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In the current regional development plan for Oslo and Akershus, there is a focus on six urban areas
that can help reduce pressure related to expected population growth. The planning guidelines for
these areas give priority to growth over preservation. Experience from compact urban development
has proven that economic and emission-reducing measures are often given priority over a broader
sustainable approach which focuses on the balance between ecological, social and economic sustain-
ability. There is a disconnection between the intent of creating sustainable spaces and quick devel-
opment that may have, as a result decreasing cultural, ecological and local qualities. This article’s
main argument is that future urban development should be based on the local attributes of the spe-
cific area. This allows the area’s cultural and ecological attributes to be integrated into the planning
and design process. Strategic analysis mapping of the cultural and ecological resources of each spe-
cific area can illustrate an integrated framework for future spatial development that uses the full po-
tential of the area. From personal experience through research, teaching, planning and design, the
author shows that a landscape resource analysis approach is key to a broader sustainability of spa-
tial development and to understanding landscape, local areas and people practices.
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Innledning
Den norske befolkning passerer sannsynlig-
vis 6 millioner like etter år 2030, og denne
millionpasseringen vil trolig bli den raskeste
i Norgeshistorien. I Oslo og Akershus forven-
tes en befolkningsvekst på nær 30 % fram til
år 2030 og bare i Ås forventes en vekst på
nær 40 % (Akershus fylkeskommune, 2016;
Statistisk sentralbyrå, 2016). For å møte be-
folkningsveksten i Akershus er det utpekt
seks regionale byer, deriblant Ås og Ski som
skal bli regionbyene sør for Oslo. I Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akers-
hus (2015) legges føringer for utviklingen.

Planen er helt avgjørende for å sikre sam-
handling og bærekraft i en region som utvi-
kles i et historisk høyt tempo. Et utgangs-
punkt for denne artikkelen er planens tyde-
lige føringer om at vekst skal trumfe vern
innenfor en definert tettstedsavgrensning til
de seks regionale byene.

I den offentlige debatten om «det grønne
skiftet» har tilsynelatende CO2 reduserende
tiltak og økonomisk bærekraft seilt opp som
de viktigste målene for bærekraftig byutvik-
ling. I den faglige debatten om kompakt by-
utvikling etterlyses fokus på blågrønn struk-
tur, naturmangfold og sosial bærekraft. Sen-

1. Landskapsarkitekt med spesialkompetanse innenfor strategisk planlegging, økologi og overvannshåndtering. 
Skrev mastergradsoppgave ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), om bærekraftig utvikling av Ytre Hvaler nasjonalpark ved bruk av landskapsressursanalyse. Har erfa-
ring fra større byutviklingsprosjekter, landskapsanalyser, lokaliseringsanalyser, konsekvensutredninger, kommu-
neplaner, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner sentralt på Østlandet. Godkjent BREEAM økolog. 
Bidrar i undervisningssammenheng på NMBU og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 
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trale problemstillinger i forbindelse med
oppfølging av den regionale planen er:

Har vi de strategiske analyseverktøyene
for å sikre bred bærekraftig byutvikling og
fortetting?

Hvordan transformere tettsteder til bære-
kraftige velfungerende byer i løpet av for-
holdsvis kort tid?

I artikkelen rettes blikket mot regionale
byer i Oslos omland som skal utvikles på re-
kordtid. Med utgangspunkt i egne erfaringer
og funn presentert i boka Kompakt byutvik-
ling, Hanssen et al. (2015), belyses og drøftes
rammer, drivkrefter, utfordringer og strate-
giske virkemidler for utvikling av regionale
byer.

Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus 
Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (vedtatt desember 2015) legger fø-
ringer for en kompakt by- og tettstedsutvik-
ling. Den strategiske planen er et resultat av
en bred politisk og faglig prosess hvor Staten,
Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og
de 22 kommunene i Akershus har samarbei-
det. Planen er forpliktende i den forstand at
det kan være grunnlag for innsigelse dersom
kommunale planer bryter med føringene i den
regionale planen (Akershus fylkeskommune,
Oslo kommune, 2015). I følge planen skal 80–
90% av bolig- og arbeidsplassveksten skje i
prioriterte vekstområder. Utenfor disse områ-
dene legges det opp til såkalt vedlikeholds-
vekst for å opprettholde stabile bomiljøer. I
følge planen skal det defineres en langsiktig
avgrensning av byer og tettsteder mot nasjo-
nalt og regionalt viktige jordbruksområder og
annen grønnstruktur. Planen legger føringer
for at vekst bør gå foran vern av jordbruksom-
råder og regional grønnstruktur i prioriterte
vekstområder, mens vernet bør stå sterkere

utenfor. Et vesentlig poeng når utbyggings-
hensyn skal trumfe vern er at potensial for
transformasjon og fortetting i vekstområdet
er utnyttet og at byggeområder planlegges for
høy arealutnyttelse.

