkrevende boligtypens økte avstander (og dertil økt bilbruk) og av parkeringsnormene for 

villastrøkene som stiller høyere parkeringskrav enn i resten av byen (to plasser per 

Småhusplan-bolig).  

Det ser ut som planleggerne i forvaltningen har vært særlig opptatt av ressursbruk. Det er 

vurdert som bedre ressursbruk å fortette i andre områder med lavere motstand, enn i 

Småhusplan-områdene hvor fortetting er vurdert å by på naboprotester, negativ 

oppmerksomhet og vanskelige planprosesser. Potensielle negative sider av en slik tankegang 

er ikke vurdert. Det er en rent instrumentell ”planfaglig” tanke bak om å bruke minst mulig 

ressurser der de i størst grad gir resultater. Det er forstått som å konsentrere fortettingen andre 

steder oppfattet som mindre gode områder (morfologisk) gjennom PBEs terminologi om at de 

bedriver ”byreparasjon” (Kommunedelplan for Økern, vedtatt 26.05.2004), som indikerer at 

dette er ødelagte områder som konsentrert fortetting kan forbedre. Det som virkelig monner 

etter informantenes vurdering, er stor utbygging med høy tetthet i områder som gir lav 

motstand mot fortetting. Motsatsen er småhusområdene som er vurdert å gi lavt 

utbyggingspotensial og store protester. Hensynet omtales av flere, og framstår som en viktig 

begrunnelse for at økt fortetting ikke er undersøkt.  

Informant 11, planlegger, leder: De ville jo få befolkningen mot seg, og befolkningen vil gå 
til Rådhuset med rambukk [hvis du transformerer]. Planleggingen er jo sånn at det møter så 
mye motstand, hvis du skal gå på worst case så taper du alltid. (…) Politisk sett kan du ikke 
overkjøre folkemeningen, for da blir du kastet. Da skjønner du at her er ting du ikke skal tulle 
for mye med, for det er ikke verdt det rett og slett. 

Informant 10, byråd: Jeg ble egentlig litt overrasket over at det var såpass sterk motstand 
mot forandring og fortetting (…) Jeg husker bare at det var jo det tredje alternativet hvor man 
skulle begrense fortettingen som fikk mest gjennomslag. Fordi blant annet så var det jo et 
småhusområdeoppgjør, eller hvert fall sterke krefter, som ikke ønsket fortetting av 
småhusområdene, fordi man blant annet hadde sett for seg at det skulle bli lavblokker rundt 
omkring i villaområdene. 

Intervjuer: Kan man vinne valg på småhusområdene?  

Vet du hva, det tror jeg. Jeg tror når det gjelder for eksempel Nedre Grefsen, så tror jeg det er 
et såpass stort boområde, og som involverer så mange, at hvis du klarer å mobilisere… Men 
det er helt avhengig av at du klarer å mobilisere, så tror jeg du kan tape valg.  

Flere peker på at evnen til å organisere seg er større i småhusområdene enn andre områder av 

byen, og at organisasjoner som kjemper for lav vekst har kompetanse til å drive effektivt 

politisk påvirkningsarbeid. Det er i tråd med teorien omtalt ovenfor om at villaforstedenes 
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fortettingsmotstandere har særlig kapasitet til å utøve politisk innflytelse (Amin og Thrift 

2002). Informant 19 (sivilsamfunn, leder) beskriver hvordan foreningens politiske innflytelse 

er hjulpet av medlemmenes kompetanse og erfaring fra forvaltning, arkitektur, juss og 

kunsthistorie.  

Informant 3, planlegger, leder: I villaområdene sitter det veldig sterke krefter med store 
ressurser og bruker advokater. Jeg har aldri møtt så mange advokater som jeg har møtt i 
fortettingsspørsmål, jeg [hehe]. De var jo på banen hele tiden, og de som var engasjerte der 
hadde råd til å gjøre det. Vi møtte ikke det samme i Groruddalen. Ytterområdene i 
Groruddalen har jo også småhus, men der var det ikke på langt nær de samme negative 
holdningene til fortetting. 

Informant 2, planlegger, saksbehandler: Det ville tatt uendelig med kapasitet [å tillate mer 
fortetting]. Alle disse tusenvis av eneboligene som er i det strøket der. Og alle… multiplisere 
det med advokater ganger tre eller sånt, så skulle vi liksom forholde oss til det. Vi syntes det 
var en dårlig idé, rett og slett.  

I tillegg til sivilsamfunnsgrupper ser også bydelsutvalgene ut til å ha spilt en rolle. Disse 

danner utgangspunktet for bydelenes politiske program og påvirker ofte rådhuspolitikernes 

byutviklingspolitiske strategier. Ifølge informant 3 (planlegger, leder) var de mot enhver 

forandring og omtales som ”visjonens dødare”.  

Premisset om at utbyggingspotensialet i Småhusplan-hagene er lavt, er imidlertid ikke utredet 

på noe tidspunkt i planarbeidet. Enkelte informanter peker på at Kommuneplanen identifiserer 

et lite areal til boligutvikling (og null næring) i villastrøkene. Når vi vet at Kommuneplanen 

bygger på forutsetningene regelverket i Småhusplanen gir, får argumentasjonen et tautologisk 

preg. Det er tilsynelatende ikke undersøkt hvor stort areal Småhusplanens hager utgjør. Men 

som GIS-kartleggingen ovenfor viser, kan det ikke utelukkes at det er rom for større fortetting, 

uten at vesentlig negativ påvirkning på hagene, om det er et hensyn. 

Likevel er Småhusplanen oppfattet å være av minimal betydning for byutviklingen, og den 

institusjonelle oppmerksomheten har vært andre steder. Informant 20 (byråd) beskriver at 

fokuset lå mest på å åpne sjøsiden og at ”det er mulig den [planen] gikk litt under radaren”. 

Støyen og konfliktene planen har utløst har handlet mest om en estetisk diskusjon (omtales 

nedenfor), ikke hvorvidt og eventuelt man kan tillate høyere utnyttelse.  

Informant 10, byråd: I min tid var ikke Småhusplanen den store byutviklingssaken. Det var 
en sak som var nærmest ved siden av alle de store reguleringsprosjektene som jeg holdt på 
med. (…) Det var så mange viktige saker og andre som skulle løse boligforsyningsproblemet, 
å skaffe byggeklare områder som kunne gjøre noe med boligforsyningen. Og vi hadde jo 
denne Småhusplanen fra 1997, og som de fleste oppfattet egentlig fungerte ganske greit.  
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Inndeling av den store og generelle Småhusplanen i flere lokalt tilpassede delplaner ville vært 

en måte å tilpasse utviklingen mer lokalt. Informant 1 mener hele planen ville krevd 

utarbeidelsen av om lag 20 nye reguleringsplaner. Om det vurderes for ressurskrevende, 

kunne man først lagd reguleringsplaner nærmest sentrum, i tråd med målet om fortetting 

innenfra-ut. Det var et politisk ønske før 1997-planen om å dele områdene inn i flere 

reguleringsplaner på sikt. Dette er imidlertid aldri undersøkt i planarbeidet av hensynet til 

ressursbruk kombinert med at fortettingspotensialet ble vurdert som marginalt.  

Informant 2, planlegger, saksbehandler: Hadde vi uendelig med ressurser, kunne vi satt i 
gang å lage disse områdevise reguleringsplanene. Og visst hadde det vært bedre hvis man 
hadde disse uendelige ressursene. Men det var jo bedre å bruke disse ressursene på andre 
planoppgaver i byen, enn å sette de inn i disse ubetydelige, relativt sett, områdene av byen. 

”Urealistisk” fortetting - forelå alternativer? 

Vurderingen om at økt fortetting ikke er nødvendig å utrede, ser ut til å bygge på en 

argumentasjon fra flere om at det rent planfaglig er urealistisk. Årsaken til dette stempelet må 

sees i lys av resonnementene redegjort for ovenfor. Jeg har derfor undersøkt om det før 1997- 

og 2006-planen forelå informasjon som tilsa at fortetting var urealistisk og måtte utelukkes. 

Det er ikke mitt mål her å arkitekturfaglig komme med forslag til hvordan en slik utbygging 

kunne sett ut arkitektonisk, eller vært gjennomført i plansystemet i Oslo, men heller å 

undersøke om det forelå plausible fortettingsalternativer som kunne vært, men ikke ble, 

utredet.  

Jeg snakker her om muligheter for fortetting i hagene uten at mesteparten av dagens 

bebyggelse rives og/eller at ekspropriasjon brukes. Flere informanter har nemlig vurdert 

ekspropriasjon og/eller fullstendig transformasjon som en nødvendighet for økt fortetting av 

en annen bebyggelsesstruktur enn villahusets, med god nok arkitektonisk kvalitet. Denne 

enten-eller-tenkningen mellom konservering av det frittstående villahuset og store 

betongblokker som både det planfaglige og estetiske perspektivet bygger på, utgjør kun 

ytterpunktene av en spennvidde av ulike fortettingsvarianter (Charmes og Keil 2015). En 

manglende interesse for å vurdere mulige alternativer, dersom disse fantes, kan tyde på at det 

lå andre hensyn bak.  

Flere vektlegger problemene med å koordinere villastrøksfortetting siden det fins mange ulike 

tomteeiere. Ifølge informant 1 (planlegger, saksbehandler) kunne det potensielt vært mulig å 
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transformere ”randsonen av indre by” som områdene nærmest Majorstuen til noe mer 

”bymessig” gradvis over tid, men: ”siden dette er basert på frivillig fortetting, så kan man 

ikke tro at man greier å styre [det]”. Oslos planleggingssystem følger en deregulert nyliberal 

logikk hvor majoriteten av reguleringsforslagene er privat initiert og hvor planprosesser til 

dels er fremforhandlede mellom private forslagsstillere og kommunen (Falleth, Hanssen, og 

Saglie 2010; Falleth og Saglie 2011). Det nyliberale systemet setter myndighetene i en 

koordinatorrolle, mens fortetting krever at grunneiere og markedsaktører tar initiativ. Det er 

kanskje aller vanskeligst å koordinere fortetting i situasjoner med en oppsplittet tomtestruktur 

med flere små grunneiere fordi det krever fellestiltak på tvers av eiendommer (B. I. Nordahl 

2015). Villastrøkene utgjør en slik situasjon, og vurderingen om at villafortetting er vanskelig, 

har dermed støtte i planfaglig teori. 

Jeg vil nå vise at det imidlertid fins virkemidler (uten utstrakt rivning og ekspropriering) som 

potensielt kan bidra til å løse opp i fragmenterte eiersituasjoner som villastrukturens, og 

intensivere fortette villastrøkene sterkere over tid. Informasjonen om virkemidlene forelå før 

planarbeidet i 1997 og 2006. Mellomalternativene handler om å øke utnyttelsesgraden basert 

på  å bevare bestemte arkitektoniske bokvaliteter som de identifisert ovenfor. Slike kvaliteter 

kan sikre ved å stille mer spesifikke krav til vern av hagestørrelser, vegetasjon og biologisk 

mangfold (Nassauer 2017). Fortettingsalternativene forutsetter også at mye av den 

eksisterende bebyggelsen bevares, og at nye hus bygges i relativt små volumer på 1-2 etasjer.  

Disse alternativene kan inkorporere krav til designelementer (som skråtak, små vinduer, 

materialvalg) om det skulle være ønskelig, for å ivareta en ”småhusidentitet” om denne skulle 

defineres morfologisk. I tillegg tenker jeg det det kan være mulig også å kreve andeler 

rimelige boliger, og å tillate en økt miks av funksjoner ved å fjerne den modernistiske 

tankegangen om funksjonell segregasjon ved å tillate at villastrøkene også kan romme 

næringsvirksomhet som kafeer, butikker og kontorer. Økt miks av funksjoner vil kunne 

oppmuntre til sykkel, gange og kollektivbruk (Ewing og Cervero 2010) og potensielt være 

gunstig for å skape lokal sosial interaksjon (Mouratidis 2017). Jeg vil nå kort forsøke å vise at 

det ikke var grunnlag for å avfeie regulering for slike alternative materielle karakteristikker 

som en umulighet.  

I rapporten Mellom byggesak og byutvikling (Bjørneboe og Nordahl 2001) ble Småhusplanen 

(1997) evaluert på oppdrag fra Oslo kommune. I evalueringen kritiseres villahuset for å bruke 
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mye areal, og det presenteres forslag til hvordan en fortetting kan koordineres og 

gjennomføres i reguleringsbestemmelser. Det viktigste ankepunktet i rapporten er at mye av 

villastrukturens grøntareal blir usammenhengende overskuddsareal (”spillarealer”) med lav 

funksjonell verdi. Dette hagearealet rammes ikke inn av bebyggelse, men er eksponert ut mot 

veien, som gir behov for å avskjerme med gjerder og hekker. Spillarealene oppstår som følge 

av regelen om minst fire meter avstand mellom tomtegrense og bebyggelse, som er ment å 

ivareta strukturen med det frittliggende villahuset. Når ”hagearealet” blir lite 

sammenhengende, får det lav funksjonell verdi og kan ikke brukes til lek, som var blant de 

viktigste hensynene på denne tiden. Avstandsreglene skal primært ivareta behovet for å gi 

bebyggelsen en privat tilbaketrukkethet fra vei og naboer, og sikre at villahuset ikke 

skyggelegges, får tilstrekkelig med lys, at innsyn begrenses og at det blir plass til parkering og 

renovasjon. Alle disse kvalitetene kan potensielt ivaretas med en annen bebyggelsesstruktur 

enn villahuset, som samtidig gir høyere befolkningstetthet.  

Byggforsk-rapporten anbefaler å sikre gode hager ved å stille strengere krav til 

uteoppholdsarealet, og hvor på tomten bebyggelsen plasseres, slik at ”mest mulig av 

grøntstrukturen ikke bare blir bevart, men forblir sammenhengende” (Bjørneboe og Nordahl 

2001, 16). Det anbefales å fortette med lave høyder rundt den eksisterende bebyggelsen 

framfor å rive.  

«[Slik] kan kommunen fremme en mer aktiv form for fortetting, samtidig gjøre det mulig å 
bevare eksisterende verdier i form av rik vegetasjon og bygninger av god kvalitet (…) En 
mulighet som i liten grad blir benyttet er å bygge nytt mellom gamle bygninger. Det vil trolig 
være den beste måten å beholde småhuspreget i et strøk, og la de opprinnelige husene angi 
målestokken og tvinge de nye til å tilpasse seg” (Bjørneboe og Nordahl 2001, 73–74).  

Ifølge rapporten bør regelverket ikke bare tillate, men også oppmuntre til at nye hus plasseres 

i tomtens ytterkanter slik at hagene sentreres i midten av tomten. Over tid kan dette medføre 

at bebyggelsesstrukturen til villalandskapet  blir mindre synlig eller endres.  

Videre anbefaler den å mer fleksibelt tillate endring av tomtegrenser. Det vil medføre mindre 

incentiver for å rive bebyggelsen, siden påbygging lettere kan kombineres med ønsket om høy 

utnyttelse. Dette er ønskelig dersom man vektlegger husenes kulturhistoriske betydning. Det 

henger også sammen med rapportens anbefaling om at hvert enkelt utbyggingsprosjekt bør 

sees i en større helhetlig sammenheng. Oppføringen av nye hus kan vanskeliggjøre fremtidige 
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fortettingsmuligheter uten rivning, og mer helhet kan skape mer arealeffektive fellesløsninger 

for eksempel for parkering og renovasjon.  

Et virkemiddel for å skape en mer helhetlig og fleksibel tomtestruktur er å oppmuntre til 

såkalt nabospleis, hvor to tomteeiere går sammen om å danne en ny tomt. Siden disse ønskede 

utviklingsprinsippene ikke kan påtvinges gjennom ekspropriasjon må de ifølge rapporten 

oppmuntres gjennom incentiver. Det kan være for eksempel å gi økt utnyttelse ved bygging 

av bestemte arealløsninger, eller å bruke jordskifteinstrumenter mer aktivt. Utenom rapporten 

kan det også nevnes at det fins alternativer til ekspropriasjon for å skape utvikling, som 

forkjøpsrett for kommunen i eiendom i utviklingsområder, som praktiseres i Nederland (B. I. 

Nordahl 2015). 

Fortettingsmuligheter i villastrøk i Oslo ble også undersøkt i en rapport fra 

Miljøverndepartementet (Guttu og Thorén 1996, 62–65), som forelå før Småhusplanen 

(1997). I likhet med evalueringen fra 2001 er undersøkelsen utført med et arkitekturfaglig 

utgangspunkt om å skape god bokvalitet, hindre innsyn og skape private sammenhengende 

grøntarealer. Mange av prinsippene er de samme som omtalt ovenfor, som å sørge for 

sammenhengende grøntarealer, og heller fortette og unngår spillarealene det frittliggende 

villahuset skaper (Illustrasjon 8-9).  

  

Illustrasjon 8-9 «Alternativ fortetting Høyenhall, Oslo»: Ifølge 1996-rapporten bør nye hus plasseres ut mot 
veien. Det bør oppmuntres til tilbygg på eksisterende bebyggelse, og nabospleis bør tillates. Hvordan det ble (t.v. 
1990), og hvordan det kunne blitt (t.h.), med samme utnyttelse (Guttu og Thorén 1996, 62-65). 

Planleggere ville sannsynligvis generelt kjenne den planfaglige tematikken som blant annet 

1996-rapporten omtaler, men både de og politikerne må ha kjent til 2001-rapportens innhold. 
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Rapporten var nemlig bestilt av kommunen, flere informanter beskriver dens betydning for 

arbeidet med 2006-planen, og problemstillingen med avstandsgrenser og arealutnyttelse ble 

omtalt skriftlig av PBE (Oslo kommune 2003). Konklusjonene politikere og planleggere trakk 

ut av rapporten ser ut til å ha vært selektivt utvalgt.  

Ifølge informant 6 (byråd) var 2001-rapportens konklusjoner at økt fortetting ville ødelegge 

småhusområdene, at 1997-planen var for fortettingsliberal, og at ”fortetting av 

småhusområdene betød utrolig lite for boligpotensialet, men hadde betydelig 

konfliktpotensial”. Det er riktig at 2001-rapporten var kritisk til å øke fortettingsgraden uten å 

implementere prinsippene omtalt ovenfor, men problemene med villastrukturen og 

mulighetene for å løse dem ser ut til å ha blitt oversett. I stedet for behandle eiendomsgrenser 

mer fleksibelt for å øke arealeffektiviteten er det “nesten sånn at eiendomsgrenser er hellig i 

denne planen” (informant 7, planlegger, leder). Incentiver for en mer helhetlig utbygging eller 

tilrettelegging for en annen bebyggelsesstruktur er aldri blitt vurdert. 

Et slags unntak fra dette hovedbildet bør imidlertid omtales. 1997-planen inneholdt en 

incentivordning (større utnyttelse på ekstra store tomter) som oppmuntret til at større områder 

ble utviklet samtidig. Incentivet var planleggernes forsøk på å imøtekomme det daværende 

byrådets ønske om å ”stimulere til økt fortetting” (Oslo kommune 1997). Incentivet fravek 

imidlertid rapportanbefalingen om å øke utnyttelsen med en mindre arealkrevende 

boligtypologi enn villahuset (illustrasjon 10). Økt utnyttelse ble nemlig primært muliggjort 

ved å tillate en ekstra etasje, og flere boliger i samme hus. Morfologisk var de derfor i 

realiteten kun ekstra høye villahus, som fulgte villatypologiens arealkrevende fotavtrykk. Ofte 

hadde de et mer moderne arkitektonisk uttrykk som flate tak og store vindusflater, men det 

påvirker ikke utnyttelse. Siden Småhusplanen i liten grad verner enkeltbygninger, men 

primært en struktur, førte incentivet også til at framfor fortetting rundt, ble bygninger revet, 

for å gjøre plass til de store villahusene. Villahusene ble sterkt kritisert, og dette omtales 

nedenfor under ”estetikk”.  
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Illustrasjon 10 «Boligstruktur og 
arealbruk»: Alle tre eksempler 
har samme utnyttelse. Kritikken i 
2001-rapporten har sin parallell i 
kritikken mot å bygge høyhus 
generelt. Den går ut på at høyhuset 
trenger mye areal rundt seg, og 
derfor ikke nødvendigvis gir 
høyere tetthet enn lavere, men 
tettere, kvartalssituasjoner som 
samtidig samler private utearealer 
sentralt på tomten. I 
Småhusplanens tilfelle er 
imidlertid høyhuset byttet ut med 
et lavt hus som gir enda lavere 
utnyttelse. Kilde: (Oke mfl. 2017, 
fig 15-10). 

