
Demokrati og 
urbanisering
Om planlegging, 
verdier og rettigheter
i jubileumsåret for 
Grunnloven
Norsk Planmøte 2014
Lillestrøm kultursenter 20. og 21. oktober

boby.no

Grunnlovsjubileet er en feiring av 
nasjonalstaten og dens liberale og 
demokratiske verdigrunnlag
Siden 1814 har Norge blitt et urbant samfunn. Norsk Planmøte 2014 belyser 
hvordan urbaniseringen utfordrer våre verdier og idéer. Hvordan bør bypoli-
tikk utformes for et voksende befolkningsmangfold? Kan en kosmopolitisk 
idétradisjon gi oss alternative perspektiver på folkestyrets framtid i Norge? 
Hvordan har forholdet mellom offentlig regulering og sivile rettigheter utviklet 
seg i et stadig mer urbanisert samfunn? Hva slags bilde har vi av framtidas 
byer, og hvordan stemmer det med lokale forutsetninger for utvikling? 

Norsk Planmøte er et arrangement for 
opplysning og debatt om byens framtid 
Grunnlovsfeiringen er en anledning til å belyse sammenhenger mellom 
praktiske spørsmål fra planleggerhverdagen og de overordnete spørsmålene 
om urbanisering og demokratiske utfordringer. Spørsmålet blir da hva befolk-
ningen forventer at styresmaktene skal levere, og hvilken rolle planleggere har 
i å tilrettelegge for at forventningene realiseres. Hvordan bør boligproduksjo-
nen styres i framtida? Hva betyr de ulike konkrete plantypene for deltakelse 
og medvirkning i byutviklingen? Hvem setter agendaen for hvordan byens 
viktigste fellesgoder skal utnyttes, som veier, rekreasjonsområder og 
offentlige rom, og hvilken retning gir det utviklingen? Hvordan er sammen-
hengen mellom de kvaliteter befolkningen forventer i sine urbane omgivelser, 
og det man kan sikre gjennom normer og tekniske standarder?

Hovedprogrammet: Tematiske hovedinnlegg, paneldiskusjoner og 
presentasjoner av pågående planforskning
Parallellsesjoner: Ulike problemområder innen planlegging og 
byutvikling, tilrettelagt for diskusjon
Kulturelle innslag: Bare Egil Band, Musikk- og kulturskolen i Skedsmo
Festmiddag: Sosial sammenkomst med utdeling av 
Bolig- og Byplanprisen 2014

NORSK PLANMØTE 2014NORSK PLANMØTE 2014

Mandag 20. oktober
09:00  Registrering m/ kaffe

10:00 Velkommen til Lillestrøm 
 Torild Fagerbekk, Skedsmo kommune

10:10 Demokrati og urbanisering
 Presentasjon v/ Norsk BOBY, arbeidsutvalget

10:20 Herre i eget hus: 
 Norske idéer om medborgerskap og demokrati
 Kjetil Jakobsen, Humboldt Universität, Berlin

11:10 De regulerende og de regulerte: 
 Hva mente man med deltakelse?
 August E. Røsnes

12:00  Lunsj 

13:00 Hovedinnlegg: Planning in an Era of Diversity: 
 Lessons from the English Experience 
 Prof. Mike Raco, The Bartlett School of Planning, 
 London University College

14:00  Norske byer: Hvem tar ansvar for utviklingen?
 Dag Tvilde, Chalmers tekniska högskola, Gøteborg

14:45 PANEL: Demokrati og urbanisering
 Deltagere: Kjetil Jakobsen, Mike Raco, August E. Røsnes 
 og Dag Tvilde 
 Ordstyrer: Tone Huse

15:30 Kunstnerisk innslag v/ Bare Egil Band

16:00 Spørsmålet om byens framtid gjennom 100 år:
 Et bokprosjekt om Norsk BOBYs historie 
 samtale med Erling Annaniassen (historiker, NOVA) 
 og Mari Hvattum (arkitekturhistoriker, AHO)