Prinsipper om gangavstand mellom vikti-
ge funksjoner er et viktig kriterium. En sen-
tral føring i den regionale planen er at boli-
ger skal i hovedsak etableres inntil 2 km fra
sentralt knutepunkt (kollektivknutepunkt),
arbeidsplasser inntil 600 meter fra sentralt
knutepunkt, og sentrumsområder skal ha
500 meter utstrekning.

Den regionale planen for areal og trans-
port i Oslo og Akershus kan bidra til et skifte
innen planlegging dersom fokuset rettes mot
transformasjon og fortetting av eksisterende
tettsteder i stedet for å opprettholde en are-
alpolitikk med utbygging av jomfruelig
mark. Spørsmålet er om det svake vernet i
vekstområdene overlater for mye handlings-
rom til politikere og utbyggere hvor konse-
kvensene er en lite stedsforankret fortetting
og bit for bit nedbygging av områder med po-
tensial for kvalitativ byvekst.

Figur I viser befolkningsutvikling i regionen eksemplifisert ved Ås kommune. Fra frislepp av
bilkjøp i 1960 til 2016 har det vært en tredobling av befolkningen, frem mot 2031 forventes en
vekst på nær 40 % (Akershus fylkeskommune, 2016, Statistisk sentralbyrå, 2016, Skeie, 2016).
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Bærekraftig byutvikling?
Målet med kompakt byutvikling er å sikre
bærekraftige byer i samsvar med FNs Ver-
denskommisjon for miljø og utvikling sin
(Brundtlandkommisjonen) definisjon av bæ-
rekraftbegrepet fra 1987, forstått som en ut-
vikling som imøtekommer dagens behov
uten å ødelegge muligheten for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov
(Store norske leksikon, 2016). Dette er en ut-
vikling som krever en sunn balanse mellom
økonomisk, sosial og miljømessig utvikling.

Hva innebærer det egentlig å møte dagens
behov, hvor går grensen? Konsekvensen av
en tilsynelatende evig vekstpolitikk frem-
tvinger trolig et blågrønt paradigmeskifte
innen planlegging og stedsutvikling

Drivkrefter – befolkningsvekst, 
urbanisering, politikere og utbyggere
Befolkningsvekst som følge av innvandring,
fødselsoverskudd, økende levealder og urba-
nisering fører til et betydelig press på tett-

 
Figur II viser beliggenheten til de 6 utvalgte regionale byene. Ås kommune og Ski kommune er
bufret med henholdsvis 500 m, 600 m og 2000 m for å gi en indikasjon på utstrekningen av de
prioriterte vekstområdene (Skeie, 2016).
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stedene i Akershus. Grønt skifte og bære-
kraftig utvikling preger det offentlige ord-
skiftet. Samtidig preges byutviklingen av en
snever tilnærming til bærekraftbegrepet
med fokus på økonomiske hensyn og CO2 re-
duserende tiltak. Sosiokulturell- og økolo-
gisk bærekraft (unntatt CO2) har fått liten
plass i by- og tettstedsutviklingen (Hanssen
et al. 2015).

Hvorfor ble det slik? Noe av forklaringen
finner vi i norsk arealpolitikk hvor visjoner,
mål, retningslinjer og rammer for byutvik-
lingen fastlegges av politiske organer. Reali-
seringen og finansielle investeringer gjøres i
hovedsak av markedet (Nordahl, 2015) – Po-
litikerne legger altså premisser og vedtar
planene, men er helt avhengig av markedet
for realisering. Det er dermed en gjensidig
avhengighet mellom privat kapital og offent-
lig myndighetsutøvelse. I byutviklingen syn-
ligjøres dette i fortettingsområder hvor poli-
tikerne og utbyggerne har en felles interesse
i at det bygges høyt og tett ved at politikerne
når overordnede målsettinger om redusert
klimagassutslipp og utbyggerne får gevinst i
form av høy avkasting (Hanssen, Hofstad, &
Saglie, 2015). 