Jeg vil nå vise noen morfologiske eksempler på en boligstruktur basert på små hus, som 

illustrerer variasjoner av hva virkemidlene omtalt ovenfor over tid kunne ført (illustrasjon 11-

16). De må kun sees som illustrasjoner eller en form for idealtyper som dagens regelverk ikke 

vil tillate, og det vil være en arkitekt- og planleggingsoppgave å tilpasse det Småhusplanens 

områder.  

 

Illustrasjon 11-13 «Urbane småhus»: Alternativ småhusbebyggelse basert på en tettere struktur enn 
villahusets, med offentlig framside og privat bakhage og miks av funksjoner. Fra den opprinnelige forstaden 
Kampen i Oslo(ø.t.v.), nå regnet som en del av indre by, og to bilder fra samme veikryss i Bromley, en forstad i 
Stor-London. Kilde: Google Maps.  
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Illustrasjon 14 «Utvikling Smestad»: Mellomalternativet i mulighetsstudiet for Smestad baseres på 
intensivering og transformasjon. Den nye bebyggelsen samles mer, plasseres ut mot veien og utnyttelsen er 
høyere enn i dag, basert på noe rivning og bevaring. Kilde: Plan- og bygningsetaten  

 

Illustrasjon 15-16 «Villafortetting med små hus»: En alternativ fortetting enn de omtalt ovenfor siden  
forslaget baseres på tilnærmet full bevaring av villahusene og villastrukturen. Gjennom mer fleksible 
tomtegrenser og fjerning av avstandsreglene kan det oppføres små hus langs tomtegrensene [se også neste side]. 
Kilde: Kristoffer Røgeberg, arkitekt MNAL (diplomoppgave ved Arkitekthøgskolen i Oslo). 
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Et estetisk perspektiv: smak, blokker og flate tak 

Mens arbeidet med 1997-planen var mest preget av det planfaglige perspektivet, ser estetisk 

smak ut til å ha dominert 2006- og 2013-planarbeidet. Som vist ovenfor kan tendensen til å 

redusere byplanleggingen til form og estetikk medføre at det sosiale feltet blir vanskeligere å 

få hegemonisk makt over blant fagpersoner, som dermed lettere kan utfordres av lekfolk 

(Skogheim og Røe 2003). Kanskje er sjansen større for at dette skjer når det sosiale feltet 

frakoples de mer fagbaserte tradisjonene til arkitekter og planleggere omtalt ovenfor. Jeg vil 

argumentere for at dette skjedde da estetikkforestillingen ble mer dominerende i planarbeidet.  

I likhet med planperspektivet defineres ”Småhusplan-identiteten” utelukkende materielt i 

estetikkperspektivet, men den medfører lavere toleranse for materielle endringer uten at 

karakteren forsvinner. Løsningen i planarbeidet ble innføringen av regler som begrenset 

fortettingen ytterligere. De fremste argumentene, omtalt av flere informanter og i 

plandokumentene, er ikke særlig lange resonnementer. De dreier seg mer om en 

underliggende og felles forståelse av at stedskarakter sikres av regulering for villahuset. 

Argumentet er at å sikre at det bygges hva informantene kaller ”harmonisk” og ”tilpasset” 

områdets ”karakter”, ”enhetlige preg” eller ”identitet” ivaretar stedsidentiteten. Å sørge for en 

lokal estetisk homogenitet basert på villahusprinsippene er det sentrale, med lave volumer, 

store hager og trær, hekker, og bestemte ”ny-klassisistiske” designelementer som for 

eksempel skrå tak, små vinduer og treverk. Følgende kronikker skrevet av interessegrupper og 

politikere kan kanskje illustrere argumentasjonen.   
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Kjell Jacobsen og Stig Nielsen, Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene 
(UHF) (2004): [Vi er] på barrikadene for å få hindret ytterligere rasering og utvanning av 
småhusområdenes særpreg, mangfold og grøntpreg. Behovet er kommet sterkt etter en 
vandalisering av enkelte områder av byen gjennom en utilpasset og fremmedartet utbygging  

Per-Trygve Hoff, Høyres daværende fraksjonsleder i byutviklingskomiteen (2004): 
Resultatet har vært en strøksfremmed «gjenbygging» av småhusområder i ytre by, med 
fortetting som ikke er tilpasset strøkets egenart. Det må derfor i den «nye» Småhusplanen 
legges opp til regler som sikrer at områdenes karakter bevares. 

Det følgende utsagnet kan kanskje også bidra til å oppsummere resonnementenes kortfattethet 

og deskriptive tone om hva som vil ødelegge stedskarakteren (som reguleringsbestemmelsene 

bruker), her omtalt som ”preg”: 

Informant 8, Byantikvaren, lederstilling: Diskusjonen [før 2006] som gikk mellom UHF og 
PBE, gikk veldig mye på fortetting og bevare opplevelsen i et strøk. (…) Nå bor jeg på Røa, 
og der har vi områder hvor du har eneboliger som ligger helt likt bortover sånn [viser rytmisk 
med hendene]. Det er klart at hvis du lager rekkehus av dem så forandrer du preget helt. Du 
kan fortsatt beholde grønt og sånt [hager og vegetasjon], men du beholder ikke preget. Du 
forandrer preget ganske kraftig. Det ble jo kanskje noe av det viktigste i den diskusjonen. (…) 
Jeg tror nok at opplevelsen fra gata, eller fra de offentlige miljøene da, har betydning, og 
grøntpreg, og liksom grammatikken, har ganske stor betydning. 

Den estetiske diskusjonen fikk stor oppmerksomhet, og ser ut til å ha foregått på et relativt 

detaljert nivå: ”Jeg syns det ble en veldig dum debatt på mange måter, for eller mot flate tak. 

Det ble et karikert bilde av planen, at nå skal man ikke ha eller ha flate tak” (Informant 9, 

byråd). Estetikkargumentene ser ut til å ha blitt ansett som lite faglige av planleggerne, som 

heller ønsket at det planfaglige perspektivet dominerte. Estetikkperspektivet ser i stedet ut til å 

springe ut av politisk motstand blant Småhusplan-befolkningen mot fortetting, og politikere 

som reagerte på disse ønskemålene.  

Likevel deltok også planleggerne i diskusjonene, men fra et synspunkt som sammenfalt med 

Oslo Arkitektforenings, om at den arkitektonisk friheten ikke måtte begrenses for mye. Siden 

planleggerne deltok i diskusjonen, men i liten grad forsøkte eller maktet å forskyve 

planleggingsdiskusjonen tilbake til det ”planfaglige”, eller eventuelt til andre perspektiver, 

bidro de selv til å legitimere estetikk som det definerende for karakteren og dermed 

reguleringsarbeidet. Diskusjoner og uenighet ble kanalisert gjennom estetikk, og dermed ble 

ikke utnyttelsesgrad og fortettingsløsninger relevante å undersøke. Også forut for 2013 var 

estetisk stedskarakter blant de temaene som ble mest undersøkt og diskutert. Det kulminerte i 

et kompromiss der regelverket for arkitektonisk frihet ble løsnet opp, samtidig som 
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fortettingsadgangen ble innstrammet ytterligere gjennom økte krav til vegetasjon, terreng og 

utearealer.   

Informant 5, planlegger, leder: UHF og Oslo arkitektforening stod på hver sin side når det 
gjelder grad av tilpasning. Det var veldig stort konfliktnivå. Det de [UHF] var mest opptatt av 
var stiltilpasning, typologi, arkitektur. (…) Jeg tror man var veldig opptatt av takform. Det var 
veldig fokus på takform tidligere. Vi var opptatt av at planen skulle ha et nøytralt 
arkitektursyn, plass til moderne arkitektur  

Vektleggingen av hensynet til estetikken i planarbeidet sammenfaller tidsmessig med 

motstanden mot de store flerbolig-villahusene, som ble omtalt negativt som ”blokker”. Målt 

som andel av den totale boligbyggingen førte 1997-planen til at fortettingen minket 

(Bjørneboe og Nordahl 2001). Samtidig økte protestene. Villablokkene ser ut til å ha ført til 

en oppblomstring av lokal politisk organisering, som ønsket og maktet å strukturere debatten 

rundt estetikk. Interesseorganisasjonen UHF (en sammenslutning av velforeningene fra 

Bestum, Ris, Grefsen og Nordstrand) ble stiftet som en direkte reaksjon på blokkene. 

Kritikken var at villablokkene var for store (én etasje høyere), de bestod av flere boliger og at 

hadde et for moderne design med store vindusflater, flate tak og bruk av mur og betong. Disse 

trekkene gjorde dem i strid med stedskarakteren.   

Først blant beboere, siden politikere, men kanskje etter hvert også av planleggerne, ser det ut 

til å ha blitt akseptert at villablokkene var uharmoniske, og det ble tatt for gitt at de ville 

”endre stedets karakter” (informant 10, byråd). Unntaksregelen som tillot disse omtales av 

informant 6 (byråd) som et “perverst incentiv”. Også planlegger og informant 4 

(saksbehandler) beskriver utviklingen som at ”at det poppet opp enkeltbygg som var større 

enn områdets. Så området mistet sin karakter”, og at det i planarbeidet var ”allmenn enighet” 

om å beholde villastrukturen. Utsagnene viser hvordan stedsidentiteten helt utelukkende 

oppfattes estetisk, og at ”fremmedelementer” blir slått hardt ned på, kanskje også blant 

enkelte planleggere. Diskursen om blokkene bestod av relativt harde og emosjonelt ladete ord.   

Høyre-politikere Ellen Ronæss and Bjørn Kjetilsson (2003): ”[Småblokkene] representerer 
ikke sjelden med sin strøksfremmede karakter en forsøpling av lokalt bygningsmiljø. Det er 
derfor ikke overraskende at mange naboer protesterer og utnytter sin soleklare rett til å klage 
på slike fremmedelementer” [min kursivering]. 

Etter ønske fra interesseorganisasjonene, mot planleggernes vilje, ble begrepet ”harmonisk” 

inntatt som juridisk begrep i 2006-planen av politikerne under bystyrebehandlingen. Slik ble 
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estetikkperspektivet sementert i selve planen. Enkelte planleggere seg imidlertid faglig 

kritiske til den juridiske anvendelsen av ordet,.  

Informant 11, planlegger, leder: Hva var det [harmonisk fortetting]? Jo det var noe som 
videreførte den eksisterende bygningstypologien og mer eller mindre den eksisterende 
utnyttelsen. Blokk var ikke harmonisk. Punktum finale. Altså, det var et rent estetisk spørsmål 
egentlig.  

Villablokkene ble forbudt allerede i evalueringen i 2003, tre år før den nye Småhusplanen ble 

vedtatt. Å sette likhetstegn mellom villalandskapets estetikk og stedskarakter ser ut til å ha 

kommet inn med veksten til den lokale politiske lobbyismen, i kjølvannet av villablokk-

motstanden. Det ser ut som om foreningene for lav vekst har klart å strukturere hva saken 

dreier seg om, omdreiningspunktet for diskusjonene, også blant politikere og offentlige 

planleggere. Dette kan kanskje sees som deres viktigste seier. Fortsatt bygger Småhusplan-

stedsidentiteten til en viss grad på motstand mot fremmedelementers innpass for å bevare en 

homogen boligtypologi. Jeg omtaler medvirkning nærmere nedenfor.   

Småhus eller små hus? 

Navnet ”Småhusplanen” og ”småhusområder” tar sitt navn etter og peker mot en bestemt 

boligtype: ”småhuset”. Dersom boligtypologi skal være definerende for navnet kan det virke 

noe misvisende eller upresist å benevne dem for ”småhus”. Småhusplanens regulerer nemlig 

at det primært bygges frittliggende villahus. Villahuset er dessuten den klart vanligste 

boligtypen i områdene. Småhusområdene het villaområder helt fram til arbeidet med 1997-

planen startet. I  Kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen [Grøntplan] (1992) 

beskrives de som “villastrøk”, som skiftet navn til ”småhusområder” etterpå.  

Det er mulig å problematisere i hvilken grad villahuset er et ”småhus”. Det er plasskrevende, 

består ofte kun av én bolig, og kan derfor adskilles fra ”små hus” som for eksempel 

bebyggelsen på Kampen, rekkehus og tomannsboliger. Begrepet ”småhus” ser ut til å 

underbygge den uskyldige estetikken man fester til områdenes karakter, og signaliserer 

kanskje andre konnotasjoner enn villahus. At politikerne som la fram 2013-planen, stilte opp i 

et dukkehus ukarakteristisk for Småhusplanens villahus, kan illustrere en slik tolkning av 

begrepsbruken (Illustrasjon 17). Basert på gjennomgangen ovenfor er det grunnlag for å påstå 

at ”småhus” aldri er forsøkt tolket og undersøkt som ”små hus”. Tvetydigheten og 

forvirringen i begrepsbruken kan illustreres av følgende utsagn fra en av reguleringsaktørene, 

hvor det ikke bare snakkes om småhus, men også om ”store og små småhus”:  
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Informant 12, sivilsamfunn, leder: Hvis vi skal se på en eneste fellesnevner for disse små 
perlene bortover perlekjedene, så er det at de består hovedsakelig av småhus. Og det at de 
består av småhus, selv om noen områder har store småhus, og noen har små småhus, og noen 
områder har flerfamilieboliger i skjønn forening med gamle hytter, så er det likevel de små 
husene, ikke de store boligkompleksene, som råder. Det gir det en felles identitet, og det gir 
dem felles behov, vil jeg også si. 

Illustrasjon 17 «Villahus, småhus og små hus»: Planen forutsetter villahus, mens husene omtales småhus, og 
planarbeidet ikke har undersøkt alternativt fortetting med små hus. Politikere stiller her opp til fotoseanse i et lite 
dukkehus, til tross for at de fleste husene i Småhusplanen er villaer. Høyres Herman Kopp (t.h.), Espen Ophaug 
(V), Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne) og Ingvild Reymert (SV) sikrer flertall for en ny småhusplan»). 
Kilde: (Halvorsen 2013). 

Oppsummerende diskusjon: materiell essens  

Det fins argumenter og hensyn identifisert av kjerneaktørene og i plandokumenter som bygger 

på en stedsidentitet definert utelukkende materielt. Det ser ut som argumentene er påvirket av 

to perspektiver som hver på sin måte danner forståelse av hva som er viktige hensyn og 

vurderinger å ta i planarbeidet. Jeg har konseptualisert perspektivene delvis på det teoretiske 

grunnlaget og delvis på de empiriske dataene. Det er nærliggende å konkludere med at begge 

har vært viktige for planens utvikling, kanskje særlig det estetiske. Hensynene tilfestet dem er 

mest omtalt i plandokumentenes innhold, og er det informantene oftest og raskest fremhever i 

intervjusituasjonen. Det sosiale innholdet materialiteten festes ved (undersøkes nedenfor) er 

gjerne fremkommet ved oppfølgingsspørsmål, og ligger tilsynelatende mindre oppe i dagen.   

Begge perspektivene definerer stedskarakter og identitet utelukkende som materiell form, 

løsrevet fra sosialt innhold. Konklusjonen innenfor begge perspektiver har vært å bevare 

karakteren gjennom å utforme reguleringsbestemmelser som tillater lav fortetting og lite 

endring av villastrukturen. Dermed strukturerer de aktørenes forståelse av hvordan man kan 

regulere for ”småhuskarakter”, dog på litt ulike måter. 

Forskjellen mellom dem er at det ikke nødvendigvis må være slik etter det planfaglige 

perspektivet. Som vist ovenfor, kunne de planfaglige hensynene til hagestørrelser, hager, 
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vegetasjon og andre funksjonelle og arkitektoniske krav potensielt også blitt ivaretatt selv 

med en fortetting til en annen bebyggelsesstruktur enn villahusets. ”Småhus” kan tolkes som 

noe annet enn ”villahus”, avhengig av hvilke materielle karakteristikker man ønsker å 

vektlegge. At andre karakteristikker enn villastrukturen aldri ble undersøkt og alternativ 

fortetting ble utelukket skyldes tilsynelatende hensynet til ressursbruk på en antatt ubetydelig 

plan. Disse premissene er det som vist ovenfor grunnlag for å stille spørsmålstegn bak. 

Kanskje kan de forklares med at formdeterministiske argumenter har strukturert 

planleggingsarbeidet til å vurdere at morfologien til områder, ansett å være gode å bo i, må 

videreføres.  

At alternativ fortetting siden aldri ble fulgt opp, kan også skyldes inntredenen til 

estetikkperspektivet. Estetikkperspektivet medfører en lavere endringstoleranse enn det 

planfaglige. Stedsidentiteten er fullstendig underkastet villahusets estetikk, og ikke definerte 

bokvaliteter, som i planperspektivet. Alternativer som ivaretar bestemte bokvaliteter, vil være 

i strid med stedskarakteren estetikkperspektivet definerer. ”Småhus” måtte bli ”villahus”. 

Oppkomsten av estetikkargumentene kan forklare hvorfor reglene ble strengere da 2006- og 

2013-planen ble vedtatt. At forestillingene om stedsidentitet ble strukturert rundt estetikk uten 

særlig motstand, selv om noen planleggere var kritiske, kan kanskje skyldes tendensen til å 

forstå estetikk som en uskyldig praksis uten sosialt innhold (Dovey 1999, P. Jones 2011). 

Estetikken ser ut til å ha kommet gjennom inntredenen til nye lokale krefter på 

byplanleggingsfeltet, som organiserte seg politisk, og som politikerne reagerte på med å 

adoptere deres perspektiv. Etter hvert ser det også ut som planleggerne til en viss grad 

adopterte det samme estetiske perspektivet, som har vært viktig siden. Smaksdiskusjonen har 

kanskje medført at planleggingsfeltet ligger mer åpent for nye perspektiver. Slik sett ser 

estetikkperspektivet ut til å være uttrykk for en kamp drevet frem av sivilsamfunnsgrupper og 

lokalbefolkningen, som politikerne reagerte på, og etter hvert også strukturerte planleggerne.  

Det demokratiske i denne medvirkningsprosessen kan imidlertid betviles fra et RTC-

synspunkt siden begge perspektivene bygger en stedskarakter som er materielt forhåndsgitt, 

og dermed sosialt og territorielt lukket. Den materielle essensialismen i den institusjonaliserte 

reguleringsprosessen fjerner reguleringsarbeidets stedsidentitet fra Masseys (2005) 

relasjonelle og midlertidige sted. Det blir vanskeligere for andre krefter å utfordre de 
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dominerende forestillingene, og dermed synliggjøre andre hensyn og interessenter enn de 

planfaglige og estetiske gir rom for.  

Å binde stedsidentiteten opp i det materielle (villalandskapet) gir karakteren en varighet som 

står i kontrast til midlertidigheten i Masseys (2005) relasjonelle sted. Det materielle er mer 

varig enn sosiale relasjoner. Det er derfor ikke mulig i perspektivene å få sensibilitet for 

endrede sosiale forhold og samfunnsforhold som for eksempel demografi, miljøutfordringer, 

segregasjon, flytteønsker, teknologiske endringer eller andre aspekter som kan medføre at 

villastrøkene har andre konsekvenser nå enn for 10, 50 eller 100 år siden. Stedsidentiteten er 

om ikke hogget i stein, så i hvert fall praktisk talt oppført i villahus, og derfor vanskelig å 

utfordres under disse perspektivenes strukturering.  

Lukkingen av rommet for meningsbrytning sees kanskje tydeligst i resonnementenes retorikk.  

Planfagdiskursens retorikk i dokumenter og informantenes utsagn gir inntrykk av objektivitet 

og nøytralitet. Det tales med én enhetlig stemme av faglig autoritet. På denne måten unngår 

aktørene at prioriteringer og verdier, diskusjoner, vurderinger og tvil kommer fram (Bjørkdahl 

2018; Hilgartner 2000). Vi ser kanskje her forvaltningens interesse i disinteresse (Bjørkdahl 

2018, 13) [Bourdieu 1996], og ønsket til de profesjonelle om å dominere det sosiale feltet. 

