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The Urban and Regional Planning program at the NMBU started out as a specialization within the
study program Land Consolidation. The new Building Act of 1965 placed new and heavy responsi-
bilities on local and regional planning authorities, and planning education was in great demand.

The first professorial chair of urban and regional planning was established in 1967. This is a «short
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cultural heritage, and land management.
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Arealplanlegging på Ås – et ektefødt 
barn av jordskifte
Varemerket «arealplanlegging på Ås» kjen-
nes på at undervisningen er forankret i jus,
eiendomsstruktur, samt bruk og vern av na-
tur og kultur. Med en analyse av et definert
areal tar arealplanlegging sikte på å finne
arealbruk, hvordan arealbruken endres over
tid, og hvordan arealbruksendringer kan
styres. 

Utgangspunktet for arealplanfaget på Ås
var undervisningen i Jordskifte, men ut-
viklet seg til en egen studieretning og et eget
fagområde. Koplingene til naturfag, kultur-
vern, jus og eiendomsfag, gjorde arealplan-
studiet på Ås unik i Norge. Samarbeidet med
landskapsarkitektur som utviklet seg tidlig
på 1970-tallet, gjorde varemerket enda mer
markert. «Hagearkitektstudentene» hadde
arealplankurset som obligatorisk fra 1970
(Institutt for Jordskifte og eiendomsforming
1970).

Den høiere landbruksskole på Ås var opp-
rettet i 1854, og de første studentene begynte
der i 1859. I 1877 ba departementet høgsko-
ledirektøren vurdere utdanning av «utskif-
tingsformænd», og dette ble en realitet ved
opprettelsen av «Avdeling for utskiftingsvæ-
sen» (Ødegaard 1909:21). «Den høiere land-
bruksskole» fikk formelt navnet Norge land-
brukshøgskole (NLH) i 1897, og var fram til
2005 en av de seks «vitenskapelige høgskole-
ne» i Norge.

Undervisningen i jordskifte omfattet na-
turfag, økonomi, landbruksteknikk, jus og
kartografi. Jus-faget sto helt sentralt i ut-
danningen av jordskiftekandidater, en un-
dervisningsstilling i jus kom så tidlig som i
1895 (Låg 1959:94). Et kurs i reguleringspla-
ner kom med som et av de tekniske fagene i
1919 (Øyen og Moen 1965). Det ble således
tidlig undervist i både tekniske og juridiske
sider av detaljplanlegging. 
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Bygningsloven av 1965 – en planlov for 
hele landet
I 1954 hadde regjeringen Torp satt ned et
lovutvalg, under ledelse av høyesterettsdom-
mer A. Heiberg, som skulle foreta en fullsten-
dig revisjon av bygningsloven av 1924. Det
tok seks år før innstillingen forelå, og ytter-
ligere fire år før Kommunaldepartementet
fremmet lovforslaget for Stortinget (fremmet
1964, vedtatt 1. juni 1965, iverksatt 1. janu-
ar 1966). De ti årene ga rom for langvarige
diskusjoner i fagmiljøene, samt i regional og
lokal forvaltning. «Signalene» fra Heiberg-
utvalget ble fanget opp av det akademiske
miljøet, herunder høgskolen på Ås. Forsk-
ningsstipendiat S. Øvstedal (senere professor
i jordskifte) holdt et innlegg ved Nordisk
landmålermøte i København i juni 1960 om
«planleggingen av bebyggelsen på landet»
(NTJL 4/1960:147). Det var behov for plan-
legging av arealene utenfor byene og tettste-
dene. Impulser og signaler fra de andre nor-
diske landene dro i samme retning (Wiilala
1961:306). 

Fjellplanteamet og Haugen-komiteen
Fjellplanteamet under ledelse av Bergens-
geografen A. Sømme, hadde startet arbeidet
i september 1962 etter oppdrag av Kommun-
aldepartementet. Blant de sentrale bidrags-
ytere var sivilarkitekt E. Langdalen, amanu-
ensis S. Øvstedal, forsøksleder O. Einevoll,
amanuensis A. Thormodsæter og hagearki-
tekt O. R. Skage, hvorav Øvstedal, Einevoll
og Skage må kunne sies å representere Ås-
miljøet (Sømme 1965: forord). Sømme be-
skriver hvordan teamet i mangel av kartverk
i egnet målestokk, måtte tegne på «fotomo-
saikk», dvs flyfoto sammensatt til en sam-
menhengende, noenlunde målestokk-riktig
plate (Sømme: 23). Øvstedal, som vi ser sene-
re, var snar til å begynne planlegging i fjell-
områdene.

Professorutvalget ved Norges landbruks-
høgskole oppnevnte i mai 1963 en komite til å
vurdere «undervisning og forskning innen fri-
luftsliv, utmarksnæring , naturvern og plan-
legging» («Haugen-komiteen»). Opprinnelig
var ikke «planlegging» med, men kom inn i
mandatet etter påtrykk fra Landbruksakade-
mikerlaget og Norges Jordskifte- og landmå-

lersamband i oktober 1963. Foreningene men-
te at «alle studenter ved NLH - - burde bli inn-
ført i hovedprinsippene for regionplanlegging
gjennom et kortere kurs, og at det senere ble
høve for spesielt interesserte å ta faget som
spesialfelt, f.eks. som hovedoppgave» (Hau-
gen-komiteen 1965:vi, NTJL 1/1967:237–38).
Komiteen avga sin enstemmige innstilling i
1965. «Nistepakke-komiteen» som den ble
kalt (Sakshaug 1997:27), hadde også utarbei-
det et relativt detaljert bilag med beskrivelse
av «normalplan for studiet ved den planlagte
naturlinje ved NLH». Her ville arealplanleg-
ging utgjøre vel 7 % av samlet timetall.

Samme år publiseres «Lifjell-planen» (Øv-
stedal 1965, Øyen 1966) og «Blefjell-planen»
(Øvstedal: 1964) fra Institutt for jordskifte
og eiendomsutforming (NLH, senere UMB,
nå NMBU). Rapportene danner på mange
måter oppstarten for arealplanlegging i lan-
dets fjellområder. Behovet for utredningene
og planleggingen var grunnet i lokale ønsker
om høyfjellsturisme og hyttebygging. Disse
planene var opptegnet på kart i den nye mi-
litær M711-serien i målestokk 1:50 000, ved-
tatt i 1949, påbegynt i 1952 (Kartverket,
2017). 

