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Arealplanlegging, modell Ås
Det er verdt å markere at NMBU har undervist
i arealplanlegging i 50 år!

Da undervisningen ble etablert, var troen på
helhetlig offentlig planlegging sterk. I dag står
det private næringslivet for vesentlige deler av
aktiviteten, der planleggingen styres av eien-
domsinteresser. 

Undervisningen i arealplanlegging ved NMBU
ble utviklet i jordskiftemiljøet, tuftet på en for-
ståelse for eiendomsverdier. Landskapsverdier
og naturforvaltning var, sammen med juridiske
emner, sentrale i undervisningen. Tettsteds-
veksten på landsbygda måtte styres. Kystsone-
planlegging ble et naturlig satsingsområde. 

Senere ble fokuset på tettstedsvekst på
landsbygda utfordret av mer urbane problem-
stillinger. Dette skjedde samtidig med at bære-
kraft ble satt på den internasjonale dagsorde-
nen, og fortetting erstattet tettstedsvekst som
offisiell nasjonal arealbruksstrategi. 

Arealplanlegging, eller by- og regionplanleg-
ging, på engelsk gjerne kalt spatial planning, er
en samfunnsaktivitet av stor betydning og med
langvarige virkninger, på godt og vondt. Sam-
menhengen mellom fysisk samfunnsplanleg-
ging og politikk var, og er sterk.

På 1960-, 70- og langt inn på 80-tallet var an-
tallet planleggere som ble utdannet ved NMBU
relativt beskjedent. Arkitekter og sivilingeniø-
rer var i flertall. Gjennom de siste 20–25 åre
har imidlertid utdanningen gått fra å ha en
marginal til å ha en sentral posisjon i utdannin-
gen av landets planleggere.

Vi ser tilbake på utviklingen av arealplanfa-
get på Ås med en viss stolthet. Den historiske
bakgrunnen for dagens arealplanundervisning
og forsking på Ås, har gitt oss dagens modell,
med vurderinger av natur- og kulturverdier,
estetikk, sosiale virkninger og økonomi, basert
på juridiske, avtalemessige og organisatoriske
virkemidler.

Artiklene i denne utgaven av Kart og plan,
belyser noe av fagets fortid og framtid, samt en-
kelte sentrale aspekter av arealplanlegging.

Morten Edvardsen Terje Holsen
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