Dette sees for eksempel tydelig i den ”nøytrale” instrumentelle identifiseringen av fremtidig 

areal for boligbygging i kommuneplanene, som medfører at villastrøkene er fulle før 2030 

etter at 500 nye boliger er bygd. Som informant 16, en høytstående offentlig planlegger, sier 

uten å problematisere utsagnet: ”Det går jo tomt til slutt. Å bygge 24 prosent av eiendommen 

er en ressurs som stopper opp”. At bolig- og næringsutvikling må foregå andre steder, 

problematiseres ikke.  

Det ser ut som også det estetiske perspektivets retorikk forsøker å danne en slik illusjon av 

deskriptive og objektive resonnementer, som gir instrumentelt betingede konklusjoner. 

Estetikkperspektivet etablerer et narrativ om at bevaring av karakteren krever videreføring av 

villahuset, uten lange resonnementer, men mer som premiss. Det brukes riktignok mer 

emosjonelt ladete ord, men argumentene baseres på uskyldighet, om at man ikke vil ha 

ødeleggelse og rasering av småhus og folks boområder. Aktørene viser deskriptivt hvordan 

bygging av villahus hindrer ødeleggelse og skaper stedsidentitet. Uten mellomalternativer står 

videreføring av karakter på den ene siden, og rasering på den andre.  
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Begge perspektivene bidrar også til å låse Småhusplan-identiteten territorielt. Det skaper 

skalaen for hvilke interessenter vurdert som relevante å ta hensyn til, og påvirker dermed også 

vurderinger som tas i reguleringsarbeidet (Savage 2009, M. Jones 2009). Ved å definere 

stedsidentiteten materielt vil jeg hevde at det skapes tydelige grenseganger markert 

morfologisk og visuelt inn i byens morfologi (illustrasjon 18-19). Det medfører at 

definisjonen av innside automatisk dannes i kontrast mot utsidens materialitet. Perspektivene 

gir lite grobunn for å ta hensyn til interessenter i områdene utenfor Småhusplanens grenser. 

Det sentrale er den morfologiske utviklingen på innsiden, med diskusjoner om bokvalitet og 

estetikk. Resonnementet om villablokker som utsidens ”fremmedelementer” og ødeleggere av 

lokal stedsidentitet illustrerer dette.  

Det kan også tenkes at andre ”utside-elementer” forstås på samme måte, som næringsarealer 

med for eksempel kafeer, butikker eller kontorer, og at det derfor oppleves viktig å beholde 

områdene utelukkende som private boligområder. Et annet aspekt av den morfologisk 

betingede grensesettingen er at den medfører at alle Småhusplan-områdene omtales sammen. 

I reguleringsarbeidet forsøkes det å finne en felles identitet til tross for at områdene er relativt 

store og dermed trolig ulike. Forholdet mellom aktørene og hvor demokratisk prosessen har 

vært diskuteres nærmere nedenfor under ”demokrati”.  

 

Illustrasjon 18 «Grenser 1»: Gruppen ”Stopp ødelegging av Nedre Grefsen” bruker aktivt blokkene sør for 
toglinjen som eksemplet på hva de ikke er del av, og hvis morfologi skaper en sterk opplevelse av 
stedsidentitetens territorialitet, som ”ikke-blokker”.  En viktig presisering, studien undersøker ikke Storo 
spesifikt. Kilde: Facebook-gruppen ”Stopp ødelegging av Nedre Grefsen”. 
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Illustrasjon 19 «Grenser 2»: Toglinjen som adskiller to 
former for arkitektur, kan danne utgangspunkt for 
oppfatninger om vidt forskjellige stedsidentiteter. At 
eksempelet her, Storo og Nedre Grefsen er naboer, og 
potensielt tett sammenvevd sosialt i form av 
bydelstilhørighet, skoletilhørighet, barn som spiller på samme 
fotballag, mennesker som tar samme trikk, tilhører Oslo nord, 
eller andre potensielle stedsmarkører overses med en 
utelukkende materiell definisjon. Foto: Sigurd Oland 
Nedrelid. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Perspektiver basert på en sosial og materiell stedsidentitet  

Jeg nå undersøkes perspektiver som forener materielle og sosiale hensyn. Vi så ovenfor at 

samme tetthet kan ta ulike former, men at disse formene har ulik sosial og politisk mening, og 

derfor må dekonstrueres (Charmes og Keil 2015). Målet er å forstå hvordan og hvorfor makt 

er bygd inn i landskapet (Mitchell 2003), hvilke sosiale interesser som tjenes og hva 

landskapet er ment å gjøre (Dovey 2010). Som informant 9 (byråd) sier: ”Hovedpoenget var 

at man så godt som mulig skulle ha enhetlige strøk. For det har både med estetikk, og andre 

ting, å gjøre egentlig”. Spørsmålet jeg vil undersøke er hvilke ”andre ting” enn estetikk og 

form, planarbeidet har tatt hensyn til.  

Historisk verdi: dannelsen av stedsidentitet og tilhørighet  

Historisk verdi har ikke vært viktigst, men ett av flere perspektiver som vurderer at 

villalandskapet symbolsk skaper tilhørighet og identitet. Her er det historisk identitet og 

kollektive minner som er det sentrale. Som informant 12 (sivilsamfunn, leder) sier: 

”Kulturminnene er en viktig del av stedsidentitet og det sosiale limet”. Småhusplanens fokus 

på bevaring av landskapets form og struktur fremfor vern av enkelthus, er likt vernepraksisen 

sett i andre liknende villaforstadskontekster (Larkham 1999a). Flere hendelser indikerer at 
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slike kulturminneverdier slik de defineres av myndigheter som Byantikvaren ikke har vært 

særlig høyt prioritert i planarbeidet, og at det er tale om en annen form for historisk verdi. 

• Småhusplanen dekker det som på 1990-tallet ble omtalt som generelle 
fortettingsområder. Villastrøk med særlige kulturhistoriske verdier har siden 1997-
planen ble vedtatt, blitt beskyttet gjennom egne strengere reguleringsplaner.  

• Byantikvaren ble overprøvd da de advarte mot å vedta 1997-planen som forenklet 
reguleringsplan av frykt for at fornminner (arkeologiske verdier) ville gå tapt. 

• Småhusplanens villalandskap er ikke oppført på Byantikvarens bevaringsliste (gule 
liste), kun enkeltbygninger.  

• Det fins ingen egen strategi for å bevare enkeltbygninger i Småhusplanen utover de 
gullistede. Det innebærer at en rekke gamle enkelthus kan rives etter planens regler, 
med mindre de er listeoppført.  

• Planens utforming gir incentiver for rivning. Årsaken er det svake vernet av 
enkeltbygninger, den arealkrevende villatypologien med tvungen plassering av boliger 
midt på tomten, og tomtegrensenes manglende smidighet. Svaret blir fortere å rive for 
å få plass til noe nytt.  

 

Illustrasjon 20 «Verneverdier»: Verneverdiene (farget) definert av Byantikvaren er større i indre by (til høyre i 
kartet) enn et typisk villastrøk (til venstre rundt Smestad). Områdene i villastrøkene med egen farge har et særlig 
vern og er derfor i utgangspunktet regulert av andre reguleringsplaner enn Småhusplanen, som utgjør 
restområdene. Kilde: Byantikvarens gule liste. 

Flere bruker historiske verdier framfor kulturminner, som i større grad er tilknyttet en 

fagdiskurs. ”Det er mulig du ikke vil kalle det kulturminnevern, men jeg synes boligstruktur, 

boligtyper, byggeskikk, også er en del av hva som kan være viktig å ta vare på. At du har en 

noenlunde enhetlig arkitektur det går an å ta vare på.” (Informant 6, byråd). Flere informanter 

anser ikke de kulturhistoriske verdiene som særlige betydningsfulle, og forteller at de i liten 

grad ble diskutert. Også Byantikvaren reflekterer tanken om at bevaring av enkeltbygninger 
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var underordnet bevaring av villastrukturen, og at det kanskje ikke er så store 

kulturminneverdier i Småhusplanen.  

Informant 8, Byantikvaren, leder: Småhusplanen handler om mye mer enn bare de viktige 
kulturhistoriske verdiene. Den fasen hvor jeg var inne var på en måte de kulturhistoriske 
verdiene ryddet til side, de var sikra [med egne reguleringsplaner], så nå var det liksom resten. 
Som du kan si også har kulturhistoriske verdier, men som ikke var så høye. Du spør hvor 
viktig på en skala fra en til fem. Det ligger ikke på topp og ikke på bunn. For det var aldri 
oppe hvor stor… På spørsmål om hvor mye skal vi klare å bevare eller hvordan skal vi se 
utviklingen av disse villaområdene, da så man på det som at det skulle være villaområder 
fortsatt. (…) Jeg vil ikke si at vi bare satt og passa på de bevaringsverdige bygningene. For det 
var ikke fokus. Det var ikke det som var utgangspunktet for de, skal vi kalle det, 
forhandlingene [forut for 2006]. 

Bevaringstankegangen illustrerer kanskje Knox (2008, 102) sin observasjon av 

bevaringsønsket mer som uttrykk for et postmoderne ny-tradisjonelt stilideal, fremfor konkret 

historiske verdi. Kanskje ser det også ut som stilidealet delvis springer ut av kontrasteringen 

av Småhusplan-stedenes sosiale identitet mot antatt sjelløse og uniforme forsteder, slik 

Larkham (1999a) har observert, siden den estetiske stildebatten i stor grad ser ut til å baseres 

på villablokk-motstanden, og lokal tilhørighet vektlegges som ønsket effekt av historisk 

bevaring.  

I tillegg til motstand mot utsidens materielle innhold ser det også ut som bevaringshensynet i 

Småhusplanen bygger på en slags nostalgi som uttrykker ”angsten for hvordan steder endrer 

seg” (Zukin 2009, 220). Et ideal for småhusplan-områdene i reguleringsarbeidet har vært lav 

morfologisk endring, som sett i utsagnet til informant 8, (Byantikvaren, leder): ”Altså du har 

dette spennet mellom objektvernet, og så har du det at folks omgivelser skal ikke skifte så ofte 

at man ikke kjenner seg igjen. At man skal fortsatt ha kvalitet i områder”. Denne vurderingen 

av at villastrøkenes historiske verdi er dannet på lav morfologisk endring som fenomen i seg 

selv, kan utfordres av andre historiske narrativ.  

For eksempel har Oslos villastrøk vært preget av skiftende sosioøkonomiske 

befolkningssammensetninger og enkelte har en tung historisk arbeiderklassehistorie med 

kommunistiske nabolag og sterke forgreininger til fagforeningene (Myhre 2004). I tillegg ser 

vi at verneverdien ikke knyttes til det kulturhistoriske objektvernet og arkeologiske 

fornminner. Slike alternative historiske vernehensyn er erstattet av tanken om lav sosial og 

materiell endring og høy gjenkjennelsesfaktor som historisk verdi i seg selv.  
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Særlig politikere og sivilsamfunnsledere, men også noen planleggere, vektlegger 

villastrukturens symbolske betydning for Oslo-tilhørigheten. Det er vurdert som et særegent, 

historisk viktig kjennetegn at Oslo har villastrøk tett på bykjernen. ”Det er vel litt av kulturen 

vår, litt av historien vår og det er det vel verdt å ta vare på” (informant 15, sivilsamfunn, 

leder). Denne nærheten til sentrum, som danner grunnlaget for Duncan og Duncans (2004) 

kritikk av regulering for ”det smerteløse privilegiet”, begrunnes i Oslo kommunes identitet 

svekkes om villastrøkene ligger lenger unna. På spørsmål om det er tilstrekkelig av historiske 

årsaker å bevare villastrukturen i nærliggende kommuner som er del av byregionen, som 

Asker og Bærum, er et typisk svar slik: ”Oslo [kommune] har en tradisjon for 

småhusområder. Og den tradisjonen synes jeg det er viktig å beholde”(informant 14, byråd). 

Dette resonnementet er heller ikke basert på kulturfaglige myndigheters vurderinger.  

Informant 14, byråd: Byantikvaren kan gå langt av og til. Hvis det er sveitservilla så er det 
verneverdig. Da svarer jeg at vi har x antall sveitservillaer ikke bare i Oslo, men i hele Norges 
land. Det betyr ikke at vi skal ta vare på absolutt alt med mindre det er spesiell grunn. Det er 
en boligstruktur som er del av Oslos identitet. Det er strukturen på bebyggelsen som er viktig.  

På samme måte vurderer også enkelte planleggere planarbeidet som så finstemt at selv en 

økning på to prosent utnyttelse, vil medføre at både småhuskarakteren og Oslo-karakteren 

forsvinner.  

Informant 16, planlegger, leder: Hvis du skal tenke deg å gå opp på 26 prosent eller mer 
[utnyttelse], da er det over på omdanning av småhusområder til noe annet. Å gjøre det generelt 
i alle småhusområdene vil endre byens karakter betraktelig. Det vil ikke vi ta opp med mindre 
det kommer en politisk bestilling på det.  

Med dette argumentet løfter de det historiske hensynet ut av Småhusplanen og gjør den til en 

interesse for hele Oslos befolkning, også utenfor reguleringsplanens grenser. Slik sett er det 

prov på en mer relasjonell stedsidentitet. Samtidig er konklusjonene og premissene om at 

Oslo-innbyggernes opplevelse av tilhørighet avhenger av villastrøk nærme bykjernen aldri 

undersøkt i planarbeidet. Det er heller ikke undersøkt om en slik tilhørighet kan ivaretas om 

man skulle fortette mer med for eksempel små hus i en annen bebyggelsesstruktur.  

Mangelen på klart definerte kulturhistoriske verdier, og en regulering som motvirker bevaring 

av enkeltbygninger, tyder kanskje på at reguleringsarbeidets bevaringstankegang bygger på 

selektive og essensialiserte versjoner av en kollektiv urban og sosial historie, som  observert i 

andre liknende kontekster (Dovey, Woodcock, og Wood 2009). Når villastrukturen defineres 

som det historiske verdifulle, vil enhver alternativ fortetting med bygging rundt eksisterende 
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bebyggelse som utfyller villahagene gå på bekostning av historiske verdier. Denne 

definisjonen av historisk verdi som iboende villastrukturen i alle dagens Småhus-områder, 

jobber derfor effektivt for å hindre økt fortetting, men er i liten grad er faglig underbygd eller 

undersøkt. Kanskje kan dette forklares med de dominantes evne og vilje til å påvirke politikk 

og identitet på sin måte (Harvey 1996), i dette tilfellet for å hindre fortetting.  

Grønn symbolsk verdi og miljø  

På samme måte som betydningen av en villabebyggelse nært bykjernen, vurderer flere at 

villastrøkene symbolsk representerer Oslo som ”grønn” by, og dermed skaper tilhørighet og 

identitet for hele befolkningen. I dette ”grønne” perspektivet inngår også argumenter om 

villastrøkenes betydning for rekreasjon og klimatilpasning. Andre potensielt ”grønne” 

konsekvenser av byspredning som tap av biologisk mangfold, matjord og forurensning er 

vurdert mangelfullt og ser i liten grad ut til å ha vært del av planarbeidet.   

Bildene av et kompakt bysentrum ved fjorden med grønnkledte åser figurerer gjerne i 

markedsføringen av byen, oppsummert av tidligere byråd Merete Agerbak-Jensen som ”the 

blue, the green and the city in between” (Agerbak-Jensen 2007). Særlig politikerne trekker 

frem betydningen av Småhusområdene som en ”del av Oslos grønne bilde. Det er bildet av 

byens grønne åser” (informant 6, byråd). Tankegangen er at Småhusplanens områder må 

reguleres med lav tetthet slik at de ser grønne ut på avstand.  

Informant 9, byråd: Jeg husker vi var også inne på trær, særlig sett fra sjøsiden. Altså, de 
grønne åsene er en viktig del av topografien til Oslo. Det var også en del av vurderingen. Oslo 
skal fortsatt være åsenes by. (…) Det er det grøntperspektivet. Oslo er delvis ganske tett. Og 
det har vært kritikk av at man har for få grøntstrukturer. Parker kan gjøre en del med det, men 
villaområder utgjør en viktig del av det blågrønne Oslo. Så det var førende egentlig.  

Informant 11, planlegger, leder: Argumentasjonen var at Oslo var en by mellom fjorden og 
åsene, og da hadde villabebyggelsen sin begrunnelse fordi at dere lå den liksom og skjermet 
mot skogen. Og den kompakte byen skulle reise seg nede som en kjerne som var veldig synlig 
når du kom inn med danskebåten [hehe].  

Betydningen av åssidene omtales i flere politiske plandokumenter, som Grøntplan (1992), 

men også i tilsvarende plan (2014). Her er målet å bevare  ”Oslolandskapet med fjorden, 

Ekebergskråningen, de grønne åsene og bebyggelsesstrukturen” (2014, 27), og det vektlegges 

at ”trær og vegetasjon har en viktig betydning i byen, ikke minst for oppfattelsen av Oslo som 

en grønn by” (2014, 62). Det er ikke problematisert i planarbeidet, og vurderes heller ikke 

som relevant av informantene under intervjuene, at Småhusplanen utgjør restområdene etter at 
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områder med ”særlige landskaps- og vegetasjonsmessige verdier” og eksponerte åssider fikk 

egne strengere reguleringsplaner på 1990-tallet. 

 

Illustrasjon 21 Åssider som «Grønne Oslo»: Grønne årssider er identifisert som viktig for byutviklingen. De 
mest eksponerte åssidene som Ekebergskrenten, Besserudåsen, Holmenkollen reguleres imidlertid ikke av 
Småhusplanen. Kilde: Grøntplan - vedlegg 2 (2014, 28). 

Rekreasjon er et annet ”grønt” argument brukt for å regulere for lav tetthet og ikke bygge 

igjen villahagene. Villastrøkene regnes som en viktig del av hovedturveinettet i Grøntplan 

1992 og 2014. Villahusenes estetikk vurderes å gi fine turopplevelser fra veien og dermed 

gode rekreasjonsområder, for hele befolkningen. Informantene avfeier spørsmål i intervjuene 

om hvorvidt det er problematisk at disse grøntområdene i liten grad er offentlig tilgjengelige 

friområder.  

Informant 14, politiker: Det er jo et stort grøntområde som mange liker å gå tur i. Og det gir 
også åpenheten, luften som du får. Det å gå tur i villaområder, det er jo sånn at det er noen 
andre som eier det, men det er en opplevelse i seg selv. Det er jo mange som gjør det. Gå og 
titte litt. Man må ikke gå i skogen for å gå tur.  

Det følgende sitatet kombinerer vektleggingen av stedsidentitet omtalt ovenfor, med en mer 

tvetydig miljøargumentasjon, som jeg nå vil omtale som del av det ”grønne perspektivet”.  

Informant 12, sivilsamfunn, leder:  Områdene som reguleres av Småhusplanen bærer jo preg 
av grønne lunger for byen. Det er ganske viktig for oss i velland, og viktig for byen i forhold 
til identitetsutvikling og sånne ting. Vi har veldig mye grønne soner i tilknytning til 
småhusområdene. Og vi har ganske mye særpreg og stedsidentitet. Så jeg vil si at 
småhusplanen er ganske viktig for våre medlemmer og for byen som helhet.  
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Miljø   

I det grønne perspektivet inngår også argumenter for å bevare villastrukturen som bygger på 

en diskurs av eufemistiske og tvetydige ord som ”grønt”, ”grønne lunger” og ”luft”, som 

vekker konnotasjoner til planen som miljøvennlig. Samtidig er mer forskningsbaserte 

argumenter mot lav utnyttelse som forurensning, tap av matjord og biologisk mangfold, 

utelatt fra planarbeidet. Slike aspekter har ikke vært særlig viktig, og utsagn om dem er 

fremkommet på direkte spørsmål under intervju. Som informant 11 [planlegger, leder] sier: 

”Egentlig så vi på det som helt perifert. Det berørte egentlig ikke Småhusplanen i det hele 

tatt”.  

Uten forutgående undersøkelser, og i strid med forskningslitteraturen (Ewing og Cervero 

2010; Næss 2012), vurderer enkelte det som gunstig for luftkvalitet og forurensning å spre 

befolkningen utover. ”Småhusplanen er veldig viktig for dette her med altså rensning av luft. 

Oslo ligger i en gryte, og vi trenger det grønne som byens lunger” (Informant 15, 

sivilsamfunn, leder).  

Informant 12, sivilsamfunn, leder: Det at vi har denne bufferen mot skogen, gjør jo at vi får 
skogens lunger enda litt nærmere kjernen, og det er veldig bra. Det bidrar til å lette trykket når 
smogen ligger som tykkest i sentrum. Og da behøver ikke alle å bo der det er mye smog.  

