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Areal- og transportplanlegging i byregioner og
planleggerrollen
I dette heftet er det artikler av forfattere invitert til å
skrive om temaer innen areal- og transportplanlegging i byregioner og om planleggerrollen, forstått i et
vidt perspektiv. I tillegg har vi fått plass til artikler
som har ventet på publisering. Innenfor nummerets
arbeidstittel har vi fire artikler som tar opp hovedsakelig to temaer. De første to artiklene har utforming av
klimanøytrale byer eller bydeler som tema. De neste to
artiklene har estetikk og utforming av gatelandskapet
som tema. Alle fire har det til felles at de tar opp en
diskusjon om temaet i en vid forstand rundt planleggerens rolle, offentlige mål, planprosessen og muligheter
og hindringer i dagens system.
Den første artikkelen innen det gitte temaet handler om den fremtidsrettede miljøbydelen Brøset i
Trondheim, hvor det høsten 2007 ble satt i gang et pilotprosjekt for fremtidig byutvikling. Forfatteren stiller spørsmål om Brøset-prosjektet har lykkes i sine
mål om å bidra med viktige lærdommer for diskursen
om en bærekraftig byutvikling og lavutslippssamfunnet.
Den andre artikkelen, basert på resultater fra 3 avhandlinger i Finland, tar også for seg bærekraftig byutvikling relatert til klimautslipp. Her drøftes begrunnelser for strategier i dagens byplanlegging relatert til
klimatiltak i forhold til forbruk. Forfatterne mener at
dagens miljøhensyn er begrenset til transport og bolig
og at fortetting blir et dominerende middel for å skape
miljøforbedringer i spredtbygde områder. Imidlertid
kan økning innenfor andre forbrukskategorier derved
forskyves eller øke mer enn de antatte fordelene ved
fortetting.
Den tredje artikkelen, som er en del av Christina
Blumentrath sin avhandling ved NMBU, handler om
estetikk i veidesign. Basert på mye kritikk rettet mot
utformingen av veier, som kan spores tilbake til utfordringer i planprosessen, tar denne studien fatt i planleggingspraksisen rundt veiprosjektering i Norge. Forfatter tar opp en bred diskusjon rundt rollen estetikken
har i planprosessen og mangelen på interesse for å vektlegge beslutninger som fører til god estetisk kvalitet.
Den fjerde artikkelen er min og tar for seg opplevelse av bil-orienterte byrom fra syklisters og fotgjengers
perspektiv. Dette er et tema som jeg tok opp i min avhandling og her setter i et nytt perspektiv, hvor omgivelsene rundt et shoppingsenter blir studert. Her blir
også, som i Blumentrath sin artikkel, planleggere sin
rolle i utformingen av gatebildet drøftet.
I tillegg har vi i dette nummeret 3 artikler utenom
det gitte temaet, samt bokomtaler, omtaler av doktorgrad og minneord. Den femte artikkelen i heftet handler om bærekraftig landskapsforvaltning, tekniske
muligheter, begrensninger og utvikling rundt landskapsanalyser. Den sjette artikkelen tar for seg effekter av ulike former for juridisk bygningsvern, bl.a.
fredning som virkemiddel for å ta vare på eldre bygg.
Til slutt har vi en artikkel om høypresis satellittnavigasjon.
Jeg har hatt stor glede og nytte av å bidra som
gjesteredaktør i dette nummeret og håper det er noe av
interesse for de fleste – god lesning!
Harpa Stefánsdóttir
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