Økonomisk kartverk
Når det nå etter loven skulle registreres og
planlegges arealer utenom Norges byer og
tettsteder, slik lovutkastet la opp til, trengte
planleggerne et nytt kartverk i egnet måle-
stokk. I byene, og for enkelt tettsteder
(brann- og bygningskommuner, særkommu-
ner iht. lovverk fra 1869) hadde man lokalt
konstruerte kartverk i 1:000 som var det
normale grunnlaget for planlegging etter
bygningsloven av 1845 og senere av 1924,
dvs. reguleringsplaner. Utenom tettstedene
hadde man kun gradteigskartene i måle-
stokk 1:100 000. Jorddirektoratets avdeling
for jordregistrering og økonomisk kartverk
var opprettet på Ås i 1959 (NSD, 2017), og bi-
dro sterkt til utviklingen av de nye kartene.
Stortinget vedtok endelig i mai 1964 å eta-
blere et nytt nasjonalt, økonomisk kartverk i
målestokkene 1:5000 og 1:10 000, og dette
var en helt avgjørende verktøy for fysisk res-
sursdisponering og arealplanlegging utenom
tettstedene (Kartverket 2017). 
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B. Unneberg (Stortingsrepresentant 1969–
77 og sorenskriver på Eidsvoll), holdt et langt
og engasjert foredrag i Norsk kartteknisk
forening i mars 1964 om «kartets plass i sam-
funnsutviklingen». Han pekte på behovet for
en vedtatt bygningslov med «… bestemmelser
om arealplanlegging på landsbygda, i mindre
målestokker enn 1:2000 …», og håpet på en
«… snarlig slutt på lovforslagets ørkenvand-
ring mellom departement og organisasjoner»
(NTJL 3/1964:130).

I og med at innstillingen fra Haugen-ko-
miteen ble positivt mottatt i NLHs høyeste
organer, ble grunnlaget herved lagt for de se-
nere studier i Naturforvaltning og Areal-
planlegging. De to nye studieretningene ved
høgskolen var på en måte» amme-søstre»,
diet samtidig ved den samme barm. Høgsko-
len stilte seg også positive til å få utredet
nærmere spørsmålet om naturlinjeutdan-
ningen, utvidelse av hagebruksavdelingens
linje for landskapsarkitektur, samt etterut-
danningskurs i planleggingsfag med sikte på
å utdanne planleggere med landbruksfaglig
og biologisk bakgrunn, og gikk endelig inn
for å få oppnevnt et utvalg under Norges
Landbruksvitenskapelige Forskningsråd for
friluftsliv, naturvern og utmarksnæring
(NTJL 1/1967:23).

Det mest radikale med den nye loven, var
at byggebestemmelser og fysisk planlegging
skulle gjøres gjeldende for alle kommuner og
alle typer arealer, herunder utmark, ikke
som i tidligere lov kun for byene og tettstede-
ne. Det ble således gjennom lovforslaget be-
budet et stort behov for nye arealplanleggere
og ny kompetanse i alle landets kommuner.
Den nye fysiske form for oversiktsplanleg-
ging, innebar foruten kontroll på ny bebyg-
gelse, også en planmessig forvaltning og dis-
ponering av landbruks- og utmarksressurser
(skog, jordbruksarealer, beite, myr, vatn,
jaktterreng).

Arealplanfagets start på Ås
Det er ofte vanskelig å peke klart på det
egentlige startpunktet i en langvarig pro-
sess. Men opprettelsen av dosenturet/profes-
soratet i arealplanlegging må sies å være

helt grunnleggende. «Arealplanlegging er et
fag i støpeskjeen, og det er ekstralærere som
nå underviser i dette fag. … Men dette faget
som skal utformes og utvikles, burde vært le-
det av en fast mann … . En får håpe at det
foreslåtte professorat eller dosentur i areal-
planlegging blir en realitet så snart som mu-
lig» (Øyen og Moen 1965:224). 

Fylkesreguleringsarkitekt E. Langdalen
ble utnevnt i Statsråd 11. august 1967 til do-
sent i jordskifte. «Dosenten skal forestå un-
dervisning og forskning i deler av fagområ-
det arealplanlegging etter høgskolens nær-
mere bestemmelse» (NTFJL 1967:576). Da-
værende professor i Jordskifte S. Øvstedal
uttrykte det slik i et intervju (Øvstedal
1967:269) «Jordskiftefaget står … overfor en
deling og utviding; … dosenturet i arealplan-
legging er en ny knoppskyting - -». Øvstedal
var helt sentral i denne «knoppskytingen» på
instituttet og dermed NLH, og må gis en stor
del av æren for arealplanfagets etablering på
Ås. Øvstedal satt i denne tiden også som
leder av «Arbeidsutvalget for landbruks-
spørsmål» i Østlandskomiteen (Kommunal-
og arbeidsdepartementet 1969:11), og hadde
således en finger på landets sentrale plan-
leggingspuls1. 

Arealplanlegging som 
etterutdanningskurs
Det var en hektisk kursvirksomhet over det
ganske land, som følge av den nye bygnings-
loven. Distriktsavdelingen i Kommunalde-
partementet hadde satt i gang kurs for arki-
tekter og andre som arbeider med planleg-
ging i byer og landkommuner (senere kalt
SAMPLAN, og dette tilbys fortsatt), og sam-
tidig ble det holdt kurs ved Norges tekniske
høgskole (NTH). Behovet for ny planlegger-
kompetanse var stort. Av landets 451 kom-
muner (1970), var det i beste fall bare de 47
byene som hadde egen kompetanse på by- og
regionplanlegging, og denne var som regel
svært ensidig preget av arkitekter og ingeni-
ører. Samtidig trengte fylkene (fylkesmenne-
nes utbyggingsavdelinger) og en rekke statli-
ge etater, spesielt samferdselsetatene, plan-
leggere. Haugen-komiteen betraktet etable-

1. Øvstedal, S, jordskiftekandidat 1949, stipendiat 1955, 1.amanuensis 1962, professor i Jordskifte 1966–1978, 
direktør Jordskifteverket 1979–1991 (Prosjekt Runeberg 1973:611).
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ring av etterutdanningskurs i arealplanleg-
ging som en effektiv måte å komme i gang på
NLH.

Høgskolen oppnevnte et rådgivende ut-
valg på fem medlemmer til få etablert etter-
utdanningskurset i arealplanlegging, med
Øvstedal som leder. 

«NLH har vedtatt å arrangere spesielle
kurs i planleggingsfag av ett semesters va-
righet fra 1967 ved institutt for jordskifte og
eiendomsutforming …» (NTJL 3/67:351). Det
første etterutdanningskurset i arealplanleg-
ging startet i august 1967 med 20 deltakere,
og strakk seg over tolv uker. 

Slike omfattende videreutdanningskurs
ble arrangert på Ås både i 1968 og 1969. 

Ofte var registreringen av naturgitte og
menneskeskapte ressurser så nyskapende og
omfattende i et kurs, at den ble utgitt som en
trykt rapport. Et slik eksempel var data
samlet inn før og under «kurs i planleggings-
fag» høsten 1971, da Jeløya i Moss kommune
ble nyttet som øvingsområde. Den endelige
rapporten «Jeløya. Analyse av verneverdier i
naturmiljø og kulturlandskap» var på 84 si-
der, samt 13 vedlagte analyse- og syntese-
kart, og ble brukt både av lokale og regionale
miljø- og planmyndigheter, så vel som til læ-
restoff ved universitetet. Så nylig som i 2016
kom denne rapporten i et nytt opplag etter
henstilling fra Moss Historielag (Edvardsen
2017).