Miljøaspekter manglende relevans i planarbeidet argumenteres ut fra en geografisk enhet der 

hele byregionen sees under ett. Aktørene tilpasser Småhusplan-stedets territorium som 

ovenfor for å bygge opp under argumenter for lav tetthet. Men der Oslo-identiteten innebærer 

at planens relasjoner med utsiden stopper ved kommunegrensen, og estetikken og 

planperspektivet lager en identitet låst av reguleringsplanens grenser, innebærer denne re-

territorialiseringen (Savage 2011) at man ser hele byregionen under ett. Nok en gang er 

resultatet av de-territorialiseringen at man får frem argumenter for å regulere for lav tetthet.    

Argumentene går ut på at Oslo kommune er blitt tett nok, og at nabokommunene heller bør 

fortettes mer. ”Altså Oslo er jo tett. Det er store bydeler. Rundt de fleste stasjonsområder er 

det faktisk ganske tett bebyggelse (Informant 9, byråd). Investeringene i transport i form av 

motorveikapasitet, Intercity-tog og Fornebu-banen må forstås som del av en slik politikk. ”Jeg 

mener at man kan si: så langt og ikke lenger. Da må man heller bygge mer i områdene rundt 

Oslo” (Informant 14, byråd).  
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Stasjonsnær fortetting er et annet hensyn som hviler på en forståelse av planens påvirkning på 

andre områder tilpasset lav vekst-argumenter. Særlig planleggerne synes kjent med diskursen 

om kompakt byutvikling. I vurderingen av kompakt byutvikling fremstilles imidlertid en 

geografisk enhet avgrenset av kommunegrensen som det relevante, ikke av byregionen, i 

motsetning til synspunktene om at Oslos befolkningstetthet må vurderes opp mot 

nabokommunene. Resonnementet er at Småhusplanen dekker perifere områder, og derfor ikke 

bør fortettes.  

Informant 16, planlegger, leder: Det er ikke rasjonelt [å tillate mer fortetting]. Hvis du på en 
måte legger inn tung fortettingsdynamikk der så kan du få områder helt uten optimal 
kollektivdekning for eksempel. Så det er ikke rasjonelt ut fra målene det er tverrpolitisk 
enighet om [kompakt byutvikling].  

Intervjuer: Er de usentrale, de områdene, med tanke på kollektivdekning? 

Ja. Eller, de har andre kvaliteter.  

Det er riktig at Småhusplan-områdene er lite sentrale i Oslo kommune. De administrative 

kommunegrensene utgjør imidlertid neppe en relevant grensedragning for å få bukt med 

miljøproblemer gjennom areal- og fortettingspolitikk, siden Oslo som bo- og arbeidsmarked 

er mye større. Siden Småhusplanen sikrer lav utnyttelse i forsteder som ligger nære det indre 

banebaserte kollektivsystemet med sykkel- og fotgjengeravstander til sentrumsområdenes 

handel og arbeidsplasser, vil det enkelt kunne argumenteres for Småhusplan-fortetting ut fra 

hensynet til kompakt byutvikling og miljøet (Ewing og Cervero 2010; Næss 2012b;). 

Alternativet er ikke utelukkende å fortette mer i andre områder i Oslo kommune, men også å 

fortette ekspansivt i områder utenfor Oslo. Gjennom re-territorialiseringen kan en politikk 

som kanskje er negativ for miljøet, likevel argumenteres for ut av miljøhensyn. 

Enkelte argumenterer også for at konservering av villastrøkene er positivt for biologisk 

mangfold. Dette omtales særlig i dokumentene. I Grøntplanen fra 2014 står det at ”plante- og 

dyrelivet” må bevares, ”spesielt i småhusområdene” (vedlegg 2, 2014, 28). Grøntplan fra 

1992 omtaler også matproduksjon: ”Oslos villahager gir samlet et viktig bidrag til landets 

fruktproduksjon, og har et potensiale for matproduksjon” (1992, 62). Også her vil det å 

anlegge et regionalt perspektiv, som er det empirisk forskningsbaserte relevante perspektivet, 

medføre at argumentasjonen virker mot sin hensikt, om hensikten er å ivareta miljøet. Lav 

utnyttelse i Oslo kommune kan øke boligbyggingspresset i kommunene utenfor. Kanskje 

særlig når det ikke fortettes i større grad med flere boliger med private hager i Oslo, som har 
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en særlig tiltrekningskraft på barnefamiliers flytting over kommunegrensen (Barlindhaug 

2005, Wessel 2018).  

Resultatet kan for eksempel bli tap av matjord. I 2017 ble det for eksempel omdisponert 541 

dekar dyrka jord i Akershus og Oslo, 13 prosent av landets totale tap (Fylkesmannen Oslo og 

Akershus 2018). Når det gjelder biologisk mangfold, er det også paradoksalt at Oslo 

kommune i 2016 vedtok å regulere for å bygge en ny drabantby, eller ”fremtidig grønn bydel” 

som Byråden omtalte det (Marcussen 2017), som eksemplifiserer den eufemestiske 

terminologien, i dagens skogsområder på Gjersrud-Stensrud (illustrasjon 22). Det er ikke 

usannsynlig at det biologiske mangfoldet er større i disse skogsområdene enn i velstelte og 

kortklipte villahager (Nassauer 2017). Det hugges også ned skogsområder innenfor 

byggesonen i Oslo kommune for å bygge boliger (illustrasjon 23). Det er derfor paradoksalt at 

tap av biomangfold eller matjord i byregionen ikke vurderes når fortettingsbarrierer reguleres 

i byregionale sentrale strøk.  

 

Illustrasjon 22 «Gjersrud-Stensrud»: Det er regulert for en utbygging av opp mot 10 000 boliger i 
skogsområdet vest for Stensrudtjern i Oslo sørøst, et område uten eksisterende kollektivtransport. Kilde: Google 
Maps. 
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Illustrasjon 23 «Skogsutbygging»: Rosa sirkler er pågående reguleringssaker (2018) i skogsområder på 
Voksenåsen i Nordre Aker. Kilde: Plan- og bygningsetaten, planinnsyn. 

Stasjonsnær fortetting er derimot grunnet i klima- og miljøpolitikk. Det ser imidlertid primært 

ut til å medføre fortetting i tidligere industriområder og derfor påvirke Småhusplan-områder i 

liten grad. Der stasjonsnær fortetting påvirker villastrøk, har planen møtt stor politisk 

motstand. De fleste prosessene med fortetting av villastrøk nær t-banestasjoner er stilt i bero 

etter et vedtak i Bystyret (Oslo Bystyre 2017). Et område som Storo er i forslaget til ny 

kommuneplan (2018) unntatt fra opprinnelig tiltenkt fortetting.  

Manglende fortetting av Småhusplan-områder, hvorav mange er lokalisert i områder vestover 

med særlig god skinnegående kollektivkapasitet, kombineres med fortetting østover der 

kollektivkapasiteten er minst (Henanger og Børrud 2013). Det medfører at områder med 

minst t-banekapasitet fortettes mest, og gir ikke nødvendigvis best utnyttelse av eksisterende 

infrastruktur. Den samme usikkerheten gjelder den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å 

bygge toginfrastruktur regionalt, sammenliknet med å utnytte eksisterende skinnegående 

kapasitet i Oslo kommune bedre.  

Å tilpasse byen et endret klima er imidlertid et klimahensyn som har vært vurdert i 

planarbeidet, særlig forut for 2013-planen. Det er brukt som argument for å begrense 

fortettingen. Det gjelder løsninger for å håndtere overvann og flom gjennom krav til bevaring 

av myke overflater, vegetasjon og avstandsgrenser til bekker. Informant 5 (planlegger, leder) 

vurderer at Småhusplanen historisk har vært «forut for sin tid klimamessig, på grunn av 

klimatilpasningstiltak”. PBE var en viktig pådriver i dette arbeidet, som korresponderer med 



89 
  

synet om at kompakt byutvikling er sårbart for klimaendringer (Hanssen og Hofstad 2015; 

Ghosh og Head 2009). Samtidig går slik politikk på bekostning av tiltak mot byspredning, og 

kan også føre til at sårbarheten kun flyttes gjennom konsentrert fortetting i andre områder. 

Disse aspektene er ikke undersøkt reguleringsarbeidet. Vi ser at ”det grønne i byen” (spredt 

byutvikling) (Næss 2012a, 8) har hatt størst gjennomslag i Småhusplanen i forholdet til ”byen 

i det grønne” (kompakt byutvikling).    

Hovedbildet av det grønne perspektivet er at aktørene bygger en Småhusplan-identitet der 

estetikk trumfer miljøkonsekvenser. Villastrukturen må bevares som symbol på Oslo som 

”grønt”, mens vurderinger av klima- og miljøkonsekvenser framstår ikke-belyste. For å forstå 

disse aspektene av miljøtiltak søker jeg forklaringskraft i de bakenforliggende politisk-

økonomiske og sosiokulturelle forhold (Keil 2005; Heynen 2013; Swyngedouw og Heynen 

2003). Kanskje kan hendelsene forklares med det nyliberale byutviklingsregimets tendens til å 

fokusere på entreprenørpolitikk og bymarkedsføring gjennom imagebygging og bruk av 

estetiske symbolske bilder på stedsidentitet for å tiltrekke seg mennesker og kapital, fremfor å 

vektlegge mer strukturelle sosiale spørsmål som miljøkonsekvenser (Harvey 1989a; 1990; 

Mitchell 2003; Røe 2015). Bruken av villastrøkene som symbol på ”Oslo-identiteten” 

historisk kan kanskje forklares av en slik kommodifisering. Informant 6 (byråd) sier jo rett ut 

at villalandskapet er et ”bilde”. Kanskje påvirkes planaktørene til å gjøre estetikk til ”et viktig 

kriterium for politisk og sosial handling” (Harvey 1990, 429), også i Oslo. 

Verdifellesskap  

Et sentralt perspektiv på planarbeidet består av argumenter for å bevare villalandskapet som 

symbolsk kapital på bestemte befolkningssegmenters identitet. Tanken er at bevaring av 

kulturlandskapet (ved å begrense fortetting) bevarer en stedstilhørighet for en småhusplan-

befolkning som deler verdifellesskap. De vurderes å være særlig opptatt av boområder som er 

naturlige, rurale, privatiserte, trygge, barnevennlige, som har høy arkitektonisk kvalitet og 

store hager. Alle disse verdiene er som vist ovenfor klassiske assosiasjoner til villaforstaden. 

Argumentet er at endringer i villalandskapets estetiske symbolikk kan medføre endringer i 

sammensetningen av mennesker som tenker likt om disse identitetene, fordi disse ikke lenger 

vil kjenne seg igjen i stedsidentiteten, og dermed svekke lokale sosiale bånd. Dette vurderes 

av aktørene å skape økt mangfold, samtidig som segregasjon eller andre potensielt negative 

aspekter ikke regnes som relevant.  



90 
 

Et aspekt er å gi rom for de som i særlig grad anerkjenner fordelen med å eie store tomter:  

”Dette å kunne bestemme selv, for sitt område, gjøre hva du vil. Det er jo en verdi som mange 

setter pris på.” (informant 9, byråd). Man har tatt hensyn til et identifisert et 

befolkningssegment som ønsker å bo med stor plass, men nærme byen (det smerteløse 

privilegiet), omtalt som å ”fjerne seg fra det urbane og bo litt på landet selv om du bor i byen” 

(Informant 10, byråd). Særlig viktig ser hensynet til grønne hager og dets betydning for 

barnefamilier ut til å være. 

Informant 13, byråd: Jeg tror nok at det er ønsket om at folk skal få ha mulighet til å bo nært 
bakken og med hageflekk og så videre. Det er mer visjonen om ”det suburbane liv” for å si det 
sånn. Å kunne kjøpe seg en enebolig eller småhus og ha bakkekontakt, og kunne ha et godt 
oppvekstmiljø for barn.  

Informant 3, planlegger, leder: I utgangspunktet gikk jo mye av dette [bevaringstankgangen] 
på barns lek. Fordi at historisk sett, i eneboligstrøk, så leker ungene i hagen, ikke sant. Der lå 
man i gresset og har ballplassen sin. Det var jo ikke så lett å beholde alt det hvis du skal ha ny 
bebyggelse. 

Et annet viktig hensyn i planarbeidet, fortolket som argument mot økt fortetting, er trygghet, 

stabilitet og forutsigbarhet i Småhusplan-områdets sosiale relasjoner. Reproduksjonen av 

villalandskapet er tenkt å skape rolige, stabile og trygge områder, med lite utskiftning av 

befolkningssegmentet gjennom flytting. Særlig sivilsamfunnsgruppene, men også politikere, 

har vært opptatt av dette. Informant 12 (sivilsamfunn, leder) beskriver at de ”jobber mot en 

fortetting som går på bekostning av tryggheten i det etablerte bomiljøet”. Informant 15 

(sivilsamfunn, leder) sier: ”Småhusområder er jo rolige deler av byen. Altså, med gode 

bomiljøer”.  

Informant 14, byråd: Hvis du bare har blokkmiljøer et sted, så har det lett for å bli stor 
turnover. Folk flytter inn så får de bedre råd så vil de ha større og eget. Og så flytter de. Da har 
du kanskje i mellomtiden fått barn med tilhørighet. Den sosiale stabiliteten blir ødelagt. Man 
burde ha miks av boligtyper, men ikke på bekostning av å rasere villaområdene.  

Det settes likhetstegn mellom bevaring av villalandskapet og tilhørighet, ved at områdets 

symbolske tilhørighet reproduseres for folk med like verdifellesskap over tid. Siden 

resonnementet bygger på kulturlandskapets symbolske betydning, må verken den sosiale 

meningen tilskrevet villahuset, eller det materielle villalandskapet endres. Det må reguleres 

slik at det ikke bygges billig, men dyrt, og utsidens fremmedelementer må holdes unna, fordi 

det kan forstyrre den symbolske kapitalen og dermed bryte korrespondansen mellom romlig 

og personlig habitus (Savage, Bagnall og Longhurst 2005).  
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Informant 12, sivilsamfunn, leder: Det er arkitektur og arealutnyttelse og slike ting som 
egentlig ligger i stedsidentitet slik PBE definerer det. Men for oss vil det jo kanskje også dreie 
seg om sosioøkonomiske faktorer og identiteten til menneskene som bor der, og hvordan de 
identifiserer seg selv. Men disse tingene hører sammen. For hvorfor velger et menneske med 
en akademisk utdannelse og relativt høy inntekt å bosette seg på Ullevål hageby? Kanskje de 
er vokst opp der, og kommer fra et sosioøkonomisk segment av befolkningen som identifiserer 
seg med det området.  

Intervjuer: Hva skjer med befolkningen hvis det bygges flere leiligheter i småhusområdene? 

Det skjer flere ting. Hvis dette bygget egentlig er et signalbygg, som har en arkitektur som er 
attraktiv for den sosioøkonomiske gruppen som bor i området fra før, så kan det være positivt. 
Hvis dette bærer preg av venstrehåndsarbeid, dårlig arkitektplanlegging, små boenheter som 
egentlig ikke tilfredsstiller behovene til de som vanligvis ønsker å bosette seg i det området 
der, så kan det blir ganske store problemer. 

Intervjuer: Hva slags problemer vil oppstå?  
Det kan oppstå konflikter mellom de etablerte innbyggerne i området og de som flytter inn. Og 
det har vi også sett eksempler på. Men i Norge så har vi ikke noen groteske eksempler enda. 
Men det betyr ikke at det ikke kan komme senere.  

Det er i tråd med teoribasen omtalt ovenfor. Materiell konservering brukes som verktøy for å 

konservere sosial homogenitet (Sibley 1999). Ofte kommer disse ønskemålene fra 

befolkningen, om å flytte sammen og bo nært mennesker de opplever som like seg fra et 

ønske om å oppnå korrespondanse mellom romlig og personlig habitus. Ofte vil det være 

viktig for tilhørigheten at naboene er ”like en selv”, gjennom følelsen av nabolagets ”sosiale 

tone” (Savage, Bagnall og Longhurst 2005), uavhengig av om man kjenner eller ønsker å 

kjenne naboene. En slik romlig og sosial nærhet kan skape det tilfeldige, men likevel 

forutsigbare, møter som gir trygghet (Bourdieu 1996, 155). Dersom vi forutsetter at 

villastrøkene i Oslo også er knyttet til middel- eller øvre klasser, får vi illustrert Watts (2009) 

observasjon av middelklassens lange tradisjoner for å søke sammen med likesinnede basert på 

en felles landskapssmak. Villahuset kan derfor kalles en ”dominant estetikk” (Duncan og 

Duncan 2004, 9) fordi den sammenknytter identitet, livsstil og sosial lokalsamfunnsfølelse 

med estetikk.  

Det er vist i andre kontekster at slike ønskemål gjerne kommer fra lokalbefolkningen (Duncan 

og Duncan 2004; Atkinson 2006). Det spesielle i denne saken er at det ikke lokalbeboerne 

som vektlegger hensynet, men aktører med formell makt i reguleringsarbeidet, primært 

sivilsamfunnsrepresentanter og politikere. En forklaring er at kjernegruppen responderer på 

småhusplan-befolkningens identifiserte behov om å fortsatt ha tilhørighet til eget sted, slik de 

definerer stedet sosialt og materielt. Kjerneaktørenes følelse av andres sted, kan ha blitt 
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påvirket av lokalbefolkningens stedsfølelse. Vi må huske at kulturlandskapets symbolske 

mening inngår i reguleringsarbeidets kodifisering, produksjon og reproduksjon av bestemte 

identiteter, som skaper tilhørighet og eksklusjon for sosiale gruppers kjerneverdier og 

identiteter (Mitchell 2000; Knox 2008; P. Jones 2011). Perspektivet må også avgrenses mot 

de planfaglige argumentene omtalt ovenfor. De handler jo om at formen i seg selv 

psykologisk eller deterministisk vil skape bestemte livsstiler. Det sentrale her er 

villalandskapet som symbolsk kapital og drivkraft for flytting. 

Videre er det naturlig å sette verdifellesskapsperspektivet i relasjon til oppkomsten av 

estetikkperspektivet, og periodens gryende politiske anti-vekst og anti-blokk-organisering, 

siden aktørene fra denne perioden omtaler hensynet til verdifellesskap hyppigst. At 

argumenter rundt verdifellesskap i mindre grad fremkommer i intervjuer og politiske 

dokumenter, skyldes ikke nødvendigvis at de har vært uviktige. Det er mulig 

estetikkperspektivets materielle argumenter har fungert som tilstrekkelig argumentasjon mot 

fortetting, men også at dette er et mer sensitivt tema. At det er sensitivt indikeres ved at 

spørsmål om vurderinger av symbolsk kapital og verdifellesskap oftest vakte emosjonelle og 

negative reaksjoner i intervjusituasjonen.  

En problematisk side ved at reguleringsaktørene og myndighetene inntar slike argumenter er 

muligheten for ekskluderende bieffekter. I resonnementene deles befolkningen mellom de 

som i særlig grad ønsker å tilhøre disse verdiene villalandskapet kommuniserer (de som bor 

på eller aspirerer mot innsiden), og de som ikke like sterkt ønsker det (tilhørende utsiden). Det 

ligger kanskje implisitt i resonnementets logikk at mennesker som ikke deler disse 

verdifellesskapene må holdes utenfor, for at virkemidlet skal lykkes. Mens beboere kanskje 

danner et ”vårt” og ”de andres” kan det her se ut som reguleringsaktørene danner et  ”deres” i 

motsetning til ”noen andres”. Vi får i så fall hvordan anti-vekst-strategier og motstand mot 

fortetting inngår i strategiene for å skape tilhørighet gjennom å ekskludere andre (Dovey, 

Woodcock og Wood 2009; Knox 2008; Vaughan mfl. 2009; Duncan og Duncan 2004; Sies 

1997; McKenzie 1994). Kampen om å unngå feil typer bygninger og lav vekst kan lett gli inn 

i eksklusjon (Dovey, Woodcock, og Wood 2009, 2612).  

