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Byutvikling og byplanlegging
Byplanlegging består av mange elementer, både
et plandokumentet, en planprosess og plangjen-
nomføring. Mange aktører med ulike roller og
oppgaver som utbyggere, planleggere, berørte
parter deltar i planleggingen. Byplanlegging et
et spesialisert fagfelt innenfor formelle rammer
der politikere vedtar planene. Plan- og bygnings-
loven av 1985 ble vedtatt på et tidspunkt der rol-
ler og oppgaver i byplanleggingen ble oppfattet
som annerledes enn dagens praksis. Planmyn-
dighetene er i loven sett på som den sentral pre-
missleverandøren. I dag foregår byplanlegging
imidlertid i et samspill mellom planmyndighet,
utbyggere og lokalsamfunn. To nylig uteksami-
nerte kandidater fra Institutt for landskapsplan-
legging beskriver den nye byplanleggingen med
eksempler fra to store norske byer.

Byplanlegging har endret karakter. Byplan-
legging er i dag i stor grad prosjektbasert og do-
minert av private reguleringsplaner der rollen til
overordnet planlegging ofte er uavklart. Vi ser
derfor en ny arbeidsdeling mellom offentlige
planmyndigheter og markedsaktører. Denne nye
arbeidsdelingen har skapt en dynamisk og effek-
tiv byutvikling. Det er imidlertid utfordringer
knyttet til denne nye formen for byplanlegging.
Det er reist spørsmål om dette gir et demokratisk
underskudd både knyttet til medvirkning og til
politiske vedtak. Det er også reist spørsmål om
denne nye arbeidsdelingen greier å ivareta kva-
liteten i byutviklingen. I dette nummeret er beg-
ge temaer belyst. 

Vi tar også opp forhold knyttet til faglige ut-
fordringer ved denne prosjektbaserte byplanleg-
gingen som i hovedsak foregår som fortetting og
transformasjon. Bymorfologi blir et viktig red-
skap for å danne et kunnskapsgrunnlag for sam-
menhenger og forståelse for dagens byutvikling. 

Videre tar en artikkel opp problemstillinger
knyttet til areal og transport. Omfanget av
transport er en kritisk faktor i byplanlegging.
Hvorfor reduseres ikke transportvolumet når vi
har mer enn nok kunnskap om hva som skal til
for å redusere transporarbeidet og negative mil-
jøkonsekvenser av høyt transportvolum. Svaret
synes å være svært kompliserte beslutnings-
strukturer. 

God lesing!

Eva Falleth

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

2-2009 Grenser og eiendomsmåling «The Boundary» 15.04.2009 Juni

3-2009 Geomatikk – Geodatalov 15.06.2009 September
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