Et annet eksempel er «Modellområde i
Gausdal vestfjell. Registering og vurdering
av arealer som ledd i fjellplanlegging», skre-
vet av T. Kongsrud i 1979, som da var ama-
nuensis i arealplanlegging på instituttet.
Rapporten var en systematisering og eksem-
plifisering av «metodeopplegget for sam-
funnsplanlegging» som ble nyttet i et etter-
utdanningskurs i fjellplanlegging høsten
1972. Rapporten ble utgitt i instituttets faste
meldings-serie (Melding nr. 30) og benyttet
som lærestoff i mange etterfølgende år. 

Arealplanfagets mål og 
utviklingsretning
Fagets utvikling ble preget og farget av de na-
sjonale behov og strømninger, men også i

sterk grad av personene på Ås som fikk et ho-
vedansvar for fagets mål og retning. Det lå i
tiden et ønske om å få en oversikt over landets
naturressurser og styring av bruken av disse
(NOU 1972:1). Landets naturressurser «lå for
en stor del nettopp i utmarksområdene, de
ubebygde delene av landets kommuner. Jord-
skiftefaget var i utgangspunktet opptatt av
bonitering, verdsetting og skifteteknikk»
(Øvstedal 1967:269), og de første fjellplanene
tok sikte på økonomisk utnytting av fjellom-
rådene, spesielt til turisme og fritidsbebyggel-
se. Men Fjellplan-teamet varslet også andre
verdier. Teamet la til grunn at ingen bebyg-
gelse skulle ligge på snaufjellet, at hytter
skulle ligge samlet, ikke spredt, og i lavboni-
tet skog, ikke på dyrkingsjord eller god beite-
mark (Sømme, A 1965:9). 

Langdalen var medlem av Statens natur-
vernråd fra 1967 og Europarådets natur-
vernkomite fra 1970 (Olsen & Selfors
1986:213). Han brakte både vernehensyn og
verneformål inn i arealplanleggingen på Ås,
kanskje klarest uttrykt i artikkelen «Natur-
vern og arealplanlegging» (Kart og plan
1/1970:113). Langdalen sørget også for at
kulturvern ble en naturlig del av arealplan-
faget. Han satt i styret for Kulturminnere-
gistreringen under Norges Kulturråd fra
1971. Dette gjenspeilet seg i «metodeoppleg-
get» som omtales senere; «vern» ble et formål
på linje med «utbygging» i undervisning og
forskning om formelle arealplaner.2

«A1» – «A4»
I en tid hvor formelle arealplaner alltid ble
trykket på papir, var de standard papirfor-
matene A1, A2, A3 og A4 godt kjent i faget.
Men betegnelsene hadde på Ås også en an-
nen betydning; «Arealplan-kurs 1», «Areal-
plan-kurs 2», etc. 

Etter den nye studieordningen ved NLH i
1972, besto Cand.agric-studiet av et første
studieår ved en av landets landbruksskoler,
og med fire siste år på Ås. Et fullstappet stu-
dieår var på 20 vekter fordelt på tre semes-
tre, og hele det 5-årige studiet var på 110
vekter (NLH 1984:8) (omregnet til dagens
studiepoeng stp, ECTS-Credits, var det 330

2. E Langdalen, sivilarkitekt NTH 1951, vit.ass 1951–54, stipendiat NTH 1958-61, fylkesreguleringsarkitekt i 
Oppland 1965-68, dosent NLH 1968 og professor i arealplanlegging NLH 1975.
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stp, dvs en «gammel vekt» utgjorde tre av
dagens studiepoeng, wikipedia, 2017b). Fra
omleggingen av arealplanundervisningen
ved instituttet i 1973, besto kurstilbudet av
de følgende fire kursene: 

«A1, Arealplanlegging, grunnkurs» var det
grunnleggende innføringskurset ved insti-
tuttet (1 studievekt, tilsvarer dagens 3 stu-
diepoeng). Det var professoren som vanligvis
møtte de nye studentene med dette på vårse-
mesteret i første studieår. Mange ulike studi-
eretninger på NLH tok dette som obligato-
risk eller også valgfritt emne. Kurset besto
av forelesninger, med en avsluttende skrift-
lig eksamen.

«A2, Oversiktsplanlegging og detaljplan-
legging» var det store «tegnekurset», med to
store gruppeoppgaver: en omfattende rap-
port med arealanalyse og forslag til kommu-
nedelplan, og tilslutt et utkast til regule-
ringsplan for en valgt del av den første. De-
taljplanoppgaven i målestokk 1:1000 ble i
første rekke en øvelse i tekniske detaljer i et
byggefelt, som veikurvatur, byggelinjer,
handtering av overflatevann, arrondering
sett i forhold til lys og skygge, m v. Kurset
var på tre vekter (tilsvarende dagens ni stp),
og ble undervist av amanuensen i arealplan-
legging, med bistand av fagområdets viten-
skapelig assistent. Undervisningen besto av
en forelesningsserie, samt veiledning på

øvingsoppgavene direkte på tegnebordene.
Med omlag 50 studenter fordelt på 10 til 12
grupper, var dette det mest undervis-
ningstunge kurset innen arealplanlegging.
Ved siden av studentene på studieplan Are-
alplanlegging, var kurset obligatorisk for
studentene på Jordskifte så vel som på Land-
skapsarkitektur (spesialisering Regional
planlegging). I tillegg var det populært som
valgfag blant studenter i Naturforvaltning,
Tekniske fag, Skogbruk og Landbruksøkono-
mi. Øvingsområdet i «A2» ble normalt lagt til
nabokommunene rundt Ås.

«A3 Regional planlegging» var hovedkur-
set i arealplanlegging, og det siste studente-
ne gjorde på høgskolen før de avsluttet med
hovedoppgaven. Det var på fem studievekter
(15 stp), gikk i det siste høstsemesteret og
ble undervist av professoren, gjerne med bi-
stand av både amanuensis og vit.ass. 

Undervisningen var en blanding av fore-
lesninger, feltkurs med en stor øvingsoppga-
ve og ekskursjoner. Kjente forelesere fra
NTH, Arkitekthøgskolen i Oslo og Universi-
tetet i Oslo, bidro til å gi undervisningen
både bredde og tyngde. Feltdelen på 6–8
dager, ble ofte lagt til byer i andre landsdeler
og var kostbare å gjennomføre.