Som omtalt ovenfor skapes ikke inkludering uten eksklusjon. ”Følelsen av den andres sted” 

(Bourdieu 1996) og definisjonen av ”out of place” (Cresswell 2004) inngår alltid i 

stedsidentiteten. Siden ekskludering alltid vil oppstå, er kanskje ikke ekskludering i seg selv 
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nødvendigvis så problematisk. Men dersom teorien omtalt ovenfor er tilfelle i Oslo, at 

villaforstaden med kort avstand og gode transportforbindelser til sentrum har en symbolsk 

verdi for en elitistisk tilhørighet i bolighierarkiet, den være seg økonomisk eller kulturell. Vi 

skal også huske at dette regnes som gode og populære boområder, som dermed gjennom 

romlig habitus’ hierarkiske kausalitet, kan være hierarkisk høyt oppe i boligsektoren som 

sosialt felt.  

Da oppstår faren for at myndighetene og reguleringsaktørene aktivt regulerer for eksklusivitet. 

Ved å stille krav til lav tetthet får ikke alle tilgang til villahuset, og det bevares som sjelden og 

eksklusiv vare, noe som er viktig for at det skal vedvare som symbolsk kapital. Faren for 

negative sosiale konsekvenser som eliters selv-segregasjon oppstår (Atkinson 2006). 

Spørsmålet er så hvordan aktørene eventuelt har vurdert slike mulige konsekvenser.  

Segregasjon og mangfold 

Det foreligger mye empirisk forskning som innebærer at Oslos politikere bør være bekymret 

for om de klarer å oppnå målene i kommuneplanen (2015), og i planforslaget til ny 

Kommuneplan (2018), om å skape sosial miks og begrense segregasjon. Selv i en 

sosialdemokratisk velferdsstat med økonomiske ressurser hvor sosial likhet framstår som et 

ideal, framstår realiseringen av sosioromlig rettferdig utvikling som et uoppnåelig mål for 

politikere og planleggere i Oslo (Andersen og Skrede 2017). Sosioøkonomisk segregasjon er 

økende i Oslo, selv om den er relativt lav sammenliknet med andre europeiske byer (Wessel 

2015). Det er også funnet at segregasjon mellom klassene i Oslo øker, ikke bare basert på 

økonomisk, men også kulturell kapital (Ljunggren og Andersen 2015). Selv om etnisk 

segregasjon synker (Kornstad, Skjerpen, og Stamb 2018), ser villahuset ut til å kunne være en 

viktig driver for etnisk segregasjon i Oslo (Wessel 2018).  

Det er dermed gode grunner for at byplanlegging i Oslo bør vurdere segregasjon. Men i 

planarbeidet ser ikke segregasjon ut til å være vektlagt. Utsagnene om temaet er kommet på 

direkte spørsmål i intervjusituasjonen. Blant disse utsagnene finner vi enten (og kanskje noe 

overraskende gitt teorigrunnlaget) resonnementer om at segregasjon ikke er et relevant hensyn 

i arbeidet med Småhusplanen, eller at villareguleringen bidrar til å skape mer ”mangfold”.  

Det ene argumentet for segregasjonens manglende relevans er flere informanters vurdering av 

at byplanlegging angår form, og ikke sosiale aspekter som segregasjon. Dette kan skyldes 

tendensen omtalt ovenfor til å strukturere byplanleggingen som sosialt felt inn mot form og 
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estetikk gjennom arkitekturens formorienterte profesjonstradisjoner (Skogheim og Røe 2003). 

Informant 6 (byråd) sier det er ”mange ting som ikke kan løses av plan- og bygningsloven, 

som tar utgangspunkt i den fysiske planleggingen for areal”.  

Informant 2, planlegger, saksbehandler: Det der [segregasjon] var jo ikke noe som var et 
tema. Det gikk liksom utover mandatet altså. Her gjaldt det å få nye bestemmelser for områder 
som hadde bestemmelser fra før og som var relativt, altså områder for relativt velstående folk, 
det aller meste.  

Intervjuer: Hvordan gikk det utover mandatet, så dere det ikke som del av de planfaglige 
vurderingene? 

Vi så det vel ikke sånn, at nye bestemmelser kunne forandre på noe som var, på en måte 
problemstillinger som lå utenfor det som man kunne forandre på ved å si noe om hvordan 
bebyggelsen skulle plasseres. Altså. det var ikke noe tema så vidt jeg kan huske. Vi vurderte 
det ikke altså. nei. (…) Tenker du da at ved å si at ved fortetting da skal det legges til rette for 
at man får en viss prosentandel leiligheter i den og den kategorien. Her er det jo frivillig 
fortetting på grunneiernes premisser. Kommunen har jo ikke i det hele tatt, det lå jo overhodet 
ikke i kortene at kommunen skulle inn og satse noe her. Det var ikke aktuelt altså. 

Flere vurderer også evnen til å påvirke segregasjon gjennom boligdistribusjon som lav, eller 

at byplanleggingen ikke bør engasjere seg i spørsmålet fordi de forbindes med bruk av 

tvangsmidler. Informant 11 (planlegger, leder) forteller at ”man opererte ut fra den 

muligheten at vi lever i et liberalt samfunn, og da har hvem som helst mulighet til å velge 

hvor de vil bo”, og viser til at man ikke ønsket å gjøre ”noe problem av det på den måten”.  

Informant 15, sivilsamfunn, leder: Altså vi bor i et land hvor man har en viss frihet til å 
velge, og det tror jeg er veldig verdifullt. Boligprisen er gjerne avgjørende for hva du har råd 
til, og enkelte områder er dyrere enn andre. Du kan bo på Nordstrand, Kjelsås, Ullern, det er 
ulike steder. Det er markedskreftene som regulerer så det får du ikke gjort noe med. Jeg vet jo 
at det er visse partier som har prøvd å jevne ut dette her ved å bygge flere blokker på vestsiden 
for at man skulle få en mer enhetlig boligtilbud, enten man bodd øst eller vest. Men det er jo 
som å kjøpe leiligheter til asylsøkere på Frogner. Det er jo helt på trynet. Nei altså, 
Småhusplanen kan ikke regulere hva det koster å bo i et område. 

Informant 14, byråd: Så rettferdig er ikke verden. Og jeg vil ikke ha en verden som er slik at 
Alle skal bo likt og alle skal ha råd til alt. De fleste har en boligkarriere hvor man jobber seg 
oppover i bolighierarkiet litt avhengig av hva du selv ønsker. Noen kan ikke bo i hus, noen 
svinger jo mellom (…) Det bor folk med veldig dårlig økonomi i store hus. Hvis det kommer 
inn nye barnefamilier. Det er barnefattigdommen som er størst faktisk. Det er ikke slik at 
barnefamilier har så god råd altså.  

Selv om økt segregasjon må sees som et ”kontingent utfall” av mange komplekse strukturelle 

faktorer (Wessel 2015), er det ikke umulig at Småhusplanen som regulerer for store 

homogene villastrøk bidrar til økonomisk segregasjon, slik man finner i andre empiriske 
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kontekster (Musterd og Andersson 2005; Andersson, Bråmå og Holmqvist 2010), og kanskje 

også etnisk segregasjon (Wessel 2018). Jeg har ikke undersøkt, men illustrert Småhusplanens 

distribusjon og gjennomsnittsinntekt (illustrasjon 24).  

 

Illustrasjon 24 «Gjennomsnittsinntekt»: Med unntak av delbydelene med store villastrøk regulert av andre 
villaplaner, som Holmenkollen, Nordstrandskrenten og Lindeberg, ser det visuelt ut som Småhusplanens 
distribusjon og inntektsnivåer følger hverandre. Kilde: Plan- og bygningsetaten. Kart: Nedrelid (2016). 

Det planfaglige perspektivet ovenfor, og perspektivet om verdifellesskap gjennom 

morfologisk bevaring omtalt her, innebærer at vekst begrenses i boområder med lav tetthet, 

mens tettere områder fortettes mer. Flere peker på at slik videreføring av Oslos historiske 

arealbruk og boligdistribusjon kan forsterke eksisterende sosioromlig segregasjon ved å 

utelate sosioøkonomisk rikere områder fra fortetting, og opprettholde byens historisk S-

formede øst-vest-skille (Andersen og Skrede 2017; Ljunggren og Andersen 2017). Videre er 

arealbruk og distribusjon av boligtyper, et av få verktøy for å påvirke segregasjon, siden 

boligpolitikken i stor grad er nasjonal. Likevel er ikke segregasjon ansett som et relevant 
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hensyn i reguleringsarbeidet med Småhusplanen. Aktørene anlegger i stedet en formforståelse 

av byplanleggingen som bidrar til at de ser vekk fra slike hensyn.  

Enkelte informanter beskriver at det er viktig å skape variert boligtilbud i hele byen. Men 

siden man ikke må berøre oppfattet ”gode” områder som villastrøkene, er det i stedet riktig å 

arbeide for en mer variert boligbebyggelse i områder oppfattet som mindre vellykkede. Som 

observert i andre kontekster ser det ut som reguleringsaktørene arbeider etter tanken om at 

potensiell selv-segregering i ”gode” områder er uproblematisk (Atkinson 2006), og i stedet 

retter oppmerksomheten mot miksing i områder med lavere sosioøkonomisk status (Musterd 

og van Kempen 2007; Kleinhans og van Ham 2015). Det manglende fokuset på 

sosioøkonomisk rikere områder reflekteres kanskje også i mediedebatten. Selv om økonomisk 

segregasjon øker, mens den etniske synker, ser sistnevnte ut til å få mer oppmerksomhet. I 

intervjuene forstod de fleste informanter begrepet segregasjon utelukkende som etnisk, ikke 

som noe mer økonomisk eller klassebasert. I en avisartikkel om SSB-rapporten omtalt 

ovenfor som finner redusert etnisk segregasjon, blir det kun omtalt i en linje nederst at 

økonomisk segregasjon for øvrig øker (Olsen og Shaghayegh 2018). 

Uten forutgående undersøkelser, og uten vurdering av empirisk forskning som viser det 

motsatte, stiller flere spørsmål ved hvorvidt segregasjon er et relevant hensyn, til tross for at 

det her er snakk om bynære villastrøk med høye boligpriser.  

Informant 6, byråd: Nå har jeg ikke kartet foran meg men jeg tror ikke du får store områder i 
Oslo med bare en type boliger. Det er ganske kort i Oslo fra småhusområde til 
leilighetskomplekser. I Oslo er det aller minste ganske nært. Nei det har ikke vært gjort noen 
vurderinger av det [segregasjon]. (…) Det er viktig å minne om at Småhusplanen dekker store 
deler av Oslos ytre by uavhengig av hvor i byen det er. Og det er jo kanskje vel så viktig å ha 
småhusområder på Furuset og på Grorud som det er på Vinderen, som et supplement til den 
type boliger det er mange av der. Og sånn sett er det jo en viktig plan for å ha et mangfoldig 
tilbud ut fra sosiale, kall det mot segregasjon og for sosial mobilitet og så videre. 

Flere bruker mangfold som et sentralt argument mot økt fortetting av villastrøkene14. Jeg 

omtaler bruken av mangfold som begrep nærmere under ”postpolitisk språk” nedenfor. 

Argumentasjonen er basert på identifiseringen av befolkningssegmentet omtalt ovenfor, som i 

særlig grad verdsetter god plass, store hager, store boliger, en mer rural privatisert tilværelse, 
                                                

14 Jeg har undersøkt om det var viktig å beholde gruppene innenfor kommunegrensene av 
partipolitiske eller skattemessige grunner, inspirert av annen teori (Cochrane 2007, 23). Det er 
imidlertid ikke grunnlag i dataen for å trekke konklusjoner om at dette har vært et viktig hensyn.  
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med mye vegetasjon rundt seg. Tanken er at å tilby denne befolkningen boområder innenfor 

kommunegrensene som passer deres ønsker, gir Oslo kommune økt mangfold og variasjon.  

Informant 14, byråd: Tenk deg hvis hele Oslo hadde blitt med blokker, altså at det faktisk 
var en transformasjon, at det ikke var småhus. Hvor vil de som gjerne vil ha litt grønt mellom 
trærne og pleie sin lille hage og bo i sitt eget hus eller rekkehus, hvor ville de bo da? De ville 
flytte ut av byen. Vi ville ikke bare transformere utseendet men også befolkningsstrukturen. 
Man må ha den forskjelligheten, men de betyr ikke at man må ta småhusområdene fullstendig. 
fordi det tror jeg vil ødelegge hele Oslo som by, altså Oslos karakter. Og da kommer alle til å 
bo utenfor Oslo.  

Intervjuer: Kan ikke folk i hus bo i Ski eller Nittedal?  
Nei, for da er Oslos identitet borte rett og slett. I en by som Oslo bør vi ha begge deler, eller et 
så stort mangfold som vi klarer. 

Intervjuer: Det er i stor grad et identitetsspørsmål, sier du. Kan du utdype? 
Det er mangfold i Oslo, i befolkningen. Vi er ikke en stereotyp befolkning, vi er ikke 
homogene. Det er en styrke, synes jeg. Vi er fra mange forskjellige arbeidsgrupper og det hele. 
Det å ha mangfoldighet i boliger en viktig del av Oslos identitet, at folk kan ha en valgfrihet, 
de skal få velge hvor de vil bo. (…) Hvis man sier at det bare ble blokker i Oslo synes jeg det 
blir en trist ensrettet by. Jeg tror på mangfoldet, og det ligger nok i Høyres grunnmur også, at 
vi er for mangfold. Og det kan være både befolkning og muligheter. 

Flere beskriver også at Oslo består av mange ulike nærmiljøer som er viktige å beholde, og at 

villareguleringen bidrar til målet om å ”beholde mangfoldet av forskjellige nærmiljøer.” 

(informant 17, sivilsamfunn, leder). Reguleringen for en homogen morfologi vurderes å skape 

et mer variert sosialt innhold i hvert enkelt sted innenfor Småhusplanen, men også i hele 

kommunen. Informant 10 (byråd) beskriver det som et særpreg for Oslo at byen er 

sammensatt av ”mange små landsbyer” med hver sitt ”særpreg” og sin identitet.  

Informant 6, byråd: I motsetning til København og Paris som er kongen og keiserens by, så 
er Oslo på en måte en by som er vokst opp med forskjellige strøk. Samtidig er jo nettopp å ta 
vare på de strøkenes egenart noe av det flotte og sjarmerende med Oslo (…) Det er interessant 
at en by på Oslos størrelse har en villabebyggelse så tett inn på seg og en del av det urbane 
livet. 

Også her konstrueres stedsidentitetens territorialitet slik at den passer til argumentasjon for å 

regulere for lav tetthet. Det argumenteres for mangfold ut fra en geografisk enhet basert på 

kommunens grenser. Slik kan de argumentere for at villareguleringen bidrar til økt mangfold i 

kommunen, totalt sett. Andre skalaer som sannsynligvis er mer relevante for segregasjon, som 

for eksempel delbydelsnivåer eller skolekretser vurderes ikke (illustrasjon 25-26), og avfeies i 

stedet som irrelevant. ”Ta ett eksempel hvor det er en problemstilling  (…) Skolekretsene er 

jo fleksible. De flyttes jo på.” (informant 16, planlegger, leder). Jeg har ikke funnet data på at 
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skolekretser flyttes i Oslo grunnet segregasjon. Det er ofte upopulært (Fredriksen og Vestreng 

2015), og noen delbydeler har så store villastrøk at det vanskelig vil ha effekt.  

Illustrasjon 25 «Delbydeler»: Andelen av 
beboelig areal (andelen er fratrukket 
områder regulert til industri, friarealer og 
vann) som dekkes av Småhusplanen i hver 
enkelt delbydel i ytre by varierer stort. 
Sirklene viser andelen adressepunkter i 
hver delbydel som dekkes av 
Småhusplanen. Jeg vil også presisere at 
enkelte delbydeler med store villastrøk 
reguleres av andre reguleringsplaner, som 
Nordstrandskrentens delbydeler, Nordberg 
og Holmenkollen. Kilde: PBE, Oslo 
Kommune, Kartverket. Kart: Nedrelid 
(2016). 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon 26 «Skolekretser»: 
Småhusplanen dekker 0 til 70 prosent av 
skolekretsens beboelige areal. Kilde: PBE, 
SSB. Kart: Nedrelid (2016). 
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Det ser ut som Oslos myndigheter i en årrekke ikke bare mangelfullt har undersøkt potensielle 

negative segregasjonseffekter av reguleringen, men også aktivt (intensjonelt eller ikke) legger 

til rette for livsstils- og verdibaserte boligområder tilpasset et befolkningssegment. Motivet 

framstår å være å skape trygghet, tette sosiale nettverk, lav ut- og innflytting (stabilitet), 

stolthet, tilhørighet og identitet, som kan være et viktig aspekt ved byers sosiale bærekraft 

over tid (Dempsey mfl. 2009; Hofstad 2015). Samtidig står det i fare for å motvirke 

ønskemålet om å begrense segregasjon. De potensielt ekskluderende konsekvensene av det 

aktørene oppfatter som en uskyldig regulering for romlig og sosial nærhet i verdifellesskap, 

ser ut til å være utelukket fra reguleringsarbeidet, eller bygge på premisser det på 

forskningsmessig grunnlag bør stilles spørsmål ved.  

Vurderingen av at regulering for store homogene boligområder, samt funksjonell segregering, 

skaper økt mangfold og begrenser segregasjon, er ikke undersøkt empirisk i denne konteksten, 

men har ikke støtte i empirisk forskning (Andersson, Bråmå, og Holmqvist 2010). Geografisk 

nivå er viktig når man skal måle og diskutere segregasjon, både som fenomen og dens 

virkninger. Dersom Småhusplanens homogene villatypologi bidrar til å samle like mennesker 

(som reguleringsaktørene selv argumenterer for), i geografiske avgrensninger segregasjon er 

relevant å måle på, som for eksempel skolekretser, kan tvert imot planen medføre økt 

segregasjon. Dette er likevel ikke undersøkt som relevant hensyn i planarbeidet. Det øker 

faren for at villastrøkene reguleres på ”premissene til de gruppene som ønsker en usynlig 

tilstedeværelse” (Atkinson 2006, 830). Også disse funnene kan gis forklaringskraft med 

teorien omtalt ovenfor om at estetikk og symbolsk kapital spiller en større rolle enn 

strukturelle sosiale spørsmål om ulikhet, slik byplanleggingen som sosialt felt  er strukturert. 

Demokrati og interesseorganisasjoners innflytelse  

Jeg vil nå omtale det siste perspektivet, ”demokrati”, som er basert på argumenter og 

resonnementer om byråkratiets rolle, medvirkning og kommersielle krefter i byutviklingen. 

Felles for alle disse hensynene er at de brukes som argumenter for å begrense fortettingen. I 

denne delen av analysen omtales også forholdet mellom de ulike aktørene nærmere. Det er 

derfor viktig å påpeke hovedbildet, som er at konfliktnivået har vært høyest i spørsmål om 

arkitektonisk frihet til utforming av estetikk og design, men generelt lavt, og nærmest 

konfliktfritt i fortettingsspørsmålet. Med unntak av stasjonsnær fortetting og Byrådets 

ønskemål tidlig på 1990-tallet om økt fortetting, ser alle parter ut til å ha ansett bevaring av 

villastrukturen og en gradvis innstramming av reglene som riktig.  
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Flere aspekter indikerer at sivilsamfunnsgruppene og dermed lokalbefolkningen som ønsker å 

begrense utvikling, har utøvd sterk innflytelse over utviklingen av planen. For det første sier 

interesseorganisasjonene det selv. I likhet med politikere og byråkrater er også 

interesseorganisasjonene tilfredse med dagens regelverk, og kritiserer i stedet utøvelsen fra 

sak til sak. Ifølge dem selv er ønskemålene deres i stor grad inkorporert i planen, og de 

beskriver hvordan de har deltatt aktivt i planarbeidet. 1997-planen omtales av informant 12 

omtalt som organisasjonens ”største seier”. Siden er fortettingsmulighetene strammet 

ytterligere inn. De beskriver hvordan de har uttalt seg til høringer, hatt utstrakt epostveksling 

og møtevirksomhet med enkeltpartier i byutviklingskomiteen og fraksjonsledere, og deltatt i 

deputasjoner hos byråden.  

Vi så ovenfor at estetikkperspektivet kom samtidig med oppblomstringen av lokal politisk 

organisering i sivilsamfunnsgrupper. Planleggere og politikere ser ut til å ikke bare ha vurdert 

og fulgt organisasjonenes estetikkvurderinger, men også ha adoptert dem som premissgivere. 