16:30  Oppsummering av dagen, slutt ca 16.45

17:00 Generalforsamling, Norsk Bolig- og Byplanforening

19:30 Festmiddag m/ utdeling av Bolig- og Byplanprisen 2014 
 musikk v/ Musikk- og kulturskolen i Skedsmo

Tirsdag 21. oktober
09:00 Eie+leie+bytte+dele: deleøkonomi som samfunnstrend 
 og ny premissgiver for bærekraftig byutvikling
 Sissel Engblom, Asplan VIAK

09:30  Planlegging av lokaliserte goder i urbane samfunn 
 (introduksjon til parallellsesjoner)
 Erling Berge, Institutt for landskapsplanlegging, NMBU

10:30 Parallellsesjoner

12:00 Lunsj

13:00 Parallellsesjoner

14:10 Kan planloven forbedres? En presentasjon av 
 evalueringsprosjektet for PBL2008, plandelen 
 Gro Sandkjær Hansen, NIBR

14:30 PANEL: Oppsummering av parallellsesjoner og 
 diskusjon i plenum
 Deltagere: Per Erik Torp, Elin Børrud, Martin Lund-Iversen 
 og Inger Marie Lid
 Ordstyrer: Grethe Salvesvold

15:15 Avslutning, v/ Norsk BOBY, arbeidsutvalget

15:30 Slutt  
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SESJON 2SESJON 1 SESJON 3 SESJON 4



SESJON 1

HVA SLAGS BOLIGPOLITIKK TRENGER VI?
Ordstyrer: Per Erik Torp

Politikk og marked, del 1: Konsekvenser av liberalisering i Norge
v/ Berit Nordahl, ILP, NMBU

Politikk og marked, del 2: Konsekvenser av liberalisering i Polen
v/ Barbara Havel, ILP, NMBU

Etableringen av en profesjonell utleieaktør: Hemmet av rammevilkårene?
v/ Esben Sondre Svalastog, Selvaag Realkapital AS

Leiemarkedet: Etterspørselen etter leieboliger i et eierland
v/ Lars Aasen, Leieboerforeningen

Oppsummerende diskusjon

SESJON 2

HVILKE PLANVERKTØY OG HVORDAN BRUKE DEM?
Ordstyrer: Elin Børrud

Områdeplan for Lillestrøm Øst
v/ Torild Fagerbekk, Skedsmo kommune

Hvordan bruker kommunen plantypene i utviklingen av offentlige rom? 
Eksempler fra Oslo kommune 
v/ Vilde Selvig, byplanlegger

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: 
Hvordan få til utbyggerfinansiering?
v/ Ove Ellingsen & Anders Løvnes Solheim, EBY, Oslo kommune

Urbant jordskifte: Hva var intensjonen og hvordan praktiseres det?
v/ Øystein Jakob Bjerva, ILP, NMBU

Oppsummerende diskusjon

SESJON 3

PÅ HVILKET KUNNSKAPSGRUNNLAG 
SKAL BESLUTNINGER TAS?
Ordstyrer: Martin Lund-Iversen

Kunnskapsgrunnlaget for prioriteringer og beslutninger i samferdselssektoren: 
NTP, enkeltprosjekter, KVU, KS1 og 2
v/ Arvid Strand, TØI

Kulturhistorisk stedsanalyse og lokal medvirkning: Hvem identifiserer verdiene?
v/ Gro Jerpåsen, NIKU

Hvis folkehelse er alt, kanskje det ikke er noe? Møtet mellom helse og plan
v/ Ulla Higdem, HiL

Konsekvensutredning av vegprosjekter: Konsulentens ansvar og dilemmaer
v/ Kristin Marie Berg, Statens Vegvesen

Oppsummerende diskusjon

SESJON 4

HVORDAN KAN OFFENTLIGE 
INSTITUSJONER FREMME KVALITET?
Ordstyrer: Inger Marie Lid

Kunst etter 22. juli: Faginstitusjonenes rolle i offentligheten
v/ Trude Schjelderup Iversen, KORO

