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Målsettinger, byer og byregioner:
Nullvekst i personbiltrafikken – redusert transportbehov –

lavere bilandeler – grønnere reiser – klimavennlig…

Attraktive – byene blir bedre steder å bo og drive næring i –
effektive, trivelige, trygge, rene, korte avstander…

 Levende - folk i gatene, liv, ting skjer, ‘urbanitet’ – styrke 
sentrum…

 Folkehelse – aktiv transport, redusert forurensing og støy ….

Rettferdige og inkluderende byer og transportsystemer
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Fagfolk: Hva er vårt ansvar og bidrag? 

Hensikten med planlegging er å bringe kunnskap inn i plan- og beslutningsprosesser, 
som skal gjøre beslutningstakerne bedre i stand til å ta beslutninger som bidrar til at 
målene de har definert kan nås (Faludi 1972, Friedmann 1987)

To hovedspørsmål i planlegging:
- Hva kan bidra til at…? 
- Hva er konsekvensene av…? 

Og det er fagfolkenes jobb å svare på det
Være rådgivere som gjør politikerne i stand til å ta beslutninger som gir måloppnåelse
Vi har utdanningen og kunnskapen, og vi har faktisk tatt på oss jobben
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Viktig med god kvalitet i plananalyser!

Måloppnåelse er avhengig av at analysene er gode
Mange aktører med ulike mål og agendaer er involvert i planprosesser
Mange slags kunnskap og forståelser bringes inn
Fagfolk skal være kunnskapsbærere og gjøre de faglige analysene

De (analysene) skal få frem positive og negative konsekvenser
De skal få frem grad av måloppnåelse – og på hva – av ulike alternativer
De er beslutningsgrunnlag og vurderingsgrunnlag 
De er avgjørende for plansystemets kvalitet og effektivitet

Gjelder også i kommuneplaner og andre strategiske planer!
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De faglige stegene i en planlagingsprosess:

1. Beskrive dagens situasjon og definere viktige utfordringer
2. Definere/beskrive viktige mål
3. Utvikle kunnskapsgrunnlag: Beskrive og dokumentere viktige årsak-

virkningssammenhenger
4. Utvikle eller definere alternativer
5. Bestemme kriterier alternativene skal analyseres opp mot
6. Analysere effekter og konsekvenser av hvert alternativ for hvert kriterium, 

rangere alternativene for hvert kriterium
7. Sammenstille alternativene, rangere dem og angi viktige betingelser
8. Presentere planen for politiske beslutningstakere og andre
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For eksempel:
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1. Beskrive dagens situasjon og utfordringer:
Høye bilandeler, sentrum taper markedsandeler
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2. Mål
Nullvekst i personbiltrafikken – redusert transportbehov –

lavere bilandeler – grønnere reiser – klimavennlig…

Attraktive – byene blir bedre steder å bo og drive næring i –
effektive, trivelige, trygge, rene, korte avstander…

 Levende - folk i gatene, liv, ting skjer, ‘urbanitet’ – styrke 
sentrum…

 Folkehelse – aktiv transport, redusert forurensing og støy ….

Rettferdige og inkluderende byer og transportsystemer
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3. Kunnskapsgrunnlag
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Årsak Virkning
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4. Utvikle alternativer

Alternativ 1
Byutvikling som fortetting 

og transformasjon i og ved 
sentrum
Stoppe utbygging av 

kjøpesentre o.l.
Forbedre kollektivtilbudet
Legge bedre til rette for 

gåing og sykling
Restriktive virkemidler mot 

biltrafikken
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0-alternativet
Byutvikling som 

spredning – boligfelt og 
avlastningssentre
Fortsette utbygging av 

kjøpesentre o.l.
 Ikke forbedre 

kollektivtilbudet
 Ikke legge bedre til rette 

for gåing og sykling
Legge til rette for økt 

biltrafikk
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5. Utvikle kriterier – basert på målene
Mål Alternativ 1 0-alternativet
Nullvekst i biltrafikken
Mer attraktive byer
Mer levende byer
Bedre folkehelse
Total rangering
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6. Analysere og rangere

Kriterier Alt 1 0-alternativet
Kortere avstander 1 2
Lavere bilandeler 1 2
Reiser sjeldnere 2 1
Total rangering 1 2
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6. Analysere og rangere

Kriterier Alternativ 1 0-alternativet
Høyere andel aktiv transport 1 1
Mindre forurensing fra trafikk 1 2
Total rangering 1 2
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7. Sammenstille og rangere

Mål Alternativ 1 0-alternativet
Nullvekst i biltrafikken 1 2
Mer attraktive byer 1 2
Mer levende byer 1 2
Bedre folkehelse 1 2
Total rangering 1 2
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8. Skrive det sammen