«A4 Strand- og fjellplanlegging» var et valg-
fritt kurs på 2 vekter (6 stp), som svært man-
ge studenter valgte å ta. Det gikk som et in-

Figur 1. Erik Langdalen har med pennen fanget et utvalg av instituttets ansatte 1988. (Første
rekke fra venstre: Austenaa, Stepaniak, Hågvar, Dolvik, Smebøl, Sevatdal, Rogstad. Bakre
rekke: Balle, Steinsholt, Hovden, Edvardsen, Langdalen, Fjeld. (Publiseres med Langdalen-
familiens godkjenning).
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tensivt feltkurs i sommersemesteret, i praksis
i løpet av de tre første ukene i juni. Øvingsom-
rådet var vekselvis et område i høyfjellet eller
i strandsonen. Temaet varierte mellom å lage
en disposisjonsplan for et område i en fjell-
kommune, eller deler av kystsonen i en kom-
mune. Øvingskurset var først «skreddersydd»
til planoppgaver etter Strand- og fjellplanlo-
ven av 1976, men ble etterhvert orientert mot
bygningsloven, dvs. med oppgave å lage dis-
posisjonsplaner etter vedtekt til paragraf 82 i
1965-loven, og senere kommunedelplaner et-
ter paragraf 20 i 1985-loven. Det var amanu-
ensen, igjen med bistand av vit. ass. som un-
derviste i «A4». Det hendte at også professo-
ren deltok på feltdelen.

Slik gikk undervisningen i over ti år, uten
særlige endringer, men med stadig økende
studenttall. I tillegg til Studieplan «Regio-
nal» Planlegging, ble det omkring 1974 eta-
blert en spesialisering «Arealforvaltning»,
som høgskolelektor, senere førsteamanuen-
sis, G. Balle hadde ansvar for, og som gikk
dypere inn på organisering og økonomi i
kommunal forvaltning. Under denne spesia-
liseringen lå kurs, som fra og med 1988 ble
formelt flyttet fra eiendomsfag og til areal-
planlegging, og fikk kodene «A5» (Kommunal
forvaltning og økonomi) og «A6» (Plangjen-
nomføring).

Studentene ble bare tilbudt teori og lite
praksis i de to første studieårene, inntil fag-
området begynte å arrangere et lite obligato-
risk øvingskurs i Stavern (2001), som de nye
studentene ble møtt med rett etter immatri-
kuleringen. Det ga også langt mer direkte
kontakt mellom lærerne og studentene.

Tegnesalene
Felles for instituttene Jordskifte og areal-
planlegging og Landskapsarkitektur, var de
store øvingsoppgavene som inkluderte kart-
og planarbeid. Studentene arbeidet på teg-
nebordene – individuelt og i grupper på tre
til fem – med forslag til reguleringsplaner og
kommuneplaner i papirformater opp til A0
(841 x 1189 mm). Eimen av «Pantone» sprit-
penner lå sterk over tegnesalene under de
hektiske innleveringsperiodene hvor studen-
tene arbeidet bokstavelig talt dag og natt.
Kommuneplanoppgaven krevde innleverin-

ger på opptil 15 kartplater med registrerin-
ger, analyser og syntese. Veiledningen i disse
kursene foregikk nettopp ved tegnebordene,
bøyd over kartskissene. Det var både antall
tegnesalplasser og omfanget av veiledningen
som satte grenser for opptaket på disse
øvingskursene.

Rollespill i undervisningen
På et feltkurs på Karmøy i 1982 ble det im-
provisert et lite ad hoc rollespill med studen-
tene for å illustrere hvordan lokale beslut-
ningsprosesser kunne foregå. Ideen ble sys-
tematisert og videreført i arealplanundervis-
ningen etter 1985 av M. Edvardsen. Han
skrev, forberedte og gjennomførte i alt sju
forskjellige rollespill som hver tok for seg ak-
tuelle tema som hyttefelt, marina, kjøpesen-
teretablering, golfbane, vassdragsvern eller
havneutbygging. Studentene ble i Akt 1 inn-
delt i grupper som representerte politiske
fagutvalg, hvor ferdig utarbeidede skriftlige
saksdokumenter, inklusiv plankart, ble drøf-
tet. «fagutvalgene» skrev korte innstillinger
til «plansaken» som ble sluttbehandlet i et
samlet «kommunestyre» (Akt 2). En av stu-
dentene var forespurt og utpekt som «ordfø-
rer» og ledet drøftingene og forhandlingene i
«kommunestyret», mens læreren satt ved
«ordførerens» side som «rådmann». De øvrige
studentene ble ikke informert om annet enn
at det var «obligatorisk frammøte». Studen-
tene spilte gjerne sine roller med stor bravur
og oppfinnsomhet. Utfallet var alltid helt
åpent, men målet var at man under «kom-
munestyrets behandling av plansaken» skul-
le gjøre et konkret vedtak. Forberedelser til
spillet, inklusiv manuskript, rollehefte, og
regi, tok to–tre dagsverk, mens hele spillet
ble alltid gjennomført i løpet av fire klasseti-
mer. Rollespillene simulerte reelle politiske
beslutningsprosesser på en effektiv måte, og
erstattet mange siders lesepensum.

Det siste gjennomførte «analoge» rollespillet
så langt, «Gold Island», ble kjørt på Island i
2010 (Edvardsen 2010). To rollespill («Monolå-
gen» og «Gåsekilen») ble også utført på en digi-
tal læringsplattform (verktøyet Forum i Fron-
ter), i real time på etterutdanningskurs i vann-
forvaltning (2008, 2009), med deltakerne sit-
tende på sine arbeidsplasser rundt om i Norge.
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Trangere rammer og flere studenter. 
«Festung Sørhellinga».
Instituttet søkte tidlig samarbeid med det
nystartede Institutt for naturforvaltning.
Fagområdene naturforvaltning og arealplan-
legging hadde jo på mange måter blitt «am-
met fram av samme mor» (Haugen-komite-
en). Langdalen har beskrevet hvordan de in-
viterte til det første kontaktmøtet mellom in-
stituttstyrene, tidlig på 1970-tallet. E. Lang-
dalen hadde med sin lune humor som insti-
tuttstyrer instruert de øvrige medlemmene
om å stille i smoking, eller minimum
blådress til møtet. De mer «vindjakkebekled-
te» kollegaer fra naturforvaltning, stusset
selvfølgelig stort, og instituttleder Sigmund
Huse måtte tilslutt spørre om det var «en
spesiell anledning, hyggelig eller trist?»
Langdalen svarte at «nei, slik stiller man jo
her til styremøter og ved viktige besøk».

Resultatet av samarbeidet ble imidlertid
at nesten alle naturforvalterstudentene på
1970-, 80- og 90-tallet tok minst ett og opptil
tre av arealplan-kursene. Gjennomføringen
av» det store tegnekurset», øvingskurset i
kommunal planlegging,» A2», ble etterhvert
svært vanskelig. Det toppet seg i 1991 med

63 studenter som hadde kurset obligatorisk.
Etterhvert måtte instituttet avvise studen-
ter fra andre studieretninger, kursets «bære-
evne» i form av lærekrefter og tegnesalsplas-
ser var for lengst overskredet. Reaksjonene,
spesielt fra naturforvaltning, resulterte i
protestskriv og artikler under overskriften
«Festung Sørhellinga» og med tegninger av
det kjente undervisningsbygget bak pigg-
trådsperringer! 