Som informant 11 (planlegger, leder) sier: ”Det er vanskelig å fortette. Det er ikke sikkert alle 

i fagetaten er bevisste på det. Du blir fanget av retorikken så snart du mottar innspill.” Her 

beskrives også hvordan planleggerne selv blir fanget av argumentasjonen, og slik begynner å 

argumentere som de som ønsker lav vekst av nimbyistiske årsaker. Det ser ut som endringen 

skjedde samtidig med det estetiske perspektivets inntog før 2006-arbeidet, og kanskje også i 

reguleringen for verdifellesskap. Selv om det er noe man gjerne ser lokalbefolkningen 

argumentere for i andre empiriske kontekster, har tankegangen i Småhusplan-arbeidet blitt 

adoptert som argument av politikere, men også delvis av planleggere.  

Mer uvanlig rent prosessuelt er det at foreningene har vært invitert med i det direkte 

planarbeidet i form av offentlige-private samarbeidsgrupper, som jeg omtaler nærmere 

nedenfor. Medvirkningen ser ut til å være sterkere vektlagt også i dagens arbeid med 

stasjonsnær fortetting av villastrøk enn i andre områder:   

Informant 16, planlegger, leder: Jeg [tenker] at det vi ser nå er egentlig den mest omfattende 
medvirkningen vi har hatt på mange år. Eksempelvis Smestad, har en mye tyngre medvirkning 
og mye mer transparent planprosess, enn sammenliknbare planprosesser i næringsområder.  

Det skyldes blant annet kommunens pragmatiske respons på den lokale motstanden vi så 

ovenfor om at informantene av hensyn til etatens ressursbruk argumenterte for å fortette i 

områder som bød på mindre politisk motstand. Jeg vil imidlertid nå omtale en annen side av 
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vekstmotstanden, knyttet til flere informanters idealistiske og normative vurderinger. Det 

vurderes som riktig av hensyn til demokratiet at lokalbefolkningen og de fortettingskritiske 

foreningene har stor påvirkning, og at PBE ikke i for stor grad må gjøre faglige vurderinger 

som kan gi grobunn for konklusjoner i konflikt med politiske mål. 

Det siste gjelder PBEs lojalitet til politisk ledelse. Selv om de fleste politiker-informantene 

fremhever betydningen av å få uhildede faglige råd som beslutningsgrunnlag, arbeider 

fagetaten innenfor rammene av formelle premisser og uformelle signaler. Den eneste gangen 

det ser ut til å ha vært konflikt mellom planleggere og politikere, var da PBE stagget det 

politiske ønsket om økt fortetting i 1997-planen. Siden ser det ikke ut som planleggerne, eller 

PBE som institusjon, har kommet med motforestillinger mot å begrense fortettingsadgangen i 

planarbeidet, utover debatten om arkitektonisk frihet som gjelder noe annet. Flere 

argumenterer for lav konflikt ut fra rolleforståelse og premissene for planarbeidet. Som 

informant 5 (planlegger, leder) sier om arbeidet med 2013-planen: ”Greia var at vi skulle ikke 

se på utnyttelsen.” Det ser ut til å ha vært tilfelle også i 2006-planen:  

Informant 8: De spørsmålene du stiller [om økt fortetting før 2006] ble jo ikke stilt. Og det 
handla jo også mye om politikk. Det var jo politisk beslutning og vilje bak Småhusplanen. Det 
er ikke bare at politikerne til slutt fikk et forslag. De rusha på for å få den. Høyre satt jo i 
byråd da. Og den konservative bevaringstanken var jo mye derifra.   

Jeg beskrev ovenfor hvordan byplanleggingen reduseres til form. Det følgende sitatet gjør 

nettopp dette, reduserer det sosiale feltet til tekniske aspekter, og adskiller det fra 

medvirkning og medbestemmelse, som forstås utelukkende som politikernes domene, som 

skal holdes utenfor byutviklingsfagets virkeområde. Det er kanskje overraskende gitt fokuset 

og vektleggingen på medvirkning som en del av byplanleggingens faglige kjerneområde 

(Hanssen 2015).  

Informant 14, byråd: Det er forskjell på fag og politikk. Hvor tett et område er, dette går jo 
rett og slett på befolkningens ønsker. Her vil jo det telle mer enn det rent tekniske om hvor 
mye er det plass til på den og den tomten. Vi var opptatt av det politiske, nemlig å bevare 
småhusområdene som småhusområder. Det er forskjellen mellom rent faglig hva kan man 
gjøre her, og befolkningens ønsker. Der får du forskjellen på fag og politikk. 

Flere planleggere, særlig de som ikke lenger er aktive, er kritiske til medvirkningsprosessen. 

De opplever at fokuset på estetisk homogenitet egentlig handler om å hindre enhver endring i 

eget område fordi beboerne er fornøyde med tingenes tilstand. ”Det blir mest negative 

motforestillinger mot forandringer. Det er vel allment kjent at de fleste mennesker ikke liker 

forandring” (Informant 3, planlegger, leder).  
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Informant 11, planlegger, leder: Hva er harmonisk? Det er jo bare sludder hele greia. 
Egentlig vil jo folk ha det som det er fra før, bortsett fra når du selv har behov for å gå gjort 
noe. Det er liksom filosofien.(…) Det går på likes og dislikes. Det er der sprengstoffet ligger. 
Det er følelsene som er sprengstoffet.  

Det ser imidlertid ikke ut som denne kritikken har blitt kanalisert med påvirkningskraft inn i 

planarbeidet. Faren for nimbyisme ser ikke ut til å ha vært vurdert, heller ikke blant 

planleggerne, som er har vært mer kritiske til interesseorganisasjonenes innflytelse enn 

politikerne. Hovedbildet er at planleggerne har forholdt seg pragmatisk til den lokale 

motstanden mot fortetting og idealistisk til politisk lojalitet. I tillegg inntar enkelte holdningen 

om at byplanleggingen som sosialt felt ikke skal vurdere nimbyisme opp mot medvirkning, og 

at dette er et politisk spørsmål alene som bør overlates til politikerne. Sivilsamfunnets 

innflytelse vurderes som en nødvendig virkelighet planleggerne må forholde seg til, og ikke 

kan eller bør endre.  

Informant 5 (planlegger, leder): Alle disse [foreningene] representerte egentlig kanskje litt 
konserverende bevarende interesser. Så de hadde fellessak i det.  

Intervjuer: Har foreningene for mye å si?  

Nei, det er demokratiet vårt, det.  

Intervjuer: Går det utover faglige vurderinger?   

Nei, dette er en del av drivkreftene. Det er lokal motstand. Det er helt naturlig at de som bor i 
et område, som sitter med eiendommer, ønsker at nærområdene skal være som de var videre. 
Men jeg tror jo arkitektursynet kan være litt ulikt.  

Informant 16 (planlegger, leder): Per definisjon så stiller ikke politikerne dårlige spørsmål.  

Intervjuer: Men de er avhengige av råd fra sin fagetat?  

Hvis bystyret sier ”vi ønsker flere boliger, og vi ønsker det på en måte som bidrar til den 
klimavennlige byen”, da gir jo vi et faglig svar på det, der for eksempel naturverdier og 
kulturminner kan være modererende. 

Intervjuer: Er det en fare for at interesseorganisasjonene har for mye å si, slik at man mister 
av syne balansen til andre hensyn?  

Det er jo bystyret som treffer vedtak. 

Intervjuer: Er det en fare for at politikerne hører for mye på de lokale? 

Altså det kan du ikke si, at det er en fare for demokrati, er jo det indirekte. Altså politikerne 
bestemmer hva det skal bli til slutt. Og hvis de lar seg påvirke av hva folk mener lokalt, så er 
jo det sånn demokrati skal fungere. Og hvis man er uenige om det, så kan et annet parti mene 
noe annet. Så får man diskusjoner rundt valg.   

Det som gjør denne saken spesiell er den særskilte innflytelsen lav vekst-organisasjonene fikk 

i planarbeidet. Den offentlig-private samarbeidsgruppen, kalt ”referansegruppen”, som virket 
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i forkant av 2006- og 2013-planen, ga interesseorganisasjonene særlig sterk makt. Særlig før 

2006-planen, da gruppen først ble oppnevnt, ser det ut som planleggerne følte seg styrt.  

Informant 18, planlegger: Det er sjelden man får så klare instrukser på ting som her på 
forhånd [i forkant av 2006]. Å bevare småhusområdene var en betingelse. Det nytter ikke med 
faglige argumenter da. Man kan selvfølgelig argumentere litt på kammerset, men hvis det er 
klart fra politikerne at man må gjøre det, innenfor rammen, da er det bare å klappe hælene 
sammen og si ”ja vel”. Sånn er det politiske systemet.  

Referansegruppen bestod av Oslo Arkitektforening, Utvalget for harmonisk fortetting, Oslo 

Velforbund, Fortidsminneforeningen og PBEs planleggere. Her kunne de private 

organisasjonene arbeide direkte med utkast til formuleringer av planbestemmelser. Det var 

ifølge informantene et politiske ønske om å involvere dem, og ikke vanskelig å få bli med. 

Planleggerne synes mer kritiske til å få sitt arbeid så direkte påvirket. ”Jeg tror de har hatt 

masse innflytelse. Altså de der, UHF, ble invitert inn, og satt i gruppen, og oppførte seg som 

en skikkelig klegg altså, som aksjonister” (Informant 1, planlegger, saksbehandler). 

Informant 18, planlegger, saksbehandler: Utviklingen av [2006-]planen ble 
oppsiktsvekkende politisk. UHF fikk en rolle på nærmest lik linje med etaten. Det var en 
selvoppnevnt gruppe villaeiere som hadde ingen posisjon i utgangspunktet i det hele tatt. Som 
byråd kunne hun instruere etaten (…) Vi ble pålagt å ha dem med i arbeidet med å revidere på 
en måte jeg aldri har opplevd før at utenforstående ble tatt inn. Og jeg har jobbet lenge. Det 
var et rent politisk ønske om at deres synspunkter skulle påvirke hva etaten gjorde (…) De 
fikk alt for mye makt, en rolle som var uhørt, en status som ingen andre grupper av byens 
befolkning har hatt inn i etatens arbeid. En ting er vanlig høring, men de ble en del av 
premissleverandørene.  

Selv om planleggerne ikke likte å få sin makt i det sosiale feltet utfordret gjennom de formelle 

prosessene, utviste de lojalitet til prosessen.  

Et annet argument, brukt for å regulere mot fortetting, er at villabebyggelsen utgjør en 

barriere mot kommersielle krefters makt og innflytelse i byutviklingen. Villastrøkene anses å 

være mer sårbare for en markedsdrevet byutvikling enn andre områder av byen. Utviklingen 

må derfor stoppes i akkurat disse områdene, ved å implementere ekstra strenge regler mot 

eiendomsutvikling. 

Informant 12, sivilsamfunn, leder: Vi er opptatte av at utbyggerne ikke skal få så stor 
definisjonsmakt i dette her at beboernes stemmer blir umulig å høre. Og det er et stort problem 
for oss. (…) utbyggerne kommer og banker på dører i småhusområder midt på natten og står 
der med fete lommebøker. Og den som selger først i gata får en kjempesum med penger, 
gjerne flere ganger markedsverdi av eiendommen. 
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Kampen mot det informanter forstår som en for profittstyrt byutvikling strekker seg ikke til 

andre områder. ”Akkurat i småhusområdene har veldig mye gått på å skvise sitronen til aller 

siste dråpe i hvert eneste prosjekt, for å si det rett ut. Men det er ikke sikkert det bidrar til det 

planmyndigheter og politikere ønsker å oppnå” (Informant 6, byråd). Det kan virke som 

årsaken til at villastrøkene anses ekstra sårbare, henger sammen med perspektivene omtalt 

ovenfor om vurderinger av at dette er gode vellykkede områder der folk trives. Det er 

imidlertid grunn til å spørre om villastrøkene er mest sårbare for kommersielle krefter 

ettersom utviklingen er basert på frivillig fortetting, og tomteprisene øker med økt 

fortettingsadgang. Det kan også identifisert andre områder av byen som kanskje er mer 

sårbare for konsekvensene av kommersiell byutvikling, som indre bys gentrifiseringsprosesser 

(Lees 2001), og drabantbyer i ytre by (Andersen og Skrede 2017).  

Særlig har antifortettingsgruppene i forbindelse med mediedebatten om stasjonsnær fortetting 

etter 2015 presentert et narrativ om at fortettingsmotstanderne er en idealistisk 

grasrotsbevegelse som ønsker å ta vare på hjemmene sine mot store utbyggere: at tilhørighet 

og identitet teller mer enn profitt. Dette dannet utgangspunkt for Bystyrets vedtak om å utsette 

flere planer om stasjonsnær fortetting i påvente av ytterligere utredninger (Oslo Bystyre 

2017). Selv om jeg ikke har gjort noen medieanalyse, er det flere enkelteksempler på at 

vinklingen ofte handler om enkeltpersoner som står mot presset for å ta pengene, og heller 

bryr seg om lokalmiljøet. De fremstilles som ofre som føler seg presset gjennom å få tilbud 

om store pengesummer for å selge. Eksempler er artikkelen om en pensjonert hundedressør på 

Røa som ikke vet hva hun skal med 40 millioner kroner (A. M. Nordahl 2018), og NRK-

dokumentaren Boligbobla (2017), hvis vinkling blant annet er hvordan boligprisene øker når 

utbyggere byr, slik at det blir vanskelig for neste generasjon å ta over familiehuset.  

Det er pekt på at private utbyggere i økende grad får makt på bekostning av 

lokalbefolkningens politiske innflytelse i det norske plansystemet (Falleth, Hanssen, og Saglie 

2010). Det ser ikke ut til å være tilfelle her. Selv om utbyggere sannsynligvis bidrar til å øke 

tomteprisene, ser de knapt ut til å ha spilt noen rolle i utformingen av selve planverket. Deres 

makt har ligger i selve byggesakene, hvor de ofte har fått oppmerksomhet politisk og i media 

for å strekke regelverket. En hypotese på utbyggernes tilsynelatende begrensede makt over 

reguleringsarbeidet, kan være at de store utbyggerne med samfunnspåvirkende kapasiteter, 

som OBOS og Selvaag ikke opererer i Småhusplan-områdene, mens de spesialiserte 

”eplehagefortetterne” har lavere lobbyistisk kapasitet. 
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Et annet aspekt ved medvirkningsprosessen er den totale mangelen på deltakelse fra 

interessenter som har interesse i å øke fortettingen. Hvem disse er må undersøkes i andre 

studier, men det kan potensielt kan dreie seg om fortettingspress i andre områder, høye 

boligpriser, segregasjon og oppvekstkår, tap av offentlig friareal (målt som andel av 

befolkningen), samfunnsøkonomisk utnyttelse av kollektivtransportinfrastrukturen, tap av 

matjord, biologisk mangfold, klimaforurensning og lokal forurensning.  

En gjennomgang av høringsinnspillene til alle Småhusplanene viser at Oslo Arkitektforening 

er eneste interesseorganisasjon som har vært kritiske til planen eller ikke har ønsket strengere 

fortettingsbarrierer. De var imidlertid opptatt av arkitektonisk frihet, som i liten grad påvirker 

fortettingsspørsmålet. I undersøkelsen av høringsinnspillene til alle tre planene har jeg kun 

identifisert ett kritisk spørsmål til utnyttelse. Forut for 2006-planen stilte Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten spørsmål om det er gunstig å binde opp så mye areal gjennom den lave 

arealutnyttelsen som var foreslått. Utover dette mangler høringsrundene innspill som 

kritiserer planforslaget eller omtaler arealutnyttelsen.  

En viktig observasjon er at det ikke ser ut til å eksistere noe sivilsamfunn i bypolitikken som 

fokuserer på spørsmål omkring sosiale og miljømessige utfordringer. Den eneste kritiske 

interesseorganisasjonen, Oslo arkitektforening, har fokusert på arkitektur. De dominerende 

sivilsamfunnsaktørene er geografisk funderte beboerorganisasjoner og grupper opptatt av 

historiske verdier. Kunnskapen og konfliktene som kommer til syne i debatten, ser ut til å 

baseres på vurderinger av estetikk, og hvordan videreføre boområders identitet.    

Krever ”demokrati” en diskusjon?  

Jeg har ovenfor omtalt konstruksjonen av sted som en ”elitepraksis” (Knox 2008, 155). Det er 

ikke nødvendigvis snakk om økonomiske eliter, men at samfunnets dominerende krefter alltid 

forsøke å implementere og trygge sin makt i og gjennom stedsdannelse. For å skape en 

demokratisk kamp om rommet (dermed byutvikling) må de dominerende kreftene som 

konstruerer sted, ikke låse stedsidentiteten sosialt og territorielt, men gjøre den midlertidig og 

geografisk åpen. Slik kan det brede lag få delta og utfordre de dominerende forestillinger 

basert på sine egne bekymringer og interesser i hverdagens levde rom (Lefebvre 1991; 

Mitchell 2002).  
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Det ser ut som at private grupper har klart å bidra til å endre det sosiale innholdet i 

stedsidentiteten. Det har dreiet vekk fra planfaglige hensyn, til å dreie seg om estetikk både 

som selvstendig argument, og som argument for å skape sosial tilhørighet og lokal identitet 

rundt forestilte verdifellesskap. Dette representerer på en side en demokratisk prosess, der det 

formelle maktapparatet i bypolitikken, politikere og planleggere, ikke alene får diktere 

kampen om rommet.  

Samtidig kan det innvendes at den dominerende systemiske maktbasen ikke nødvendigvis må 

være basert på formell makt, slik Harvey (1996, 218) beskriver den romlige triaden. At lokale 

krefter får mye makt til å strukturere debatten om stedsidentitet på sine premisser, er ingen 

garantist for demokrati etter RTC-perspektivet. Tvert imot vil det være negativt dersom de 

blir dominerende krefter som lukker stedsidentiteten sosialt og romlig, som mine data 

indikerer. Makt til beboerne på innsiden av en territoriell grense med evner til å strukturere 

forståelsen av hva debatten handler om, er ikke i tråd med den demokratisk frigjørende 

kraften forfektet av relasjonell stedsteori (Amin 2002) og RTC-litteraturen (Mitchell 2000).  

I demokratiperspektivet ser en slik lukket stedsidentitet ut til å ha oppstått. Det ser ikke ut til å 

være forsøkt å mobilisere stemmer og interessenter som bor utenfor planens avgrensning, men 

som har interesser i hvordan den utformes. Disse stemmene har vært helt fraværende en 

medvirkningsprosess bygd på en territorielt avgrenset stedsidentitet. Hensynene og 

argumentene til reguleringsaktørene tar heller ikke utgangspunkt i relasjonelle linjer mellom 

Småhusplan-stedet og steder utenfor (med unntak av argumentet om villahagenes symbolske 

betydning for ”villaidentitet” og ”grønn identitet” for hele Oslo hvis betydning kan betviles).  

Videre ser estetikkperspektivet og en rekke symbolske perspektiver (grønt, historie, 

verdifellesskap) ut til å være de de dominerende, som har gitt nærmest utelukkende 

argumenter for å reprodusere en arealkrevende villastruktur. Det er sannsynlig at 

estetikkperspektivet (empirisk funn av sammentreff i tid) og verdifellesskapsperspektivet 

(indikativt fra empiriske funn i andre kontekster og sivilsamfunnsgruppenes utsagn) kommer 

fra lokale krefter, men dette bør undersøkes nærmere. Planarbeidet er nærmest blottet for 

hensyn til argumenter som taler for økt fortetting, og vurderinger av slike argumenter baseres 

på tvilsomme resonnementer. 

Det ser ut som politikerne har vært raskere ute enn planleggerne med å reagere på de lokale 

strømningene. Problemet med direkte demokrati og politikeres påstander om at de har unik 
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nærhet til velgernes ønsker og behov, er at politikerne bare tar utgangspunkt i én av flere 

fortolkende rammer, som skaper en selektiv representasjon (Saward 2006). Den formen for 

direkte medbestemmelse som er utvist i planarbeidet (gjennom sivilsamfunnet), har formet 

planarbeidet til å handle om få forståelser (særlig estetikk) av flere mulige. Dette rimer med 

den sosialkonstruktivistiske dannelsen av sted, hvor ett eller få dominerende narrativ blir 

synliggjøres, mens andre undermineres (Bourdieu 1996; Harvey 2000). Politikerne ser ut til å 

ha respondert på tendensene i befolkningen ved å adoptere deres argumentasjon, og siden har 

også planleggerne delvis ikke maktet eller ønsket å stå imot, og selv delvis adoptert 

perspektivet om estetikk og symbolsk kapital. Kun deler av velgergruppen synliggjøres, mens 

mange flere kunne vært løftet frem.  