En bærekraftig fortetting krever sterke
faglige administrasjoner og opplyste stand-
haftige politikere – enkelte valg sikrer nød-

vendigvis ikke gjenvalg. Som praktiserende
planlegger har jeg gjentatte ganger reflek-
tert over om vi er inne i en uheldig utvik-
ling, hvor vi i ettertiden angrer dypt på til-
synelatende manglende fokus på landska-
pet, stedet, folkene og arkitektonisk kvali-
tet.

For å sikre reell bærekraftig utvikling må
det være vilje og evne til å tenke helhetlig,
langsiktig og strategisk slik at det utarbei-
des forpliktende, forutsigbare, fleksible og
langsiktige rammer for by- og tettstedsutvik-
lingen. Enkelte vil hevde at dette allerede er
sikret i plansystemet – andre vil hevde at
her er det en betydelig forskjell på teori og
praksis. I de kompakte byene vil det bli an-
ledning til å bygge høyt og tett i prioriterte
områder som tåler det. Investeringsviljen vil
derfor være stor blant utbyggerne, og politi-
kerne sitter dermed med gode forhandlings-
kort for å sikre rause og kvalitativt gode of-
fentlige rom og bomiljøer. Dette er en utfor-
dring som også er en av konklusjonene i boka
«Kompakt byutvikling»: 

I lys av studiene i boken vil vi argumentere
for at de mest presserende utfordringene for
norske byer framover dermed blir å sikre en
fortetting som ikke forringer det eksis-
terende bomiljøet, men snarere tilfører det
kvaliteter. For å sikre dette må kommunene
– og særlig lokalpolitikerne – ta i bruk den
viktige rollen de har i å legge strategiske
planer og føringer for utviklingen (Hans-
sen, Hofstad, & Saglie, 2015, s. 269–270)

Den kompakte byen
Med forankring i historiske europeiske
bystrukturer utvikles tette funksjonsblande-
de byer hvor daglige gjøremål kan nås til fots
eller til sykkel. Modellen medfører mindre
transport, lavere energibruk og reduserte kli-
magassutslipp. I tillegg reduseres kostnader
til teknisk og sosial infrastruktur. Høy tetthet
av mennesker utløser også økt funksjonsinn-
hold, større potensial for rikt mangfoldig fol-
keliv, økt innovasjon og økonomisk vekst som
igjen genererer gode handels-, service- og kol-
lektivtilbud. I utgangspunktet er det derfor
mange fordeler med kompakt byutvikling.

Så hva er da utfordringene?

Figur III Sosiokulturell-, økologisk(miljø-
messig)-, og økonomisk bærekraft hvor ba-
lanse er kjernen i bærekraftig landskaps-
planlegging og stedsutvikling (Skeie, 2016).
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Mulige konsekvenser av manglende 
fokus på økologisk og sosial bærekraft i 
kompakt byutvikling
Ifølge Hanssen & Hofstad (2015) viser
forskning at blågrønn struktur, biologisk
mangfold, og sosial fordeling av goder og byr-
der utfordres i fortettingsprosesser. Økono-
misk bærekraft og CO2 reduksjon har i for
stor grad blitt vektlagt i byutviklingen.

Bærekraftig byutvikling handler om langt
mer enn penger og klimagassreduksjon, og
flere fagmiljøer etterspør derfor et større fo-
kus på blågrønn struktur, naturmangfold og
sosial bærekraft i debatten om utvikling av
den kompakte byen. Mye tyder derfor på at
utfordringene som følge av befolkningsvekst,
klimaendringer og etterkrigsårenes plan-
praksis fremtvinger et blågrønt paradigme-
skifte hvor byene i langt større grad en tidli-
gere planlegges og utvikles på landskapets
og lokalbefolkningens premisser.

Vi skal se nærmere på utfordringene i den
kompakte byutviklingene med vekt på det
manglende fokuset på økologisk bærekraft i
form av blågrønn struktur og sosial bære-
kraft.