Situasjonen roet seg etter hvert ned.
Teoristoffet i undervisningen ble formidlet

gjennom forelesninger og gjennom pensum-
lesning. Forelesningene ble ofte holdt av høg-
skolens mange anerkjente professorer, så
som E. Dahl (biologi, økologi), S. Skjeseth
(geologi), S. Borgan (økonomi og politikk).
Men gjesteforelesere var like vanlig og blant
de hyppigste foreleserne var R. H. Jensen
(Norges tekniske høgskole, NTH) og E. Lor-
ange (Arkitekthøgskolen i Oslo). Praksisen
med utveksling av forelesere og sensorer
mellom lærestedene i Norge, ga en viss ga-
ranti for kvaliteten på undervisningen.

Men feltarbeidet og øvingskursene i areal-
planlegging var minst like viktige som teori-
delen. «Learning by doing» var en klar ret-

Figur 2. Rollespill (analogt) i arealplan-undervisningen på Ås. «Kommunestyret i Vesterøy»
behandler forslag til reguleringsplan for «Gulløya». «Rådmann» Morten Edvardsen, «ordfø-
rer» Bjørn Vik og engasjert «kommunepolitiker» Gjermund Gravir, hovedkurs A31, 1992
(Skjermbilde fra video-opptak av T. Kongsrud).
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ningslinje for undervisningen, og ble tatt for
gitt. Instituttet samarbeidet direkte med
kommunene som vekslet som øvingsområder
for kommunedelplaner og reguleringsplaner.
Som regel inviterte ordfører til møter med
orienteringer fra kommunens egen etatsjefer
om økonomi og utvikling, om infrastruktur
og egne planer. Studentenes befaringer, in-
tervjuer og registreringsarbeid førte til de-
taljert innsikt i lokale forhold. Til gjengjeld
ble som oftest kommunens teknisk etat i et-
tertid overrakt rapporter og plansjer fra re-
gistreringene studentene hadde gjennom-
ført. Det kunne utgjøre opp til 3000 time-
verk!

Ofte kom lærerne og et utvalg av studen-
tene tilbake til kommunen etter avsluttet
sensur og holdt en orientering om funnene og
utkastene til planer, ofte også kombinert
med en utstilling av planforslagene og rap-
portene.

Et arbeidsmarked som etterspurte kvalifi-
serte planleggere, ga fagområdet et vennlig
dytt i ryggen. Men dette økte også undervis-

ningsbelastningen i faget. Høyskolens sen-
trale organer, herunder studienemd så små
muligheter til å tilføre faget mer ressurser,
inntil instituttet i 1992 fikk opprettet et ek-
stra professorat i arealplanlegging, med mid-
ler fra Miljøverndepartementet. Årene 1992–
95 var spesielt kritiske. Staben i Arealplan-
legging var i de årene hardt belastet med
langvarige sykdomsfravær, krevende anset-
telsesprosedyrer og administrative oppgaver.
To viktige undervisningsstillinger ble besatt
med vikarer. Tre erfarne sivilarkitekter hjalp
fagområdet over kneiken på ulike måter og
omfang i disse årene; E. Lund, E. Ridder-
strøm og S. Asmervik. (Asmervik søkte og
fikk senere et av de ledige professoratene).

Forskning og utredning (FoU)
Undervisningen på en høyre undervisnings-
anstalt bør være forskningsbasert. Det var
viktig for arealplanmiljøet å ta initiativ til,
eller i det minste delta i forskningsprosjek-
ter.

Mange mindre prosjekter kom i stand ved
initiativ og midler fra departementer eller
etater. To av de største prosjektene som fikk
avgjørende betydning for arealplanfagets
retning, ble imidlertid finansiert av
forskningsrådene:

«Tettstedsvekst i landbruksmiljø» (1971–
76, finansiert av Norges Landbruksvitenska-
pelige forskningsråd (NLVF).

I 1971 startet instituttet og Institutt for
landskapsarkitektur et samarbeidsprosjekt
som gikk over flere år og som var finansiert
av NLVF. I årene 1971–1976 utkom fem stør-
re rapporter, samt flere arbeidsrapporter og
artikler.

Professorene Langdalen og Gabrielsen
(Landskapsarkitektur) var prosjektledere.
De utviklet «metodeopplegg for samfunns-
planlegging» sammen, og herunder også eg-
nethets- og konfliktanalyser tilpasset norske
forhold, som fortsatt i dag er en viktig «opp-
skrift» for praktisk fysisk planlegging. 

Arbeidet med prosjektet ble også sterkt in-
spirert av Ian McHargs bok «Design with na-
ture» (1969), og som nok ga miljøet på Ås ide-
en om egnethetsanalyser.

En annen naturlig og grunnleggende fag-
lig inspirator, var Patrick Geddes (1909),

Figur 3. Plakat for utstillingen av studentar-
beider i Moss kommune 2002.
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med blant annet sin profil «land fra fjell til
strand» (the Valley Section). 

Som metode hører dette opplegget inn un-
der konsekvensanalyser (Carley 1980:39),

Men oppmerksomheten var rettet mot mer
kvalifiserbare vurderinger av å finne den
beste lokaliteten til et gitt formål. Etterhvert
ble konsekvensanalyser tema både i under-
visning og i FoU.

Langdalen var også opptatt av at areal-
planlegging skal kunne gjennomføres på alle
nivåer og i målestokker, som er tilpasset ni-
vået. Inspirert av Doxiades laget han derfor
en matrise som kunne illustrere sammen-

hengen mellom geografisk nivå, kartmåle-
stokk, detaljeringsgrad, planvirkemidler og
disipliner (Langdalen 1994:72). Langdalen
la vekt at studentene skulle oppfatte og for-
stå betydning av målestokk, enten det gjaldt
bygningsdetaljer eller et større, sammen-
hengende landskap. 

«Konkurrerende bruk av kystsonen»
(1981–1992, finansiert av Norge Allmennvi-
tenskapelige forskningsråd (NAVF).

Det første initiativ til tverrfaglig analyse
av kystsoneproblemer ble tatt av NAVF i
1979. Premissene for forskningen om og for
kystsonen ble lagt i to perspektiv-notater av

Figur 4. Metodeoppleg-
get for samfunnsplan-
legging, 1973 (E. Gabri-
elsen, E. Langdalen, O.
D. Myhrstad, A.-I. Oter-
holm)
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henholdsvis Norsk Institutt for vannfors-
kning (NIVA) og ILP, NMBU. De to institut-
ter sto i mange år sammen om dette felles-
prosjektet, og utga alt 23 rapporter og ar-
beidsnotater i prosjektet i årene 1982–1993,
de aller fleste ved ILP.