Prosessen har kanskje være enklere og ønsket i et nyliberalt planleggingssystem, som har 

åpnet for økt innslag av identitetspolitikk og fremforhandlet planlegging i ”myke rom”. Økt 

lokal medvirkning har vært et politisk ønskemål i Oslo (Schmidt, Guttu og Knudtzon 2011). 

Det norske planleggingssystemet kan kanskje sies å ha blitt mer basert på tilrettelegging for 

partnerskap mellom offentlige og private aktører (Saglie, Hofstad, og Hanssen 2015). Det er 

Småhusplan-arbeidet et eksempel på. Det ser ut som private identitetspolitiske bevegelser fått 

økt makt basert på partikulære, identitetsbaserte og geografisk baserte interesser som ikke ser 

ut til å vurdere kollektive interesser, som sett ovenfor (Knox 2008; Phelps og Wood 2011).   

Foreningene er ønsket av politisk hold for å legitimere prosessen demokratisk, samtidig som 

de opererer som mer ”skjulte elementer” (Knox 2008, 117) i ”myke” planleggingsrom 

(Allmendinger og Houghton 2010), som referansegruppen og interesseorganisasjonenes 

nærhet til politikerne er eksempler på. Det ser ut som Småhusplan-arbeidet viser forstadens 

nære tilknytning til utbredelse av nyliberale tanker og praksis. Nyliberaliseringen skapes av 

og forsterker byspredning og ekskludering, som igjen skaper økende semiprivat nyliberal 

styring og maktfragmentering(Peck 2011). Ifølge Peck (2011, 910) har ikke den nyliberale 

forstadsideologien noe sluttmål, men er kun en politikk for retning. Her er retningen å bevare 

status quo. Funnet i denne studien av at de med interesser av økt fortetting sliter med å 

organisere seg og bli hørt, er i tråd med andre observasjoner (Amin og Thrift 2004; Duncan 

og Duncan 2004, 87).  

Forskjellen i politisk innflytelse kan skyldes ulik kapasitet til politisk påvirkning, slik flere av 

informantene peker på, riktignok uten at majoriteten problematiserer denne skjevheten. Men 

kanskje kan også geografien spille en rolle. En mulig hypotese er at 



108 
 

antifortettingsorganisasjoner lettere klarer å utøve politisk makt fordi de har et klart 

geografisk utgangspunkt og maktbase for å utøve motstand og innflytelse. I motsetning vil 

interessenter utenfor være mer geografisk fragmentert fordelt utover administrative grenser, 

som fylker, kommuner og bydeler.  

Postpolitisk språk  

Selv flere miljømessige og sosiale bærekraftsaspekter ikke er vektlagt som relevante hensyn i 

planprosessen, brukes et språk som diskursivt kan vekke konnotasjoner til at de blir 

hensyntatt. Det gjelder ord som ”mangfold, ”grønt” og ”demokrati”. I tillegg forpurres 

innholdet i hva planen faktisk regulerer gjennom bruken av ordet ”småhus” fremfor ”villa”, 

og bruken av ”harmonisk” og ”helhetlig”. Postpolitiske begreper er åpne, positive og 

konsensusorienterte (Swyngedouw 2007), som ”grønn utvikling” eller ”mangfold”. Siden 

slike begreper er tvetydige, kan de romme ulik politikk. Det er politiske mål om, og generelt 

liten uenighet i en grønn, mangfoldig og demokratisk byutvikling. Disse begrepene henter sin 

makt i sin eufemistiske positivitet som passiviserer motstand og kritikk, selv om denne skulle 

være rettmessig (Swyngedouw 2007).  

”Demokrati” har i planprosessen i praksis betydd å gi lokalbefolkningen en innflytelse over 

planen som er langt større enn det som er vanlig i bypolitikken for øvrig. Det har ikke medført 

noen bredere politisk debatt eller forsøk på å mobilisere deltakelse fra andre grupper av 

samfunnet eller befolkningen for øvrig. Demokrati har dermed ført til innflytelse for noen, 

mens andre er holdt utenfor. Begrepet har ikke dekket de strukturelle verktøyene for 

produksjonen av rom i form av å kanalisere hele befolkningens forestillinger, og skape åpne 

relasjonelle steder hvis identitetsmessige forestillinger kan utfordres åpent og demokratisk (i 

levd rom).   

”Grønt” har medført regulering for store hager og bevaring av vegetasjon innenfor 

Småhusplanen, særlig av hensyn til en grønn symbolikk sett i åssidene og 

rekreasjonsmuligheter. Med unntak av stasjonsnær fortetting og klimatilpasning har ikke 

begrepet rommet vurderinger av klimagassutslipp, lokal forurensning, tap av matjord eller 

biologisk mangfold, i byregionen Oslo er del av. Ifølge empirisk forskning er dette mulige 

konsekvenser av den ”grønne” politikken som er blitt ført.   

Flere vurderer økt ”mangfold” som positiv effekt av reguleringen for villastrøk med lav 

befolkningstetthet. Få vil motsette seg at mangfold er en viktig kvalitet. Mangfold er et 
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sentralt mål i postmoderne byutvikling (Fainstein 2005). Kanskje etter Jane Jacobs’ (2016 

[1961]) The Death and Life of Great American Cities,  og i økende grad med Richard Floridas 

(2003) kreative klasse, har byer ønsket vise frem og oppmuntre til økt mangfold. Men i takt 

med voksende popularitet har begrepets innhold kanskje blitt uklart. Politikk rettet mot 

mangfold har blitt kritisert for å gå på bekostning av svakere og marginaliserte grupper 

(Fainstein 2005). Mangfold brukes i arbeidet med Småhusplanen for å føre en politikk som 

kan øke segregasjon målt på ulike geografiske enheter.   

På tilsvarende vis vil få kunne argumentere for at Småhusplanens områder bør utvikles 

”uharmonisk”, ”uestetisk” eller ikke ”helhetlig”. Spørsmålet om hva som er lagt i begrepene, 

er imidlertid et helt annet. Det er i planarbeidet forstått som en estetisk konservering av 

områdets bebyggelsesstruktur (primært villastruktur), og funksjonell segregering. At å 

tilrettelegge for en økt fortetting eller gradvis intensivering av boligutnyttelsen med en 

gradvis omdanning til en annen bebyggelsesstruktur ikke er harmonisk eller helhetlig, er tatt 

for gitt. At segregasjon og miljøforringelse ikke er en del av begrepet harmonisk og helhetlig 

utvikling er også tatt for gitt. At estetikk knyttes til vage vurderinger, kan skyldes at det 

egentlig er vikarierende argumenter for å unngå for store sosiale endringer, som vist i 

perspektivet om verdifellesskap.  

4.4 Avsluttende hoveddiskusjon: struktur og virkelighetsforståelse 
Jeg vil nå knytte diskusjonen mer spesifikt til perspektivenes bakenforliggende strukturerende 

kreftene ved å ta et steg tilbake, og fokusere på helhetsbildet, framfor hvert enkelt element i 

detalj. Jeg vil først oppsummere de dominerende perspektivene og deretter diskutere hvordan 

de har strukturert vurderinger og hensyn.  

De dominerende perspektiver i kampen om ”Småhus-rommet”  

Det ser ut som det planfaglige perspektivet som dominerte planleggingsfeltet forut for 1997-

planen, ga grunnlag for formdeterministiske resonnementer. Målet i reguleringsarbeidet var å 

ivareta en stedsidentitet, definert som en iboende materiell essens bestående av gode 

arkitektoniske kvaliteter som hagestørrelser og romslige boliger. Kjerneaktørenes subjektive 

magefølelser, reaksjoner og vurderinger stammer fra en slik dominerende habitus, en 

kroppsliggjort kunnskap, om at byen planlegges på denne måten: gjennom form. Man må 

ivareta gode bokvaliteter og røre minst mulig morfologisk i populære områder. Perspektivet 

ga riktignok rom for andre argumenter og vurderinger som kunne gitt konklusjoner om at 
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villastrøkene burde, og kunne, fortettes mer. Disse nådde imidlertid ikke frem i 

reguleringsarbeidet, formodentlig grunnet praktiske vurderinger av ressursbruk og manglende 

interesse for Småhusplanens betydning.  

I den grad sosialt innhold var del av den planfaglige stedskarakteren, var den underordnet det 

materielle designet, som jo instrumentelt og deterministisk var tenkt å skape et godt 

lokalsamfunn. Formdeterministiske slutninger om kulturlandskapets positive sosiale effekter 

kan bidra til å legitimere fortettingsmotstand (Dovey 2010, 78). Planleggerne klarte å stagge 

det politiske ønsket om å transformere deler av villastrøksbebyggelsen ved hjelp av 

planfaglige argumenter. 

Dominante krefter er tilbøyelige til å opprettholde ideer og regler som bevarer deres makt, 

mens mer marginale krefter har potensialet til å utfordre og reformere feltet bypolitikk.  

Aktører med en annen erfaringsbakgrunn, og dermed habitus, vil ubevisst velge andre 

politiske handlinger i byplanleggingen. Slik vil de kunne fungere som reformatorer og 

utfordre byutviklingen som sosialt felt. Vi skal samtidig huske på at alle aktører engasjert i 

bypolitikken i samme geografiske område på et vis deler samme habitus og kapitalforståelse 

(Fainstein 2005). Aktørene påvirker hverandre til å konstruere identitet og narrativene på 

samme måte og gjensidig påvirker hverandre. De dominerende kreftene vil alltid forsøke å 

påtvinge sin agenda i rommet, men kan være uformelle maktaktører som sivilsamfunnet 

(Harvey 1996, 218).  

Det ser ut som estetikkdiskursen som oppstod umiddelbart etter 1997-planen representerer et 

brudd med de dominerende ikke-kodifiserte reglene i planfeltet, som var basert på planleggere 

og arkitekters yrkesutøvelse. Bruddet ser ut til å komme fra en estetisk fundert vekstmotstand 

fra et mer organisert sivilsamfunn som ønsket å begrense fortettingen ytterligere. De kan 

dermed sees som reformatorer av byplanleggingen som sosialt felt. Det ser her ut som krefter 

fra levd rom har maktet å påvirke produksjonen av småhusplanens rom, men på et slikt nivå at 

deres perspektiver har blitt en del av forestilt rom, den systematiske strukturerende 

maktbasen. De viktigste argumentene i den estetiske stedsidentiteten er morfologiske 

resonnementer som står på egne ben om at villastrukturen 1) skaper ”helhet”, ”harmoni” og 

”grammatikk” 2) dette er viktig og 3) økt fortetting vil ikke klare å skape disse effektene.  

Gjennom intervjuene har jeg imidlertid også klart å identifisere at estetikkperspektivet synes å 

fylles med tanker om en stedsidentitet med et sosialt innhold. Det sosiale innholdet er brukt 
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som argument for å begrense utnyttelsespotensialet. Villastrukturen er ment å symbolsk skape 

identitet til Oslo som ”historisk villaby” og ”grønn by”, men også lokalt. Villastrukturen er 

ment å skape lokal tilhørighet gjennom korrespondanse mellom personlig og romlig habitus, 

for et bestemt befolkningssegment som setter særlig pris på naturlige og rurale omgivelser 

med store hager og boliger preget av privatliv og trygghet. Perspektivene har hatt manglende, 

vurderinger av miljøforringelse og segregasjon, eller slike vurderinger bygd på mangelfullt 

(og på postpolitisk retorisk) grunnlag om man anlegger forskning som målestokk.  

Det demokratiske perspektivet har vært viktig for konklusjonen om å regulere for villastrøk. 

Det er vurdert som riktig at sivilsamfunnsgrupper som ønsker lav vekst gis stor innflytelse, 

samtidig som interessenter i økt utvikling ikke bør mobiliseres. Perspektivet har ikke rommet 

kritiske syn om dette kan lede til nimbyisme og at partikulære interesser går på bekostning av 

de kollektive. Alle disse perspektivene har til felles at de skaper argumenter basert på 

villastrukturen som symbolikk framfor et mer strukturelt innhold. 

Når de dominerende kodene i det sosiale feltet utfordres, vil de dominerende aktørene forsøke 

å opprettholde prinsippene for handling. Det oppstod noe konflikt, og flere planleggere mente 

begrepene om ”harmoni” og liknende var lite faglige, og at deres faglige yrkesutøvelse ble 

utfordret. Samtidig, og kanskje overraskende, synes ikke bare politikere, men også flere 

planleggere, å ha adoptert forståelsen av stedsidentitet som estetikk og symbolsk sosial 

kapital. Et av hovedfunnene i studien må være denne store graden av enighet internt i og 

mellom aktørgruppene. Reguleringsarbeidet som sosialt felt, er fortolket gjennom spilleregler, 

logikk og verdisetting av objekter, praksis, ressurser og autoritet. I arbeidet med 

Småhusplanen er disse fastsatt av estetikkperspektivet som støtter vekst-motstandernes 

strukturering av debatten. Slik sett ser alle aktørgruppene i stor grad ut til å operere etter 

samme habitus i planleggingsfeltet. Mens planfaglige argumenter fortsatt er til stede blant 

planleggerne (for eksempel klimatilpasning), ser de ut til å sameksistere med estetikken, og 

være underlagt dens premisser.   

Småhusplan-identiteten definert som villahuset og sosial samhørighet uten negative 

konsekvenser oppfattes på et så dominerende nivå at det ikke vurderes kritisk av planleggere 

og politikere. Forestillingen er blitt del av romdimensjonen ”materiell romlig praksis” 

(Lefebvre 1991), og villalandskapets symbolske kapital ser ut til å utøve ”symbolsk vold” 

(Bourdieu og Passeron 1990) over reguleringsaktørene (heriblant myndighetene), som ikke 
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refleksivt vurderer muligheten for å knytte alternative forestillinger til kulturlandskapet. 

Politikere, og i stor grad planleggerne, ser ut til å ha ukritisk adoptert resonnementet om at 

estetikk er uskyldig og objektivt definerende for småhusplan-karakteren. De med interesser i å 

bevare villalandskapet har fått beslutningstakere til å tenke og oppfatte småhusplan-stedet på 

en bestemt måte. Dette ene dominerende narrativet oppsummert som villastrukturens estetikk 

som stedsidentitet og som symbolsk kapital for tilhørighet, har vunnet frem i kampen om 

Småhus-rommet. Det kan være flere årsaker til dette.  

Strukturerende årsaker  

En forklaring er at både plan- og estetikkperspektivet til en viss grad ender opp med samme 

konklusjon: å konservere villastrukturen. Riktignok kunne plandiskursen, med de hensynene 

som der er gjeldende, potensielt endt opp med å tillate mer fortetting, og kanskje transformert 

til en annen bebyggelsesstruktur. Men siden alternativ utvikling aldri ble vurdert var 

autoritetstapet for aktørene som forfektet en plandiskurs mindre, enn om deres konklusjoner 

hadde adskilt seg i vesentlig grad fra estetikkperspektivets. 

Et annet strukturerende objekt, som kan forklare interessene som er identifisert, er i hvilken 

grad aktørene er påvirket av egne personlige ønsker om hvilken boform de aspirerer mot. 

Gjennom ”følelsen av den andres sted” og den personlige siden av romdannelse (i tillegg til 

den politisk-institusjonelle) vil også aktører fra utsiden som offentlige planleggere og 

politikere danne forestillinger om stedets identitet gjennom oppfatninger av hvilken kulturell, 

sosial og økonomisk kapital rommet tilhører, og hvem de selv personlig tilhører. Etter 

habitus-konseptet ønsker man å være hierarkisk på toppen slik man selv definerer kapital.  

En hypotese er at aktørene har ønsket å regulere, og definere et godt lokalsamfunn, i tråd med 

de smaker og estetiske disposisjoner de vurderer å korrespondere med egen sosial klasse. 

Måten aktørene beskriver villastrøkene på gi indikasjoner. Aktørene fremstiller områdene 

som utelukkende positivt og framstår sympatisk innstilte overfor dem. De regner boområdene 

som gode og vellykkede. Det kan indikere at de selv gjennom egen personlige habitus 

aspirerer mot slike bomiljøer, og dermed regulerer for sine egne sympatier. Det ville 

potensielt vært fruktbart å undersøke empirisk om aktørene selv bor eller ønsker å bo i 

strøkene de regulerer for. Det er dessverre ikke blitt gjort, og kunne vært gjenstand for videre 

undersøkelser. 
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Et annet strukturerende element er utelatelsen av potensielle reformatorer fra 

byplanleggingsfeltet, utover inkluderingen av de uformelle, men organiserte 

fortettingsmotstanderne. Etter retten til byen-logikken vil det fra et ”ekte” demokratisk 

perspektiv være avgjørende i planarbeidet å mobilisere et bredt utvalg av befolkningen til å 

delta i konstruksjonen av stedsidentitet. Det er ikke vanskelig å finne empirisk forskning som 

peker på aktører som kan ha interesse av en reguleringsplan som tillater høyere utnyttelse. 

Disse interessene er imidlertid i stor grad utelatt fra planarbeidet, og ingen nye reformatorer 

har kommet inn i Småhusplanens planleggingsfelt. Selv ikke kommersielle 

utbyggingsselskaper ser ut til å hatt stor innflytelse over de strategiske vurderingene om hvor 

stor utnyttelsen skal være. Byplanleggingen som sosialt felt i Oslo ser ut til å mangle et 

sivilsamfunn som setter søkelyset på sosial rettferdighet. En hypotese er at det samme gjelder 

mediedebatten, som kunne vært gjenstand for videre undersøkelser. Hovedbildet er derfor at 

potensielle kritiske reformatorer, blant planleggere, politikere eller private interesser, ikke har 

vært tilstede i planarbeidet.  

Den lave mottakeligheten for impulser fra levd rom kan henge sammen med den konstruerte 

stedsidentitetens sosiale og romlige lukkethet, som dialektisk ser ut til å ha påvirket hensyn og 

argumenter dialektisk tilbake. Planarbeidet bygger på en prekognitiv og essensialisert 

stedsidentitet som i liten grad framstår som åpen for utfordringer. Reguleringsarbeidet 

funderes på form uten kritiske sosiale perspektiver på symbolsk makt, og på mangelfulle 

vurderinger av segregasjon, miljø og retten til byen. At Småhusplan-identiteten er sosialt 

lukket, kan henge sammen med bestandigheten som bindingen av stedsidentiteten i en 

materiell symbolikk gir. Immaterielle sosiokulturelle samfunnsstrømninger vil være mer 

omskiftelige. Andre forestillinger påkalles ikke eller blir forsøkt mobilisert. At spørsmål om 

slike alternative perspektiver enn de som har vært rådende i intervjusituasjonen gjerne fører til 

negative reaksjoner, eller uten begrunnelse avfeies som irrelevant, underbygger styrken til 

dette funnet om at reguleringsarbeidet er preget av lukketheten for andre perspektiver. 

Stedsidentitetens grenser spiller også inn her. Planens relasjoner med andre steder og andre 

mennesker re-territorialiseres på en måte som er tilpasset argumenter mot fortetting. På den 

ene siden forstås planen kun materielt, og dermed avgrenset etter reguleringsplanens grenser 

(som er basert på morfologi). Særlig gjelder dette medvirkningsprosessen, hvor demokrati og 

deltakelse er forstått å gjelde kun de som bor på innsiden. Det ser ut til å ha strukturert hva, og 

ikke minst hvem, aktørene identifiserer som relevant(e) i reguleringsarbeidet. En mer 
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relasjonell stedsidentitet kunne bidratt til at interessenter som ikke bor i områdene, men 

likevel er romlig forbundet med småhusplan-områdene, kunne fått sin stemme hørt. Det fins 

flere geografiske avgrensninger som er empiriske tvilsomme fra et forskningsinformert 

ståsted, som heller vil tilsi et regionalt perspektiv som mer relevant når planens effekter skal 

vurderes.  