Ett eksempel
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Plananalyser:
Systematisk planfaglig resonnering
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‘The kind of problem a city is’

 ‘Systems of organised complexity’ (Jacobs 1961)
 Består av et antall variable, som er relater til hverandre, på måter som gjør at 

endringer i en variablene medfører endringer i flere av de andre variablene, som 
igjen kan gi endringer i andre variable, og så videre
 Forståelse/ beskrivelse/ analyser krever at en trekker inn flere ulike årsak-

virkningssammenhenger
 Kjenner man disse, kan man finne ut hvilke endringer man kan gjøre i en eller flere 

variable (areal, transportsystem, …) for å oppnå endringer i andre variabler (som 
trafikkmengder)

Hvis forstått som ‘enke systemer’ (få og enkle sammenhenger) eller 
‘disorganised complexity’ (variable som varierer uavhengig av hverandre) 
blir det feil (eks. økt veikapasitet gir mindre kø)
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Hvilke plananalyser er da mulige?

Analysere om og i hvilke grad ulike endringer (alternativene) påvirker ulike variabler i 
retninger som bidrar til måloppnåelse og/eller uønskede konsekvenser
Komplekst => greier ikke å lage fullstendige modeller

 The answer to life, universe and everything? 42! (Douglas, Hitchhiker’s guide to the galaxy)
Plananalyser vil alltid være usikre, unøyaktige og til en viss grad subjektive

 Hvor stor omsetningsendring en oppgradering av sentrum vil gi
 Inkludert at mye annet i byen og i handelen også endrer seg samtidig

Vi kan likevel – basert på eksisterende teoretisk og empirisk kunnskap – analysere 
hva slags ‘mekanismer’ som kan utløses og hva som skal til for å forsterke/redusere 
dem
Systematiske planfaglig resonnering – hvilke alternativer som i størst grad kan 

forventes å bidra til oppnåelse av ulike mål (rangering)
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Mange slags kunnskap kreves

Data om situasjon og utvikling (sentrum, bolig, kø…)
Årsak-virkningssammenhenger (hvorfor)
Empirisk kunnskap om relevante tema; inkludert kjenne til 

løsninger som har hatt dokumentert effekt andre steder 
(hvordan og hvor sterkt)
Om fysisk, politisk, mv. kontekst
Metodekunnskap
Prosess (lover, regelverk, medvirkning…)
Om målsettinger, prosjektet, mv.
Mv.
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Årsak Virkning
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Teori Empiri
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Krav som plananalyser bør oppfylle

Systematiske: Gjennomført etter en tydelig og beskrevet systematikk
Kunnskapsbaserte: Bygge på forskningsbasert eller annen dokumentert 

kunnskap om sentrale årsak-virkningssammenhenger, forklare dem, referanser
Etterprøvbare: Beskrevet slik at andre skal kunne gjennomføre samme analyse
Forståelige: Hva som er gjort, hvordan, hva man har funnet, hva det betyr –

skrevet slik at ufaglærte forstår
Tydeliggjøre usikkerhet
Ta høyde for at det er flermålsanalyser – måloppnåelse på ulike mål
Relevante, hederlige, mv. 

Hvis ikke: Hvorfor skal noen høre på? Hvordan kan de og vi vite at det er ‘rett’?
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Undersøkelser av praksis
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Planleggere – bruk av dokumentert kunnskap
Planleggere skaffer seg kunnskap gjennom:

 Utdanningen, lærer fra egen praksis og andre planleggere
 Tilegner seg i liten grad oppdatert, dokumentert, forskningsbasert kunnskap

 Leser i liten grad forskningsartikler eller -rapporter
 Overføring fra forskning til praksis er i hovedsak muntlig (som nå)

Bruker og viser i liten grad til dokumentert, forskningsbasert kunnskap i 
problemløsing, analyser eller formidling
Dette gjelder særlig for sentrale årsak-virkningssammenhenger (men også empiri)
Kan resultere i:

 For langsom kunnskapsoppdatering
 Bruker ‘gammel kunnskap’ og metoder på nye problemer
 Foreslår ‘gamle løsninger’ for å nå nye mål
 Misforståelser, overforenklinger og feiltolkninger – hviskeleken…

Krizek (2009), Tennøy (2012), Næss mfl. (2013), Tennøy mfl. (2016)
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Plananalyser

Analysemetoder/fremgangsmåter
Mange planleggere kan ikke redegjøre for hvordan de selv gjør plananalyser – ‘tacit 

knowledge’ 
 Analysemetodene våre er dårlig beskrevet
 Og vi diskuterer dem lite

Som kan gi dårlige analyser, lav troverdighet, lite gjennomslag
 (og/eller at transportmodellene alltid vinner)