Boligproduksjon og bokvalitet: Erfaringer med å lage normer del 1
v/ Jon Guttu, arkitekturforsker

Multifunksjonelle grøntarealer: Erfaringer med å lage normer del 2
v/ Kine Thorèn, ILP, NMBU

Universell utforming av byrom: Standarder, muligheter, dilemmaer
v/ Helena Nordh, ILP, NMBU

Oppsummerende diskusjon

Lillestrøm – en kunnskapsby
Skedsmo kommune ligger sentralt i Akershus fylke mel-
lom Gardermoen og Oslo. Kommunen har i mange år vært 
i sterk utvikling med byen Lillestrøm som et lokalt, regionalt 
og nasjonalt møtested. Lillestrøm ligger 10 minutter fra Oslo 
S med tog, og 15-20 minutter med bil. Grenser til Oslo og 
Lørenskog i vest, Rælingen i syd, Nittedal og Gjerdrum i 
nord, Sørum i nordøst og Fet i øst. Godt utbygget veinett 
med firefelts motorvei Gardermoen–Oslo, og mellom 
Lillestrøm og Oslo gjennom Rælingstunellen. Lillestrøm 
kollektivterminal er landets tredje mest trafikkerte jern-
banestasjon, og er et knutepunkt for Flytoget. Kommunen 
har i overkant av 51.000 innbyggere fordelt på 77,2 
kvadratkilometer. Det er ca. 28.000 arbeidsplasser 
i kommunen.

På få år har bymiljøet i Lillestrøm og Strømmen blitt opp- 
gradert og modernisert med nye miljøgater og gågater. 
Dette er et resultat av en planlagt utvikling for å legge til 
rette for at bomiljøer, byliv og næringsutvikling fungerer i 
et godt samspill.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et av landets største forsknings- 
og teknologimiljøer. Medlemsbedriftene har ca. 17.500 
ansatte, hvorav 450 med doktorgrad, og ca. 17.000 studenter. 
Virksomhetene er blant landets største og viktigste, spesielt 
innen forskning på energi og miljø. Kunnskap og innovasjon 
er en del av Skedsmos historie. Dampmaskiner, biler, busser, 
fly og tog har blitt utviklet og produsert i kommunen.

Parallelle diskusjoner
Planmøtet tar pulsen på dagens byplanlegging i Norge. 
Aktuelle problemstillinger tas opp til diskusjon i parallell-
sesjoner på tirsdag 21. oktober fra kl. 10.30 til 14.00. 
Her formidles erfaringer fra ulike deler av praksisfeltet, 
knyttet til tematikken demokrati og urbanisering, gjennom 
innlegg og diskusjoner. Samtlige sesjoner vil bli gjengitt i 
plenum, slik at alle kan følge en hel sesjon og samtidig 
få de andre oppsummert. Påmelding til sesjonene gjøres
på stedet.

Parallellsesjoner Hovedinnledere
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Mike Rako Kjetil Jakobsen August E. Røsnes Dag Tvilde

Byplanlegging i en tid 
med befolkningsmangfold: 
Erfaringer fra England
I likhet med andre europeiske land 
er Norge preget av et raskt økende 
befolkningsmangfold, en sterk urban-
isering og nye måter å styre territoriene 
på. Hvordan kan bypolitikk utformes for 
denne tidsalderen med utgangspunkt i 
det nye mangfoldet, uten å betrakte det 
som en belastning?

Professor Mike Raco ved The Bartlett School 
of Planning, UCL, tar opp hovedutfordringer 
som planleggere står overfor i Europa. Eng-
land gjennomgår en omfattende desentral-
isering som overlater byutvikling til stadig mer 
lokale strategier og prosjekter. Hvor nyttig 
er denne styringsformen for å håndtere det 
voksende mangfoldet i den Engelske befolk-
ningen? Hvordan skal planleggeren tolke sin 
rolle i kjølvannet av statlig omorganisering 
og privatisering av offentlige ressurser? Ved 
å diskutere erfaringer fra England trekker 
Raco opp noen utfordringer som planleggere 
og beslutningstakere i europeiske land står 

overfor i dag.