Rapportene tok opp forhold som ikke tidli-
gere var særlig utredet, så som eksempelvis
eiendomsrettslige spørsmål i sjø. Mange av

arbeidene ble derfor sterkt etterspurt, også
mer enn tjue år etter den første publiserin-
gen. Ved instituttet var det i første rekke fle-
re etterfølgende vitenskapelige assistenter
og stipendiater som holdt liv i forskningen og
utviklingsarbeidet om kystsonen, med sterk
støtte og inspirasjon fra professorene T. Aus-
tenå, H. Sevatdal og E. Langdalen. 

Dataalderen
Nærmest alle fag og alle miljøer ble påvirket
av datateknologiens inntog, fra 1970-årene,
men spesielt etter introduksjonen av den
«personlige datamaskinen».

Instituttet hadde allerede i forskningspro-
sjektet «Tettstedsvekst i landbruksmiljø» i
1976 tatt i bruk avansert datateknologi ved
hjelp av stormaskiner ved NLHs Sentral for
forsøksmetodikk og databehandling (Oter-
holm 1976: forord). 

Instituttets første egen datamaskin var en
Norsk Data «Nord-5» finansiert av FoU-pro-
sjektet «EDB-basert register over ekspropria-
sjonsavgjørelser og jordskiftesaker», ledet av
S. Fjeld. Den ble også i stor grad benyttet til
tekstbehandling og glede for instituttets se-
kretariat. Men allerede i 1986 skaffet insti-
tuttet seg de to første «personlige datamaski-
ner», en IBM «286» på Jordskifte og en Apple
Macintosh «Plus» på Arealplanlegging. Det
ble starten på en data-revolusjon, som ennå
ingen ende har, men som alle kjenner.

Nasjonalt samarbeid om 
planleggerutdanning
Regioplan/Øst
Hvert år siden 1970 hadde Kommunenes
Sentralforbund i samarbeid med flere depar-
tementer arrangert et stort videreutdan-
ningskurs i samfunnsplanlegging (Sam-

plan). Det var stort sett kun rådmenn og tek-
niske sjefer som deltok, siden det var dyrt og
krevde mye fravær fra arbeid. På et møte
med representanter fra universitets- og høg-
skolemiljøene i Tromsø, Trondheim, Bergen,
Ås, Oslo og Lillehammer, ble man enige om å
forsøke en regional organisering av slike et-
ter- og videreutdanningstilbud i samfunns-
planlegging. På Østlandet ble det slik at
NLH ved ILP, og Høgskolen i Lillehammer
dannet et felles styre og en plan for Region-
plan-Øst. Kurs kom i gang i oktober 1992, og
gikk til juni 1993. Det var ikke spesielt vel-
lykket, pga. dårlig oppslutning om kursene,
samt intern uenighet om fordeling av «stu-
dentvektproduksjonen».

FUS
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging
var et mer vellykket prosjekt. Ideen var å
lage en nasjonal del av AESOP, som også
kunne representere Norge i AESOP Council.
Tanken ble drøftet mellom representanter
for Geografisk Institutt, UiO og Planfag,
NLH. Institutt for Planfag tok et initiativ og
arrangerte en «første og konstituerende kon-
feranse for FUS» på Ås 2.–3. november 1989.
Som «trekkplaster» var Rodriguez-Bachiller
ved Oxford Polytechnic invitert til å forelese
om «The Planner Education in Europe». Nes-
te dag var det forberedte innlegg fra O. Røk-
holt, J. Amdam, Moflag og T. Fr. Rasmussen.

Figur 5. Overskrift i 23 kystsonerapporter 1983–1993

KP-2017-3.book  Page 192  Thursday, August 31, 2017  7:24 AM



Arealplanfagets utvikling ved universitetet på Ås (NMBU)

KART OG PLAN   3–2017 193

Dannelsen av forumet ble så vedtatt, og FUS
har siden funksjonert bra. I inneværende år
har M. Grønning, BYREG/ NMBU, lederan-
svaret, mens sekretariatet ligger, som alltid,
i Kommunenes Sentralforbund.

«NIBRs inntogsmarsj»
Etter 1998 skjedde det store forandringer,
organisatorisk, økonomisk og på personalsi-

den. FoU-porteføljen ble utvidet, det samme
gjaldt etter- og videreutdanningsaktiviteten.
Begge deler ga viktige penger i institutt-kas-
sen. Da begynte også «NIBRs inntogsmarsj»,
hvor mange nye medarbeidere, både i faste
stillinger, men også stipendiater, typisk ble
rekruttert fra Norsk institutt for regionplan-
legging. T. Holsen var den første som kom fra
NIBR, i 1998 (Holsen 2017). 

Figur 6. Instituttet var tidlig ute med avansert databehandling. Eksempel på raster-analyse i
egnethetsvurderinger av «modellområde Kvinesdal». Rapport fra «tettstedsvekst i landbruks-
miljø», 1976
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Mens det første studieåret av det 5-årige
cand.agric-studiet lå ved Stend ved Bergen,
hadde studentene et lite innføringskurs i
arealplanlegging som også inkluderte prak-
tiske øvelser. Disse ble borte da det første
studieåret ble flyttet fra Stend til Ås på slut-
ten av 1990-årene. I 2001 ble et praktisk
øvingskurs (i Stavern) innført helt i starten
av 1. studieår. Dette brakte de helt nye stu-
dentene i bedre kontakt med faget så vel som
arealplanlærerne.

Arealplanfagets orienteringer og priorite-
ringer endret seg i pakt med tidens strøm-
ninger, og endringer på personalsiden. Det
dominerende perspektivet på planlegging og
forvaltning av utmark ble redusert, mens det
økte tilsvarende på bysentra og urbane pro-
blemstillinger.

Uteksaminerte kandidater
Det er vanskelig å skille arealplanleggerne
ut fra de andre kandidatene som utgikk fra
instituttet. Noen studenter «helgarderte»
ved å ta kurs som åpnet for karrierer både

som arealplanleggere og som jordskiftere.
Mange landskapsarkitekter så vel som eien-
domsutformere, tok kurs i arealplanlegging.
Spesialiseringen «Regional planlegging» i
Landskapsarkitektur, innbefattet at studen-
tene tok alle arealplan-kursene («A1», «A2»,
«A3», og ofte også «A4»). Noen år, tidlig på
1990-tallet, utgjorde denne spesialiseringen
opptil halvparten av studentkullet på land-
skapsarkitektur. Om man inkluderer disse,
blir tallene for uteksaminerte kandidater
nærmere doblet.

Noen studenter tok hovedkurset i areal-
planlegging som valgfag, i tillegg til for ek-
sempel eiendomsfag, men med mindre de
også valgte et tema for hovedoppgaven innen
denne fordypningen, telles de ikke med i
oversikten nedenfor.