Som kan gi dårlig måloppnåelse
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Undersøkelser av dagens praksis

Case-studier
Ni norske plananalyser (og planer), tre mer i dybden
 I tilknytning til ulike kommunale og regionale planer
 Fylkesplaner, kommuneplaner, transportplaner, sentrumsplaner, areal- og transportplaner, 

planer for offentlige rom, for handelsutvikling…
Forstått som planer av høy kvalitet
Dokumentstudier, semistrukturerte intervjuer med 10 planleggere
Undersøkte om de fulgte de beskrevne ‘stegene’, og hvordan
 Vurderte om analysene (og planene) er systematiske, kunnskapsbaserte, 

etterprøvbare og forståelige
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Hovedfunn
 Dagens situasjon, fremskrivinger, mål, andre planer, mv. er ofte godt beskrevet og med 

referanser (varierer noe)

Stor variasjon mtp:
 Om analysene følger en klar og beskrevet systematikk
 Om viktige årsak-virkningssammenhenger som legges til grunn er beskrevet og forklart, 

referanser mangler ofte
 Om det er definert et nullalternativ – og om det er mer enn ett alternativ
 Om det fremgår hvordan alternativene er analysert opp mot de ulike målene og hvordan de 

er rangert for hvert mål
 Om det fremgår hvordan man har gått frem for å rangere total måloppnåelse for de ulike 

alternativene, og hvorfor man anbefaler det alternativet man gjør

 Betyr: Analysene er ikke nødvendigvis systematiske, kunnskapsbaserte, etterprøvbare og 
forståelige
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To ulike tilnærminger

Den mer analytiske tilnærmingen, hvor mål, kriterier og flere alternativer er 
definer, analysene er basert på og dokumentert ved forskningsbasert eller 
annen dokumentert kunnskap, og klar rangering av de ulike målene er gjort. 
Ofte ryddige beskrivelser og tydelig resonnering og forklaring.

Den mer prosessorienterte tilnærmingen, hvor mål, alternativer, effekter og 
konsekvenser diskuteres i prosessen, uten å gjøre klart definerte analyser. 
Resulterer gjerne i et (noenlunde) omforent  alternative, som er planforslaget. 
Noen ganger uten beskrivelser av hva som har blitt foreslått, analysert og 
funnet. 
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Den mer analytiske tilnærmingen
Styrker:

 Etterprøvbar og transparent: Lett å forstå hva som er gjort, hvordan, og hva som er funnet
 Basert på beskrevet og (ofte) referert fagkunnskap og forskningsbasert kunnskap
 Definerte alternativer, klar rangering av alternativenes måloppnåelsespotenisal
 Konfliktene blir tydelige
 Åpner for kritisk og kunnskapsbaserte diskusjoner

Svakheter
 Kan forstås som for tekniske av politikere og andre som ikke er fagfolk
 Kan gå glipp av læringspotensial og kreativitet i prosessene
 Kan resultere i at prosessene stopper opp fordi mål- og interessekonflikter blir tydelige

Kan avbøtes gjennom:
 Å legge til rette for gode og inviterende prosesser, hvor
 systematiske, kunnskapsbaserte og dokumenterte plananalyser er input til prosessene
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Den mer prosessorienterte tilnærmingen
Styrker:

 Ulike aktører samarbeider om å definer utfordringer og finne løsninger
 Kan resultere i vel forankrede og (mer eller mindre) omforente løsninger

Svakheter:
 Alternativene blir ikke klart definerte eller analysert opp mot hverandre (ofte ikke 0-alternativ)
 Konflikter blir ikke tydelige
 Det dokumentertes ikke tydelig om foreslåtte løsninger (alternativer) bidrar til å nå ulike mål
 Det er vanskelig for de som ikke er direkte involvert å forstå hva som har blitt diskutert og 

funnet ut, og hvorfor nettopp denne løsningen er foreslått og besluttet
 Åpner i mindre grad for kritiske og kunnskapsbaserte diskusjoner – demokrati og inkludering?

Kan avbøtes gjennom:
 Oppsummere hva som har blitt diskutert, foreslått og blitt enighet om I prosessen på en 

systematisk og etterprøvbart (transparent) dokument før høringsrunder og politiske 
beslutninger
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Reiser nye spørsmål

Hvilken tilnærming (analytisk/prosessuell) funker best? Varierer med plantyper 
og situasjoner?
 Hva f.eks. er mest demokratisk og inkluderende?

Hva slags analyser skal til for at de skal være gode og brukbare 
beslutningsgrunnlag som politikere og andre bruker? 
Bør dagens praksis forbedres, eller er den god nok?
Er det noe forskningen kan bidra med for at plananalyser skal bli bedre?
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