Herre i eget hus:
Norske idéer om medborger-
skap og demokrati
Den norske Grunnlovsfeiringen er 
et jubileum for nasjonalstaten. 
Den underordner seg en idé om at 
politikkens problem er hvordan en 
gruppe mennesker bør organisere 
seg innenfor et avgrenset territorium. 
Dagens urbaniseringsprosesser går 
imidlertid på tvers av nasjonale og 
kontinentale grenser. Hvordan utfordrer 
det den idetradisjonen vi baserer vårt 
Grunnlovsjubileum på? 

Kjetil Jakobsen Kjetil Jakobsen er forsker ved 
Humboldtuniversitetets Nordeuropainstitutt, 
der han fram til den 1. oktober var Henrik 
Steffens professor i kultur- og idehistorie. 
I sin bok Verdensborgerskapets idehistorie 
har Jakobsen samlet sentrale tekster for det 
som kan betraktes som en kosmopolitisk 
idetradisjon innen politisk tenkning. 
Rettighetene som Grunnloven etablerer er 
knyttet til eiendom, territoriell tilhørighet og 
medborgerskap og danner grunnlaget for 
en norsk ide om demokrati. Ved å sette en 
alternativ idetradisjon opp mot nedarvete 
holdninger problematiserer han den norske 
Grunnloven som verdigrunnlag for urbaniser-

ing og byplanlegging.

De regulerende og de 
regulerte: Hva mente man 
med deltakelse?
Grunnloven er det viktigste ramme-
verket for å definere og ivareta sivile
rettigheter. Den ble til i et ruralt sam-
funn, som raskt skulle komme til å endre 
seg gjennom teknologisk utvikling, be-
folkningsvekst og urbanisering. Hvordan 
ble så den romlige dynamikken som 
fulgte av moderniteten regulert?

August E. Røsnes er frilanceforsker og 
tidligere professor i by- og regionplanleg-
ging ved Institutt for landskapsplanlegging, 
NMBU. Røsnes retter søkelyset mot hvordan 
man i Grunnloven valgte å avveie forholdet 
mellom offentlig regulering for utvikling av 
samfunnet mot sivile rettigheter. Hvordan har 
dette forholdet utviklet seg senere gjennom 
lovgiving og praksis knyttet til byutvikling? Ved 
å svare på dette spørsmålet trekker han opp 
perspektiver som kan bidra til å løfte blikket 
fra formelle prosedyrer til de prinsipielle 
spørsmålene om befolkning, medborgerskap 
og sivile rettigheter i byutviklingen.

Norske byer: 
Hvem tar ansvar for 
utviklingen?
En stadig større andel av verdens be-
folkning bor og arbeider i byer. Samtidig 
fordeler veksten seg svært ulikt. I Norge 
ser vi at staten formulerer retningslinjer 
for hvordan regioner og kommuner skal 
planlegge for å utvikle næringsliv og 
befolkningsutvikling på en bærekraftig 
måte. Samtidig skal planlegging skje 
gjennom lokale demokratiske prosesser. 
Men hvem tar ansvaret når forutsetnin-
gene er annerledes enn hva staten ser 
for seg?

Dag Tvilde er prosjektleder og forsker ved 
Chalmers tekniska högskola i Gøteborg. 
Han har i en årrekke forsket i pågående 
urbaniseringsprosesser og utviklingen av 
norske byer. Gjennom en sammenlikning av 
Norges urbane territorier viser han at byene 
kan kategoriseres i ulike typer som har ulike 
forutsetninger for utvikling. Ved å beskrive 
problemstillingene som knytter seg til de ulike 
typene setter han de dominerende planmod-
ellene i et kritisk lys. Et viktig spørsmål er hva 
man oppnår ved å styre utviklingen etter 
sentralt definerte modeller som ikke tar 
hensyn til lokale variasjoner.


