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Innhold

• Urbanisering og suburbanisering som 
megatrender

• Hvordan håndteres areal- og 
transportutfordringene i Osloregionen?

• Hva er utfordringene innenfor planlegging?



Global urbanisering 
og vekst i Stor-Oslo



Urbanisering innebærer 
konsentrasjon og spredning



Uansett hvilken leilighet du velger, 
bor du på det som raskt har blitt 
en av hovedstadens mest 
populære adresser (Skanska)



Suburbanisme-
problemet

Newman & Kenworthy (1989)



SVAR: Byregioner med smarte, 
multifunksjonelle og kompakte kjerner

• Kompakt byutvikling i en flerkjernet byregion

• Utvikling av multifunksjonelle minibyer med 
urbane funksjoner og livsstiler

• Samordnet utbygging av boliger, tjenester, 
arbeidsplasser og kollektive transportsystemer

• Teknologisk smarte byer og bydeler



Dagens plan- og utbyggingsregime

• Fra “planlegging for å endre samfunnet” til 
“planlegging for å korrigere samfunnet” (Thomassen 
1997)

• Kommunenes rolle som tilbyder av boligtomter og 
igangsetter av boligbygging er svekket 

• Husbanken har trukket seg ut av boligbygging for 
“massene” 

• Private aktører har i økende grad tatt risikoen i 
planlegging, boligbygging og infrastrukturutvikling



Urbanisering av 
det suburbane og 
eksurbane omland







Minibyer i Stor-Oslo

Sandvika

Lillestrøm Ski



Utfordringene med denne typen 
”sosial ingeniørkunst”

• Forutsetter rasjonelle og nyttemaksimerende 
individer (innbyggere)

• Men hva slags mobilitetspraksiser har 
tilflytterne?

• Vil livsstiler og praksiser endres, og nye 
kulturer utvikles?

• Hvem vil (være i stand til å) flytte til de smarte 
og suburbane minibyene?



(Throndsen 2017)

Reiselengde 
med bil



Utfordringer med regional (post-
moderne) planlegging

• Forutsetter deltakende planlegging på ulike 
nivåer og på tvers av grenser

• Er lagt over et privatisert planleggingsregime

• Krever at kommunepolitikerne prioriterer 
rasjonell planlegging framfor forhandling

• Forutsetter økt investering i offentlig infrastruktur

• Vil regional planlegging virke denne gangen?



Eksempel I: Avtjerna



Eksempel II: E18



Den regionale areal- og 
transportplanens innhold

• Regionbyene/minibyene er utopiske visjoner i en 
kontekst av pragmatisme

• Planen fokuserer på absolutte rom og teknologi, men 
ikke sosiale og kulturelle dimensjoner 

• “Social engineering” kan delvis fungere, men ikke som 
sosial transformasjon

• Planen usynliggjør utfordringene med å utvikle en 
flernivåstyring

• Er en pragmatisk/teknokratisk plan, som ikke lærer av 
postmodernismen (mangfold og deltakelse)  