Økologisk bærekraft
Blågrønn struktur i form av vegetasjon og
vassdrag som knytter sammen bebygde area-
ler og omkringliggende landskap er sammen
med teknisk- og sosial infrastruktur selve
ryggraden for bærekraftig byutvikling.

Erfaringer fra de siste 25 år er at det ofte
er konflikter mellom fortettingspolitikk og
ønsket om bevaring av grønne områder. 70–
80 prosent av grønnstrukturen i byer og
tettsteder er nedbygd siden 1950-tallet
(Miljødirektoratet, 2016), og Riksrevisjonen
rapporterer om nedbygging av grønnstruk-
tur og potensielle rekreasjonsområder i
byer og tettsteder på en lite planmessig
måte (Hanssen G. S., Hofstad, Saglie, Ness,
& Røe, 2015). Vi er inne i en historisk ned-
bygging av grønnstruktur og bynaturen er
altså nedbygd og fragmentert og en redu-
sert andel av befolkningen har dermed god
og trygg tilgang til rekreasjonsarealer. Det
er derfor paradoksalt at grønnstruktur gis
et svakere vern i utviklingsområder – der
folk lever livene sine. Vi må ikke utvikle et
bilbasert friluftsliv hvor terskelen for enkel-

te grupper blir for høy. Byer trenger natur –
der folk bor. 

Flerfunksjonell blågrønn struktur ivare-
tar alle bærekraftmålene. Et eksempel er åp-
ning av lukkede vassdrag i by som kan bidra
til å skape rause allmenninger og ferdselså-
rer som reduserer flomfare, bedrer lokalkli-
ma, ivaretar naturmangfold, åpner for by-
nært friluftsliv, fremmer folkehelsen og he-
ver nærmiljøkvalitetene – der folk bor. Blå-
grønne strukturer er som nevnt over svært
viktig i folkehelsesammenheng, og flere stu-
dier har dokumentert positive mentale og fy-
siske effekter av nærhet til blågrønne områ-
der. Folk som bor nær grønne områder er
mindre stresset, mer fysisk aktive og lever
lenger og effekten er størst for grupper med
lav utdanning og lav inntekt (Miljødirektor-
atet, 2016; Miljøverndepartementet, 2008). 

Min erfaring som planlegger og BREEAM-
økolog er at både folk flest, private og offent-
lige oppdragsgivere ser verdiene av en ro-
bust blågrønn infrastruktur i form allmen-
ninger som parker, møteplasser, ferdselsårer
og øvrig bynatur. Når den blågrønne infra-
strukturen er på plass er det større tåleevne
for høy tetthet og høyhus i nærliggende om-
råder. 

Strategiske landskapsanalyser kan iden-
tifisere viktige landskapselementer, vass-
drag og økologiske sammenhenger som kan
danne utgangspunkt for utvikling av en ro-
bust flerfunksjonell blågrønn struktur. 

Sosial bærekraft
Sosial bærekraft er komplekst, i denne sam-
menheng rettes fokuset mot stedsidentitet
og medvirkning som er sentralt i strategisk
planlegging. Rettferdig fordeling av ressur-
ser og goder, lokalsamfunnenes bærekraft,
kvaliteter i bomiljøer og uteområder, stolt-
het, tilhørighet, inkludering og medvirkning
er blant temaene som trekkes frem i diskur-
sen om sosialt bærekraftige byer. Erfaringer
tilsier likevel at sosial bærekraft ikke ivare-
tas i tilstrekkelig grad i byutviklingen. Økt
segregasjon, gentrifisering og sosiale eksklu-
sjonsprosesser kan være konsekvenser av en
tilnærmet markedsliberalistisk byutvikling
(Røe, 2015).