Med en konservativ og streng telling, blir
antall uteksaminerte arealplanleggere,
cand.agric., studieretning Arealplanlegging
(fra 2005: Master i arealplanlegging), (Vest-
vik 2017):

Forskerutdanning, fra lic.agric til Ph.D
Forskerutdanningen i arealplanlegging har
ofte bestått i avtalt pensum, men også selv-
valgte kurs ved NMBU eller andre universi-
teter. I en periode på 1980-tallet arrangerte
professor E. Gabrielsen på Landskapsarki-
tektur kurs («Dr.scient-kurs i vitenskapsteo-
ri») som var obligatorisk for høgskolens dok-
torgradsstudenter, med filosofer og sam-
funnsvitere fra Blindern som forelesere. Må-
let med forskerutdanningen er å oppnå en
doktorgrad i faget. Hoveddelen i studiet har
hele tiden vært en selvstendig avhandling

som må forsvares offentlig. Fram til 1980 var
det tilstrekkelig å ta en såkalt licensiats-
grad, lic.agric (licentia docendi agriculturae).
Den ble innen mange fagområder og univer-
siteter regnet som en lavere doktorgrad, noe
under den klassiske dr.philos. Så også ved
NMBU, men i 1980 ble den formelt avløst av
graden dr. scient, fram til 2008 hvor denne
igjen ble avløst av Ph.D. (wikipedia, 2017). 

Det har hele tiden vært mulig å ta den tyn-
gre doktorgraden, dr.agric. ved NMBU. Den
er det kun én som har tatt innen arealplan-
legging, Roar Amdam i 1998.

Tabell 1 Uteksaminerte arealplanleggere

År 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Antall 6 8 5 6 9 13 17 13 15 23
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Arealplanlegging på Ås og 
Internasjonale kontakter
Elementer av arealplanlegging, slik som plan-
jussen, samt det reelle naturgrunnlaget, er spe-
sifikt norsk, og vil alltid være det. Men fagets
metodikk, analysemetoder og framstillingstek-
nikk er svært internasjonalt. Arealplanlegging
har lange tradisjoner i de fleste land. En under-
visning i faget må ta hensyn til dette, og slik
har også instituttet opp gjennom årene knyttet
faglige kontakter, spesielt nordiske, men også
til Europa forøvrig og til Amerika. 

Nordiske lærermøter
De historiske viktige planfaglige koplingene
til Sverige og Danmark, går igjen i institut-

tets tidlige relasjoner til Aalborg Universitet
og Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.
Utgangspunktet var igjen her jordskiftefa-
get, med koplinger til Lantmäteri-utdannin-
gen i Stockholm og Landinspektørutdannin-
gen i Aalborg. Senere kom også Finland med
gjennom Helsingfors universitet. Arealplan-
legging var som oftest med som eget tema på
disse lærermøtene. Det er holdt felles fagmø-
ter mellom disse institusjonene med jevne
mellomrom siden 1980.

International Federation of Surveyors 
(FIG)
Instituttet deltok i faglige konferanser og ko-
miteer helt siden «avdelingstiden», da landmå-

Tabell 2 Doktorander innen arealplanlegging (NLH/UMB/NMBU)

Navn År Grad Tittel

Amdam, Jørgen 1974 lic.agric Vurdering av landbruksareal ved planlegging og utbygging

Røsnes, August 1974 lic. agric Bostedsservice og befolkningsendring : en undersøkelse fra 
Vesterålen for perioden 1960–1970

Haveraaen, Morten 1993 dr scient By, bosted, lokalsamfunn, bolig. Fire stedsrettete arbeider hvor 
planlegging møter sosiologi. 

Holsen, Terje 1993 dr scient Kjøpesentra og kommunal planlegging: en analyse av utviklin-
gen av eksterne kjøpesentra og kommunale plan- og beslut-
ningsprosesser.

Amdam, Roar 1998 dr agric Del 1 – Den forankra planen: drøfting av kriterium for alternativ 
næringsplanlegging og Del 2 Den forsømde regionen: vurde-
ring av næringsplanlegginga i Ålesund-regionen.

Hagen, Aksel 2006 PhD Praksis søker forståelse. Studie av fylkesplanlegging i Oppland 
1974–1996.

Higdem, Ulla 2007 PhD Regional partnerships and their constructions and implementa-
tions: a case study of the counties of Oppland, Hedmark and 
Østfold

Tennøy, Aud 2012 PhD Hvordan og hvorfor planleggere lager planer som, hvis de 
gjennomføres, gir vekst i biltrafikken: forklaringer knyttet til 
ekspertkunnskapen, planleggerne og planprosessene.

Jerpåsen, Gro Bjørn-
stad 

2013 PhD Mellom land og by: alternative tilnærminger til analyse av den 
historiske dimensjonen i byens randområder

Koppen, Gro 2014 PhD Strandvernets stilling i Austevoll kommune. En studie av Plan-
utvalgets dispensasjonspraksis i 100-metersbeltet ved sjø.

Stefansdottir, Harpa 2014 PhD Gleden av a sykle til jobb: byrom og syklisters estetiske opple-
velser.

Ridderstrom, Gunnar 2015 PhD Helse og fysisk planlegging i Norge 1814–2008. 

Singsaas, Marianne 2015 PhD Regional planlegging som redskap for helhetlig arealforvaltning 
i villreinfjellene.
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lerne dominerte. Organisasjonen arrangerte
flere faglige arbeidsmøter og fagtreff hvert år,
men den mest omfattende var kongressen som
ble arrangert hvert 4. år. FIGs «Commission 8»
er en faglig komite for «Spatial Planning and
Development». Instituttets arealplanleggere
deltok på kongressene i 1981 (Montreux,
Sveits), 1986 (Toronto, Canada), 1990 (Helsin-
ki, Finland) og 1994 (Melbourne, Australia),
alle med faglige forelesninger og «papers». In-
stituttet var representert i kommisjonen ved
E. Langdalen fra 1969 til 1993 (Øvstedal og
Balle 1993). Etter 1994 ble aktiviteten i FIG
mindre. A. Røsnes var representant i kommi-
sjonen frem til 2006 (Røsnes 2017).

Association of European Schools of 
Planning (AESOP)
Ideen til en forening i Europa spesielt for ut-
danning av by- og regionplanleggere, ble lan-
sert i Tyskland i 1987, og instituttet var re-
presentert på stiftelseskonferansen i Am-
sterdam i 1988, som en av tre institusjoner
fra Norge (Arkitekthøgskolen i Oslo, Geo-
grafisk institutt ved NHH/Universitetet i
Bergen og ILP/NLH på Ås). M. Edvardsen
satt de første årene som nasjonal medlem i
AESOPs Council (1988–1991), så overtok S.
Asmervik, og senere E. Falleth.

Figur 7. Prof Andreas
Faludi, Universiteit
Amsterdam, var vert-
skap ved AESOP sin
stiftelseskonferanse i
1988 
(Foto: M. Edvardsen).