Funnene kan også skyldes at en stedsidentitet bygd på sosial homogenitet blir 

selvforsterkende over tid. “En romlig sammenknytning som mikser folk med ulike sosiale 

identiteter, vil generelt være mindre tilbøyelige til å reprodusere de identitetene, og være mer 

tilbøyelig til å promotere nye identiteter” (Dovey 2010, 110). Slike rom er mer karakteristisk 

for en mer relasjonell urban sfære enn for innsidens private sfære. Dersom Småhusplan-

identitetens sosiale innhold over tid bygges på liten sosial miks, vil den være tilbøyelig til å 

reprodusere nettopp en identitet bygd på høy sosial homogenitet. På denne måten blir frykten 

for utsidens fremmedelementer også politisk strukturerende for de som har flokket seg 

sammen (Atkinson 2006, Harvey 2000), men som vi har sett kanskje også for de som flokker 

folk sammen, herunder reguleringsaktørene, som kan ha latt seg påvirke av befolkningens 

ønskemål. Slik svekkes evnen til å danne nye identiteter, også for kjerneaktørene som avleser 

”den andres rom”. 

Den nyliberale utviklingen i bypolitikken er et annet strukturerende element, som i 

planarbeidet ser ut til å ha bestått av to bestanddeler. Estetikk (symbolsk kapital) har vært et 

viktig kriterium for politisk beslutninger, samtidig som makt er overført fra planleggerne til 

sivilsamfunnsgrupper i planleggingssystemet. Nyliberaliseringen ser ut til å ha gått på 

bekostning av kollektive hensyn (som definert av forskningen) som for eksempel segregasjon 

og miljø.  

Estetisk symbolpolitikk for å skape identitet framstår som en dagligdags og akseptert del av 

planarbeidets tenkning, som ingen av aktørene ser ut til å motsette seg eller reflektere over. 

Det ser ut som den fremforhandlede styringslogikken basert på offentlig-privat samarbeid i 

myke planleggingsrom og økt maktoverføringen til sivilsamfunnsgruppene delvis er en ønsket 

utvikling. Politikerne ser ut til å ha ønsket å hindre motstand og potensielt tap av 

velgeroppslutning. Planleggerne er mest kritiske, men ser ikke ut til å ha vært villig til å 

kjempe mot den nyliberale styringslogikken. Det oppfatter planleggerne som en politisk sak, 

som del av en organisk utvikling som ikke kan endres. Her ser det ut som byråkratiets lojalitet 
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til politisk ledelse, som er en institusjonell iboende egenskap i fagetaten som objekt, ble 

utløst.  

Svakhetene ved denne politikken er kanskje at strukturelle sosiale spørsmål tones ned. 

Estetikken skal konsumeres og skape historie og identitet, men skaper samtidig murer og 

barrierer, motvirker progressive idealer og overser strukturell politikk rettet mot sosial 

rettferdighet (Harvey 2000). Det kollektive kan havne i skyggen ved at økt makt gis til det 

partikulære, og den sentrifugale kraften som oppstår hvor diskusjonene etterpå dreies på det 

partikulæres premisser, også blant myndighetene som skal ivareta kollektive interesser. 

Mangelen på kollektive sosiale og miljømessige hensyn blir dermed både årsak til og 

konsekvens av planarbeidet. Samtidig ser aktørene ut til å operere ut fra en tro om at 

hensynene de omtaler er nøytrale og uskyldige estetiske verktøy for å skape trivsel. Resultatet 

er imidlertid et landskap av maktsymboler skapt av og arbeidende for de med mest makt. Det 

ser dermed ut som reguleringsaktørene har blitt strukturert selv av den lukkede 

villastedskonstruksjonen de selv har medvirket til å skape.  
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5 Konklusjon  
I denne studien har jeg forsøkt å belyse interesser og hensyn som har drevet fram utviklingen 

av Småhusplanen. Målet er at denne case-studien gjennom en teoretisk informert empirisk 

analyse gir en bedre forståelse av viktige barrierer mot fortetting generelt, som er et viktig 

virkemiddel for å begrense byspredning, og dermed har overføringsverdi til andre kontekster. 

I analysen har jeg belyst tre empiriske forskningsspørsmål:  

Hva er Småhusplanens uttalte formål og virkemåte?  

Hvilke hensyn har vært viktige i arbeidet med Småhusplanen?   

Hvorfor har disse hensynene vært viktige i arbeidet med Småhusplanen?  

Det uttalte formålet med Småhusplanen er å ivareta stedskarakteren. Den definerte 

stedsidentiteten har derfor vært viktig i reguleringsarbeidet. Fortolkningen av hvordan målet 

oppnås har vært primært å bevare ett bestemt trekk ved områdenes morfologi: villalandskapet 

med store hager. Det er en arealkonsumerende boligstruktur som medfører at fortetting 

begrenses til et lavt nivå, og estimeres å stanse helt før 2030, til tross for at Småhusplanen 

dekker store områder. Siden andre fysiske karakteristikker enn bebyggelsesstrukturen ikke er 

vurdert som definerende for stedskarakteren i reguleringsarbeidet, er muligheten for 

alternativer mellom «rasering» og bevaring av villalandskapet ikke undersøkt av aktørene.   

De mest omtalte vurderingene i arbeidet med Småhusplanen bygger på en rent materiell 

forståelse av stedsidentitet og følgelig av planens konsekvenser. Arbeidet er delvis påvirket av 

formdeterministiske og rasjonelle planleggingsargumenter om at man ikke må forandre på 

antatt ”vellykkede” boområder, som er vurdert å ha få negative konsekvenser. 

Reguleringsarbeidet ser her ut til å være strukturert av arkitekter og planleggeres tendens til å 

prioritere form foran sosialt innhold. Forståelsen klarte å stanse tidlige tanker om å fortette 

deler av områdene sterkere.  

Et av de viktigste perspektivene på planarbeidet ser ut til å være bygd på estetiske 

vurderinger, som har hindret fortetting. Tanken er at fortetting som nedbygger villastrukturen 

medfører at stedskarakteren ødelegges. Det innebærer en sterkt territoriell følelse av 

stedsidentitet, der fremmedelementer fra utsiden som kan forrykke områdets morfologiske 

homogenitet må hindres innpass. Selv om enkelte planleggere har vært kritiske til den 
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estetiske tankegangen, har de ikke forsøkt å påvirke perspektivets sterke status i planarbeidet. 

Graden av enigheten om resonnementene har generelt vært stor.  

I stor grad har form, og særlig estetikk, tjent som selvstendig argument for å regulere  

utvikling basert på frittliggende bolighus med store hager mellom. Ved å bore dypere ned i 

argumentasjonen har jeg imidlertid også identifisert perspektiver på planarbeidet som rommer 

vurderinger om reguleringsplanens som bygger på en stedsidentitet med et sosialt innhold. 

Vurderingene handler om å bruke villalandskapets symbolikk for å skape tilknytning til 

stedsidentitet, og konkluderer dermed likt med den materielt definerte stedsidentitetens 

perspektiver. 

Villalandskapet har vært vurdert å symbolsk signalisere identitetsbasert tilhørighet til et 

befolkningssegment som setter særlig pris på naturlige og rurale omgivelser preget av 

privatliv, trygghet og gode oppvekstsvilkår med store hager og boliger. Det er ikke her 

utelukkende snakk om formdeterminisme, men også villalandskapet som symbolsk skaper  

romlig tilhørighet for menneskers personlige identitet. Beslektet er vurderingen av at 

villalandskapet symboliserer tilhørighet til hele Oslos identitet som ”grønn by” og ”historisk 

villaby”. Om den ønskede identitetsbyggingen kan oppnås selv om fortettingen øker basert på 

mellomalternativer, er ikke undersøkt i planarbeidet.  

Det ”grønne” miljøperspektivet kunne, men har i minimal grad, rommet vurderinger av 

forurensning, tap av matjord og biologisk mangfold. Det historiske perspektivet kunne 

rommet vurderinger av bedre vern av enkeltbygninger, men består i stedet av argumenter for å 

bevare bebyggelsesstruktur. Hensynet til befolkningssegmenters verdibaserte boligønsker 

kunne rommet vurderinger av segregasjon, som i stedet framstår lite vektlagt. I henhold til 

empirisk forskning er dette potensielt relevante hensyn, som kan tale for å øke fortettingen. I 

stedet er fremstår de lite undersøkte. De omtales kun på direkte spørsmål i intervjuene,  og 

resonnementene rundt dem framstår som omtrentlige om man anlegger empirisk forskning 

som målestokk. Tvert imot tyder empirisk forskning, og situasjonen i Oslo, på at det ikke kan 

utelukkes at Småhusplanen står i fare for å påvirke disse hensynene negativt gjennom økt 

rivning av enkeltbygninger, miljøforringelse og segregasjon. Det kreves imidlertid nærmere 

undersøkelser for konkludere med planens konsekvenser.  

Et annet viktig perspektiv har vært at sivilsamfunnsgrupper og lokale krefter som ønsker å 

begrense fortettingen, skal utøve sterk innflytelse over planarbeidet. Få har vært kritiske til 
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tankegangen, utover enkeltplanleggere som ikke har kanalisert kritikken inn i planarbeidet. 

Det ser ut som deres innflytelse blant annet har strukturert debatten om stedsidentitet etter 

estetikkperspektivets hensyn, som dermed lukker stedsidentiteten både romlig og sosialt. Det 

har følgelig ikke vært forsøkt å mobilisere interessenter som bor utenfor planens avgrensning, 

men som har interesser i hvordan den utformes. Dermed kan man si at ”medvirkningen” har 

vanskeliggjort et demokratisk reguleringsarbeid.  

Planarbeidet generelt ser ut til å bygge på et skille mellom ”politisk” og ”faglig” 

byplanlegging. Sistnevnte gjelder form, ressursbruk og til dels lokal medvirkning. Det 

politiske dekker sosiale og miljømessige negative konsekvenser, og er ikke planleggernes 

domene, men påvirkes gjennom valg og interessenters evne til politisk lobbyisme.  

Kanskje kan denne forståelsen av reguleringsarbeidet forklares av to viktige underliggende 

trender. Det ene er at reguleringsarbeidet har definert en stedsidentitet med et strengt lukket 

og avgrenset sosialt og romlig innhold, som dialektisk har påvirket deres perspektiver på 

planarbeidet  i retur. Det andre er nyliberalismens tendens til å strukturere planleggingen til å 

prioritere symbolikk foran innhold, og fragmentere prosessen slik at partikulære 

identitetsgrupper får økt makt.  

Ved å låse planleggingsarbeidet til ”form” har en territorielt lukket stedsidentitet fått diktere 

reguleringsarbeidet. Videre kan det virke som aktørenes identifisering av hva, og ikke minst 

hvem, som er relevant(e) i reguleringsarbeidet er påvirket av en tilbakevendende  ”kreativ” re-

territorialisering av planens relasjoner med omverdenen, tilpasset argumenter mot fortetting. I 

forståelsen av identitet som materielt essensialistisk sees Småhusplanens grenser som en 

relevant geografisk avgrensning. Vurderingene av historisk verdi, mangfold, grønn symbolikk 

og områdene som usentrale, bygger derimot på kommunegrensen som relevant geografisk 

enhet. Samtidig brukes en regional skala for å peke på lave tetthetsnivåer rundt kommunen. 

De geografiske inndelingene tilpasses konsekvent en konklusjon om lav fortetting. Samtidig 

vil forskning potensielt peke på at det fins mer  relevante geografisk inndelinger som kan lede 

til andre konklusjoner. Re-territorialiseringen påvirker dermed også hvilke sosiale hensyn 

som oppleves relevante i planarbeidet. I tillegg framstår argumentasjonen rundt form og 

estetikk som retorisk deskriptiv, noe som gir instrumentelt betingede konklusjoner, som er 

vanskelig å utfordre for andre interessenter som også påvirkes av reguleringsplanen.  
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Prosessen har kanskje være enklere, og muligens ønskelig, i et nyliberalt planleggingssystem, 

som har åpnet for økt innslag av identitetspolitikk og fremforhandlet planlegging i ”myke 

rom”. Her foreligger et demokratisk problem ved at fortettingsmotstandere fra sivilsamfunnet 

er blitt tatt med i prosessene på en måte som har ekskludert andre gruppers legitime interesser 

og synspunkter. Partikulære interesser som evner å organisere seg får makt av myndighetene, 

mens de som ikke evner organisert kamp ikke forsøkes mobilisert. At myndighetene ser ut til 

å ha tapt flere kollektive interesser av syne, kanskje uten at de har vært seg det bevisst, ser 

også ut til å ha skjedd gjennom Oslos mer entreprenørpolitiske og nyliberale 

byutviklingsregime der estetiske symbolske bilder på stedsidentitet vektlegges, fremfor mer 

strukturelle sosiale spørsmål.  

En tid med store uløste og voksende urbane utfordringer som følge av byvekst og byspredning 

krever fortetting. Det kan imidlertid tenkes flere relevante innvendinger mot 

fortettingspolitikk. Men de vi legger til grunn må være gjennomtenkte og relevante. Det har 

ikke skjedd i arbeidet med Småhusplanen. Løsningene kan imidlertid ikke komme alene ved å 

gå tilbake til modernismens byplanleggere med pekestokker og hvite laboratoriefrakker. 

Svarene kommer heller ikke fra partikulære interesseorganisasjoner og beboere som ønsker å 

ivareta egne privilegier gjennom fortettingsmotstand. I stedet må aktørene i byutviklingen 

konstruere steder som er åpne for omverdenens skiftende strøm av interesser og behov. For å 

svare på vår tids utfordringer må man ivareta det kollektive i det partikulære (som den 

politiske prosessen bak en reguleringsplan), ved å mobilisere det partikulære i det kollektive. 

Dette kan muliggjøres gjennom en radikal demokratisering av byutviklingen basert på færre 

vedtatte sannheter, mobilisering av flere stemmer, og at vi lar disse få gjennomslag veid opp 

mot brede samfunnshensyn.  

5.1 Studiens overførbarhet  
Denne studien kan bidra med forskningsmessig og samfunnsmessig forståelse til hvordan og 

hvorfor aktører med formell makt i byplanleggingen regulerer for å begrense fortetting.  

Det er viktig at ikke noen få antifortettingsinteresser får definere byutviklingen. Det krever 

politikere som tenker helhetlig og mobiliserer hele befolkningen til å ta del i byutviklingen 

ved å bruke medier og andre medvirkningskanaler. Det bør dannes en sterkere opinion og et 

sivilsamfunn som taler for fordelene av fortetting. 
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Sosiale og miljømessige spørsmål bør i større grad anses som del av fagmyndighetens 

ansvarsområde, og ikke overlates til politikken alene. Slike spørsmål bør inntas som del av det 

faglige beslutningsgrunnlaget som planleggere fremlegger for politikere. Videre er det grunn 

for byplanleggingsaktører til å være kritisk til byutviklingen som symbolsk stedsfiksering. 

Dersom man ønsker å reprodusere den symbolske kapitalens tiltrekningskraft på bestemte 

grupper bør det utforskes hvordan dette kan gjøres med andre designelementer enn 

villastrukturen for å øke tettheten. Studien viser at aktørene involvert i byutviklingen skal 

være forsiktige med å ta for gitt betraktninger om form og estetikk som uskyldig og nøytralt. 

Estetikken vil ikke alltid være vakker. Byplanleggingen må inkorporere en samfunnskritisk 

sosial forståelse av den meningsdannende rollen estetikken spiller 

Det ville vært interessant med mer forskning på hvordan sosiale og miljømessige spørsmål og 

symbolsk stedsidentitet vektes i ulike planleggingsregimer. Jeg er åpen for flere forklaringer 

enn de som presenteres i denne studien. En hypotese er at aktørene har ønsket å regulere, og 

definere et godt lokalsamfunn, i tråd med de smaker og estetiske disposisjoner de selv 

vurderer å korrespondere med egen sosial klasse. Dette kan være grunnlag for videre 

forskning.  

Fortettingsmotstand ser ut til å få gode vekstforhold i en materielt essensialistisk, og dermed 

sosialt og romlig låst, stedsidentitet. Ved å innta en mer relasjonell stedsforståelse som er 

geografisk utflytende og mer åpen for sosial redefinering, vil planleggingen i større grad 

kunne mobilisere et mangfold av interesser. Det ville vært interessant med mer forskning på 

betydningen grensedannelse i reguleringsarbeidet har for medvirkning. Det bør være et mål 

for byplanleggingsaktører og forskere å identifisere hvordan medvirkning som ikke er 

nimbyisme kan mobiliseres. Boligområder med lav tetthet må ikke anses som 

forhåndsdefinerte områder ute av stand til å tåle endring. Kun ved å definere dem som 

fleksible områder i stadig endring, kan vi gjøre oss robuste nok til takle morgendagens 

utfordringer.  
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Vedlegg  
1 Informantoversikt  
 

Informant Rolle Dato 

1 Offentlig planlegger - saksbehandler 1990-2000-tallet 

2 Offentlig planlegger - saksbehandler Forut 1997-planen 

3 Offentlig planlegger - leder 1990-2000-tallet 

4 Offentlig planlegger - saksbehandler 1990-2000-tallet 

5 Offentlig planlegger - leder Forut 2013-planen 

6 Byråd for byutvikling 2000-tallet 

7 Offentlig planlegger - leder 1990-2000-tallet 

8 Byantikvaren - lederstilling 2000-tallet 

9 Byråd for byutvikling 2000-tallet 

10 Byråd for byutvikling 2000-tallet 

11 Offentlig planlegger - leder 1990-2000-tallet 

12 Sivilsamfunn - leder 2010-tallet 

13 Byråd for byutvikling 2000-tallet 

14 Byråd for byutvikling 2000-tallet 

15 Sivilsamfunn - leder 1990-2000-tallet 

16 Offentlig planlegger - leder 2010-tallet 

17 Sivilsamfunn - leder 1990-2000-tallet 

18 Offentlig planlegger - saksbehandler 1990-2000-tallet 

19 Sivilsamfunn - leder 1990-2000-tallet 

20 Byråd for byutvikling 1990-tallet 
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2 Eksempel på intervjuguide til planleggere 
 

1 Bakgrunn 

- Hva har din (organisasjons) rolle vært i utviklingen av Småhusplanen?  
- Kan du beskrive kort, hva er essensen av Småhusplanen, slik du ser det?  

2 Visjoner  

- Hva slags sted skal småhusområdene være? Hvordan?  
- Hvilke hensyn er tatt i planene for småhusområdenes fremtid? 

3 Aktører, politikk og debatt 

- Hvem samarbeider dere mest med i Småhusplanen?  
- Hvilke aktører har hatt størst påvirkning på utviklingen av Småhusplanen? 

o Opplevde du noen som er for transformasjon eller sterkere fortetting? 
o Hvilken forskjell har det vært mellom hva fagetat og Rådhuset ønsker?  

- Hvordan er den lokale medvirkningen i utviklingen i Småhusplanen og småhusområdene 
sammenliknet med byutviklingssaker andre steder i byen?  

o hensynene til de som bor utenfor planen? 
- Hvorfor tror du Småhusplanen vekker så stor debatt? 
- Hvilke syn på byutvikling ser du i debatten om småhusområdene?  

o Pådriverne?  
o Hva synes du om medias dekning av debatten? 

4 Skala  

- Hvilke refleksjoner og tanker er gjort rundt Småhusplanens effekter på resten av byregionen 
Oslo?  

- Hvorfor er det viktig at Oslo kommune har småhusområder når det fins også i kommunene 
rundt? 

5 Sted og temaer 

- Hvordan vurderes lokalbeboeres stedsidentitet når man avgjør hvorvidt og hvordan det skal 
fortettes?   

- Kan du beskrive det som kjennetegner småhusområdene? (Kan være både fysisk og kulturelt)  
o Opplever du at det er et skille mellom følelsesbaserte og faglig fundert byutvikling?  

- Hva betyr strøkskarakter og harmoni?  
- Har estetikk vært viktig i arbeidet med Småhusplanen? Har dette vært bra, hvorfor?   

Kulturminner 

- Er Småhusplanen en plan for vern av kulturminner? Har dette vært viktig? 
Sosial og miljømessig bærekraft 

- Hvordan vurderer du Småhusplanen ut fra målene om en sosial og miljømessig bærekraftig 
by?  

Planlegging  
- Hvilken status har Småhusplanen i planhierarkiet?  
- Bør planen være mer differensiert? 
- Hvordan ble muligheten for økt fortetting vurdert? (PBE til politikere) 
- I hvilken grad er det vurdert å fortette mindre massivt enn store blokker?  

6 Avslutning  

- Har du tips til hvem jeg burde jeg snakke med?  
- Er det noe du ønsker å legge til som jeg ikke har spurt om?  