I dag legges det i liten grad opp til med-
virkning utover lovens minstekrav. Regule-
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ringsplaner oppfattes som forholdvis lukke-
de prosesser, og i kommuneplanarbeidet
hvor de de lange utviklingstrekkene legges
tilrettelegger svært få kommuner for aktiv
medvirkning (Hanssen mfl., 2015). Å sette
sosiale hensyn høyrere opp på agendaen i by-
utviklingen er ifølge Hofstad (2015) avhen-
gig av politisk vilje og dristighet og det er av-
gjørende at kommunene og især politikerne
tar i bruk den viktige rollen de har i å legge
føringer for en utvikling som tilfører eksis-
terende bomiljøer kvaliteter: 

Innbyggerne er generelt engasjert i sine
nærmiljøer, og opptatt av hvordan de byg-
de omgivelsene legger til rette for gode opp-
vekstvilkår og gode levekår. Med framtidig
fortetting vil medvirkningsdimensjonen
bli av enda større betydning, for å sikre en
sosial og miljømessig bærekraftig byutvik-
ling (Hanssen mfl., 2015, s. 113).

Aktiv medvirkning fra kilder som sitter på lo-
kal kunnskap om steders særegne kvaliteter
sikrer ivaretakelse av hensyn som ikke fan-
ges opp tradisjonelle planprosesser (Hanssen
mfl., 2015). Medvirkning kan altså bidra til at
landskapet tolkes i tråd med landskapskon-
vensjonen – slik folk opplever det. Sosialt bæ-
rekraftig byutvikling kan ivaretas gjennom
strategiske analyser og planer som sikrer at
folk deltar aktivt i utvikling av sine nærmiljø-
er, ivaretar kollektive hensyn, sikrer rause
allmenninger, forankring av planprosess og
tilrettelegger for et variert boligtilbud.

I neste kapittel skal vi se nærmere på en
analysemetodikk som omhandler flere av te-
maene som etterlyses i den faglige debatten
om bærekraftig byutvikling.

Strategisk landskapsplanlegging
Vi er altså avhengig av gode analyseverktøy
som kartlegger stedskvaliteter i lokal og re-
gional kontekst, sikrer bred reell med-
virkning og forankring. Landskapsressur-
sanalyse er et prosessrettet strategisk verk-
tøy for bærekraftig utvikling som omhand-
ler mange av temaene som etterlyses i den
faglige debatten om bærekraftig byutvik-
ling. Metoden som er utviklet av Aurland
Naturverkstad i samarbeid med NMBU og

Telemarksforskning, er bærende i kurset
«Strategisk landskapsplanlegging», et sen-
tralt masterkurs for by- og regionplanlegge-
re og landskapsarkitekter ved Institutt for
landskapsplanlegging på NMBU (Clemet-
sen og Stokke 2014). I hovedsak har meto-
den blitt brukt for å kartlegge potensial for
verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling
i lokalsamfunn som sliter med fraflytting og
behov for nye arbeidsplasser. Metodikken er
forankret i den i Europeiske landskapskon-
vensjonen og en grunnleggende tanke om at
det er stedets unike karakter og befolknin-
gens kunnskaper og ferdigheter, – og ikke
signalbyggene, som er stedets viktigste res-
surser. Som jeg vil vise i denne artikkelen er
metoden også anvendelig i urbane områder.
Analysene omhandler både lokal og regio-
nal kontekst. Med utgangspunkt i stedets
naturgitte- og kulturbetingede forutsetnin-
ger og gjennom brede medvirkningsproses-
ser fokuseres det på sosial og økologisk bæ-
rekraft.

Under følger en kort beskrivelse av land-
skapsressursanalysen:

Metoden kombinerer kvantitative og kvali-
tative metoder og består av tre sentrale deler
Landskapsanalyse, stadskjensleundersøkelse
og integrert prosess for mobilisering og med-
virkning.

Landskapskarakteranalysen 
Landskapskarakteranalysen omhandler geo-
logi, naturstrukturer og økologi, kulturhisto-
riske spor og dagens arealbruk – naturgitte
og kulturbetingede prosesser som har formet
dagens landskap. Landskapet analyseres
først på et overordnet nivå, deles deretter
inn i håndterbare delområder etter land-
skapskarakter i form av landform, arealdek-
ke, kulturell påvirkning og andre faktorer
som særpreger området.

Stadskjensleundersøkelse
«Sence of Place» tar utgangspunkt i at sans-
einntrykk, opplevelser og minner bidrar til å
skape et sted. For å undersøke folks følelser
for stedet brukes kvalitative metoder hvor
det innhentes kunnskap om folks reaksjoner,
identitet, opplevelse, ideer og ønsker for ste-
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dets fremtid. Ved å forstå stedet gjennom
folks erfaringer søker analysen å bidra til en
dypere forståelse av forholdet mellom men-
neske og landskap. Lokalt engasjement og
opplevd handlingsrom er avgjørende for bæ-
rekraftig stedsutvikling, og analysen kan
slik sett bidra til å belyse og vektlegge lokale
interesser i planprosesser.