Figur 8. Kontakter knyttes på tvers av landegrenser (AESOP, Amsterdam 1988) 
(Foto: M. Edvardsen)

KP-2017-3.book  Page 196  Thursday, August 31, 2017  7:24 AM



Arealplanfagets utvikling ved universitetet på Ås (NMBU)

KART OG PLAN   3–2017 197

Utenlandsopphold som del av 
forskerutdanningen
Flere stipendiater og doktorgradsstudenter
har opp gjennom årene tatt ett eller flere se-
mestre ved utenlandske læresteder. (M. Ed-
vardsen, London School of Economics, UK
1987; T. Holsen, Oxford Brookes University,
UK 1990; M. Haveraaen, Lancaster Univer-
sity, Dept of Sociology, UK 1990; A. van Nes;
University College of London, UK 1999).

Forskning og utredning (FoU)
Andre måter å holde kontakt med det inter-
nasjonale fagmiljøet, var gjennom forsknings-
prosjekter og konsulentoppdrag. Nedenfor
er kort nevnt prosjekter med klar internasjo-
nal kopling og delvis internasjonal finansier-
ing: «Planprosess og arealbruksbeslutninger
i kommunene», University of Essex, UK
(Berge,1987);

«Kompetanse- og institusjonsbygging, uni-
versitetet i Birzeit», Palestina (Røsnes, mfl.,
2004–2008); «Utdanning av planleggere og
forvaltere, Himachal Pradesh, India»,
NORAD Environment Programme IND-063
(Røsnes, mfl.,1999–2001); «Upper Watershed

Management, Sri Lanka», Asian Develop-
ment Bank, NORAGRIC-NODE, (Edvard-
sen, 1999); «Noord XXI», finansiert under
EU-programmet North Sea INTERREG IIc,
(Edvardsen, med E.W. Østrem, 2000). 

Undervisning
Det er ikke mange eksempler på direkte
samarbeid om undervisning over landegren-
sen, men noen er det: 

Felles feltkurs i Ellon (Skottland) og 
Askim
Dette var et virkelig helt unikt undervis-
ningsprosjekt som kom i stand i desember
2000 og ble gjennomført i januar–februar
2001. Den norske koordinatoren for INTER-
REG IIc-programmet NoordXXI (Ø. Holt),
ønsket å få til en utveksling av skotske og
norske studenter på et feltkurs i arealplan-
legging, og kontaktet instituttet på Ås. På
meget kort tid var ti norske studenter og to
lærere (O. Bettum og M. Edvardsen) enga-
sjert, sammen med tilsvarende ti skotske
studenter og to lærere (C. Hague fra Heriot-
Watt University, Edinburgh og M. Higgins

Figur 9. Skotske og norske studenter i felles prosjektarbeid på Askim rådhus, 2001 
(Foto: M. Edvardsen)
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fra Edinburgh College of Art). De norske og
skotske studentene jobbet sammen i grupper
i to feltperioder (i Ellon, Aberdeenshire,
Skottland og i Askim, Østfold), og leverte fle-
re fellesrapporter. Det var et meget vellykket
«kurs-stunt», hva angår felles forståelse av
de to planleggerkulturene, samt «mye læring
om eget system», som noen av de norske stu-
dentene uttrykte det (Higgins 2001). Muntli-
ge presentasjoner på engelsk var også en del
av oppgavene, både i Skottland og i Askim.
Studentarbeidene ble underkastet felles vur-
dering, hvor også lokale fagplanleggere var
trukket inn. De norske studentene fikk god-
kjent øvingskurset som «frie fagvekter».

Erfaringene fra dette «cross-national» un-
dervisningsprosjektet er nærmere beskrevet
og vurdert av Higgins (2001). Studentut-
vekslingen var en del av et større planfaglig
samarbeid mellom nasjonene rundt Nordsjø-
en og helfinansiert av midler fra EU som et
INTERREG-prosjekt (Hague 2001).

«Toer-stilling» på Island
Et annet og nyere eksempel er at M. Edvard-
sen i tillegg til full stilling på Ås, hadde en
bistilling på Island i 2009 og 2010, med an-
svaret for et emne på master-nivå (Planning
of coastal and marine regions, 6 ECTS) ved
University Centre for the Westfjords, Isafjor-
dur, under universitetet i Akureyri. 

Fakultetet, seksjonen og instituttet 
Universitetet på Ås er som læreanstalt 163
år gammel, fagområdet Eiendom (Jordskifte)
er 120 år, Landskapsarkitektur er 98 år, og
By- og regionplanlegging (Arealplanlegging)
er altså 50 år. Tiden går, og faget består, men
altså ikke nødvendigvis de organisatoriske
rammene rundt. I 1993 ble institutt for Jord-
skifte og arealplanlegging formelt slått
sammen med Institutt for landskapsarkitek-
tur, det nye instituttet ble hetende «Institutt
for landskapsplanlegging». Dette var et re-
sultat av et sentralt påtrykk om færre enhe-
ter på høgskolen. Institutt for landmåling,
som var en annen «nabo» i 3. etasje i Sørhel-
linga-bygget, gikk en annen vei og ble slått
sammen med Tekniske fag. Det var nok noen
forventninger til et en større grad av samar-
beid om undervisning og forskning som følge

av sammenslåingen. Egentlig ble det få og
små endringer, men dette skyldtes at det i
flere tiår allerede hadde eksistert et samar-
beid på disse områdene. 

Etter 1993 har flere andre mindre fagom-
råder blitt lagt til; Landskapsplanter/Grønt-
miljø og Folkehelse (Instituttet har tilbudt
Master i Folkehelsevitenskap siden 2007 i
samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akers-
hus). 

I 2016 ble hele universitetet reorganisert,
slik at arealplanlegging, landskapsarkitek-
tur, samt eiendomsfag, nå ligger under ett av
de tre fakultetene på universitetet, «Land-
skap og samfunn» (LANDSAM), sammen
med Internasjonale miljø- og utviklingsstu-
dier, tidligere NORAGRIC. Fakultetet er delt
opp i fem seksjoner, som de nå kaller insti-
tutter. Men disse nye instituttene er rene
fagseksjoner, uten egne administrasjoner el-
ler styrer. Således finnes det nå et Institutt
for by- og regionplanlegging, som tilsvarer
det gamle fagområdet arealplanlegging.

I årene 1971–1993 besto det vitenskapeli-
ge personellet innen arealplanlegging av en
professor, en amanuensis, en vitenskapelig
assistent og en prosjektansatt forsker, dvs
fire personer. I 1994 besto undervisningsper-
sonellet også av kun fire, to professorer og to
stipendiater. I dag består dette miljøet (by-
og regionplanlegging) av 35 vitenskapelige
stillinger. I 1994 var det 13 ferdige kandida-
ter på fagområdet, i 2014 var det 23 (Vestvik
2017). 
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