Mobilisering og medvirkning
Medvirkning står sentralt i Den europeiske
landskapskonvensjonen, og er lovfestet gjen-
nom plan og bygningsloven. Landskapet
oppleves i møte mellom omgivelsene og be-
trakteren, og formes av folks erfaringsbak-
grunn. Det er derfor viktig at folk får anled-
ning til å fortelle hvordan de opplever sitt
landskap. Involvering av ulike brukergruppe
kan frembringe vesentlige kunnskap og
synspunkter om verdier, utfordringer og mu-
ligheter for stedets utvikling. I landskaps-
ressursanalysemetodikken integreres med-

virkning i utrednings– og planprosessen.
Medvirkningsprosessen har ulike former, og
kan innebære både folkemøter og personlige
møter. Ved å åpne for medvirkning i analyse-
prosessen kan planprosesser forankres i lo-
kalsamfunnet samtidig som landskapet utvi-
kles i en retning som lokalsamfunnet ønsker.

Mulighetsstudier og strategier
Med bakgrunn i de samlede analyseresulta-
tene utarbeides det mulighetsstudier hvor
landskapets potensial for bærekraftig utvik-
ling diskuteres, og ulike interesser sees opp
mot hverandre. Analyseprosessen avsluttes
med utarbeidelse av strategier for stedets ut-
vikling. 

Strategiene kan videre danne grunnlag for
pågående og fremtidige planprosesser. 

Figuren under viser et eksempel på hvor-
dan landskapsressursanalysen kan kombi-
neres med andre analyseverktøy i forbindel-
se med strategisk byplanlegging.

Landskapsressursanalyse i praksis
Egne erfaringer fra mastergradsoppgaven,
gjennom bidrag i undervisningen i Strate-
gisk landskapsplanlegging ved NMBU, og i

prosjekter gjennom mitt arbeid i Asplan
Viak viser at landskapsressursanalysen har
betydelig potensial i byutviklingssammen-
heng – kanskje fordi den gir en grunnleggen-

Figur IV viser en mulig analytisk tilnærming til strategisk byutvikling hvor landskapsressur-
sanalysen også omhandler klimatilpasning (under temaet landform og vassdrag). I kombina-
sjon med ATP-modellen (GIS-basert lokaliseringsanalyse), lokalklima, forurensning, sol og
skyggeanalyser samt livssyklusanalyser kan dette være et formålstjenelig utgangspunkt for
strategisk byplanlegging (Skeie, 2016).
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de forståelse av samspillet mellom landska-
pet, stedet og folkene som lever der – land-
skapsressursanalysen belyser altså temaer
som etterlyses i debatten om bærekraftig by-
utvikling. 

Et eksempel på bruk av metodikken er fra
2015 hvor jeg høstet erfaring som oppdrags-
leder i forbindelse med utarbeidelse av land-
skapsanalyse for østlige deler av Ski tett-
sted. Ski kommune ønsket en landskapsana-
lyse på et overordnet nivå som grunnlag for å
danne grense for byens vekst. Analysen skul-
le også bidra til å utvikle utbyggingsstrategi-
er mot omkringliggende landskap, og danne
grunnlag for konsekvensvurderinger av ut-
byggingsforslag – potensialet for byvekst
skulle altså kartlegges utenfra og inn. 

Landskapsanalysen ble utført av en tverr-
faglig sammensatt gruppe med utgangs-
punkt i Direktoratet for naturforvaltning (i
dag Miljødirektoratet) og Riksantikvarens
veileder Metode for landskapsanalyse.
Fremgangsmåten ble supplert med temaet
brukernes landskap – mine steder – sterkt
inspirert av landskapsressursanalysen hvor
ulike brukergrupper tegnet sine viktigste
steder på kart. 

Sentrale funn i dette arbeidet er at det
ikke var noe tydelig grense mellom by og om-
kringliggende landskap, og at folks jordbær-
steder var gjenværende nærfriluftsområder
innenfor eksisterende og fremtidig byvev
(2 km fra Ski stasjon). 

Konklusjonen på arbeidet var at en viktig
målsetting for sentrumsplanen vil være å ut-
vikle Ski som attraktiv by hvor folk ønsker å
bo og leve. Skis unike landskap, kulturhisto-
rie og naturmangfold kan gjennom strate-
gisk landskapsplanlegging utgjøre selve fun-
damentet for byens vekst, hvor kulturland-
skap, kulturminner og natur inngår i byve-
ven og bidrar til stedsidentitet, klimatilpas-
ning, attraktive bomiljøer, opplevelse og læ-
ring. Tiltak kan blant annet være å omlegge
intensivt drevet skogbruk i bynære områder
til attraktive friluftsområder, restaurere
kulturlandskap og underbygge nye blågrøn-
ne strukturer.

Landskapsressursanalysen åpner altså
for en inkluderende prosess hvor folks nær-
områder kartlegges og det legges føringer for
byutvikling på landskapets og lokalbefolk-
ningens premisser.

Figur V Utdrag fra land-
skapsanalysen for Ski tett-
sted øst for jernbanen (As-
plan Viak 2015). En strate-
gisk tilnærming til land-
skapet gjennom utvalgte
tema gjorde det mulig å
inndele området i særpre-
gede delområder slik at
egenart, verdier, sårbarhet
og utviklingspotensial kun-
ne kartlegges, beskrives og
vurderes.
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Avslutning 
Overordnede strategiske planer alene bidrar
nødvendigvis ikke til god byutvikling. Tolk-
ning og oppfølgingen av planene vil vise om
det er mulig å transformere tettsteder til vel-
fungerende regionale byer i løpet av for-
holdsvis kort tid. Grepene vi tar i dag vil ha
store konsekvenser for innbyggerne. Bære-
kraftig regional byutvikling handler om
langt mer enn å bygge høyt og tett i et forry-
kende tempo for å redusere CO2-utslipp og
huse nye innbyggere. 

Erfaringer fra de siste tiårene viser at øko-
logisk og sosial bærekraft ofte må vike for
økonomiske interesser. Feiltolkning av den
regionale planen kan medføre nedbygging av
områder med potensial for kvalitativ byutvik-
ling. Klimaendringer, befolkningsvekst, tap
av natur- og kulturverdier presser oss trolig
inn i et skifte hvor fremtidens byer i større
grad en tidligere må planlegges på landska-
pets og befolkningens premisser. Karakteris-
tisk landskap, kulturmiljø og flerfunksjonelle
blågrønne strukturer må integreres i byveven
som fundament for byens vekst. 

Strategisk by- og stedsutvikling krever ro-
buste analyseverktøy som fanger opp hel-
hetsbildet som kjennetegner bærekraftig by-
utvikling slik at både sosiokulturell-, miljø-
messig-, og økonomisk bærekraft ivaretas.
Landskapsressursanalyse kan være et slikt
verktøy. De regionale byene må utvikles med
utgangspunkt i strategiske analyser utført
av tverrfaglige team med representanter fra
ulike sektorer. Analysene må munne ut i
strategiske, langsiktige, forpliktende planer
som sikrer regionalt samarbeid, trinnvis ut-
vikling og at uegnede områder tas ut av kom-
muneplanen. Det må også utarbeides realis-
tiske visualiseringer som viser konsekvenser
av ulike plangrep som grunnlag for reell
medvirkning fra innbyggere. 

Investeringsviljen følger gjerne i kjølvan-
net av robuste planer. Kommunene har gode
muligheter for å forhandle med utbyggere
om blant annet etablering av offentlige rom,
blågrønn infrastruktur og arkitektonisk kva-
litet når man har en plan som bygger på gode
og helhetlige analyser og bred medvirkning.
En overordnet målsetting må være at plane-
ne bidrar til det grønne skiftet gjennom å øke
attraktivitet og livskvalitet i den kompakte

byen. Vi vet lite om hvordan storstilte jern-
baneutbygginger og teknologisk utvikling vil
påvirke bosettingsmønsteret vårt, men ut-
fordringen er å klare å huse nye innbyggere,
bygge tett og høyt med kvalitet og skape rau-
se allmenninger – på stedets premisser. 
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