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Samspillet mellom utbygger og kommunene i 
byutviklingen – erfaringer på godt og vondt.
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Rollefordelingen  i boligpolitikken

 Staten:
- Setter sentrale mål og trekker opp hovedretningslinjer

- Fastsetter lover og retningslinjer

- Sørger for finansierings- og støtteordninger

- Stimulerer til forskning og innovasjon (f.eks. Bygg 21)

Kommunene:

- Bidra med tilstrekkelig forsyning av byggeklare tomter 

- Planlegger og legger til rette for boligbygging

- Har ansvar for de vanskeligstilte på boligmarkedet

Private:

- Står for prosjektering og oppføring av boliger

- Forvalter, vedlikeholder og utbedrer sine boliger
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Rollefordelingen i boligpolitikken

 Det har skjedd en endring over tid:

- Deregulering av markedene, særlig boligmarkedet og  finansmarkedet

- Desentralisering av myndighet. Kommunene har fått større ansvar

- Sterkere vektlegging av at kommunene har ansvar for  å hjelpe 
vanskeligstilte.

- Universell utforming tillagt større vekt.

- Miljø og klima kommer stadig sterkere inn i all planlegging. (opprinnelig 
lovet regjeringen ny TEK med strengere energi/klimakrav hvert tredje år) 



4

Plan og bygningsloven

 Var tidligere delt mellom Miljødepartementet som hadde ansvaret for 
plandelen og Kommunaldepartementet som hadde ansvar for 
bygningsdelen av loven.

 Er endelig samlet i ett departement

 Har noen her hørt om at Miljøverndepartementet har planlagt for 
flere boliger??

 Vel….det har skjedd. Like før Bård Vegar Solhjell gikk av. 
Fylkesmennene fikk i oppgave å se til at det ble bygget tett nok rundt 
kollektivknutepunkter.

 De fleste kommuner har sviktet (grovt) når det gjelder ansvaret for 
tomteforsyningen.
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Kommuneplaner og områdeplaner

 Kommunene skal utarbeide kommuneplaner og behandle og 
godkjenne områdeplaner.

 Kommunene skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplaner. 
Disse kan utarbeides som områdeplan eller detaljplan. Det ser  for at 
kommunene benytter områdeplaner som verktøy i stadig flere 
utviklingsområder. 

 Områderegulering kombineres tidvis med rekkefølgekrav eller 
utbyggingsavtaler. I Oslo har man tidvis opplevd rene 
utpressingsmetoder fra kommunens Eiendomsetat i forbindelse med 
rekkefølgekrav. Hvis en utbygger ikke er villig til å betale for et 
kommunalt prosjekt i nærheten får man ikke byggetillatelse.

 Ulempen med rekkefølgekrav er at man kan få «gratispassasjerer». 
Når et tiltak er gjennomført av den eller de første utbyggerne, kan 
man ikke avtale om bidrag fra de utbyggerne som kommer senere.

 Utbyggingsavtaler blir stadig vanligere. 
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Kommunenes incitament til å bygge boliger er borte.

 Kommunenes førsteprioritet er nå blitt å skaffe boliger til 
vanskeligstilte – ikke å skaffe tomter.

 Dette gjøres ved å (over)by på bruktboliger i markedet.

 Ansvaret for å regulere nye boliger er vanskelig. Nye boliger medfører 
også økte kommunale kostnader til barnehager, skoler, idrettsanlegg, 
osv.

 Før: Satsing på nybygging. Var opptatt av å dekke boligbehovet for 
alle. Tomtekjøp og utbyggingsplaner var høyt prioritert. Man fikk bare 
etableringslån av Husbanken for å kjøpe nye boliger til vanskeligstilte.

 Man har de siste 20 årene tenkt for lite på de siste 95%-ene av 
befolkningen.
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Tilbudssiden av boligmarkedet..

 Det var en generell politisk oppfatning av at bolignøden etter krigen 
var avskaffet etter bankkrisen i 1993 – da boligprisene ble halvert 
fra 1988 til sommeren 1993.

 Kommunenes aktive arealplanleggings- og byggepolitikk stoppet 
opp. Svært mange kommunale tomteselskaper gikk konkurs.

 Bygging av drabantbyer på jomfruelig mark tok stort sett slutt.

 Oslo Kommune fremmet ingen reguleringsplaner for boligbygging 
mellom 1990 og 2000. (Bare en plan for fortetting i villaområder)

 Hele landet, og særlig byene, kom bakpå i planleggingen.
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Endring av den politiske oppfatningen om boligbygging.
Etter krigen bygget vi ut drabantbyer. 
Manglerud m/shoppingsenter og politistasjon
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Holmlia 1982. Oslos siste drabantby. 2/3 av 
befolkningen i indre by flyttet til drabantbyene.
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Byfornyelsen

• Massiv offentlig innsats i alle landets 
største byer 

• Meget vellykket for byene (men ikke for 
byfornyelsesselskapene)

• Folk flytter tilbake og vil bo i sentrum

• Kafeer og folkeliv
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Fra midten av 1970-tallet begynte vi med byfornyelsen i de 
største byene. Grünerløkka i Oslo. En ny trend startet.
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Fra slum …
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…..og trangboddhet til…



14

……til en oase..
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Endring av den politiske oppfatningen om boligbygging…

 Byfornyelsen med egen byfornyelsesselskaper i alle de større byene i 
Norge fra midten av 1970-årene.

 Byfornyelsen går konk. (OBOS kjøpte Trondheim Byfornyelse AS.)

 Nybygging i sentrum skulle tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Byutviklingen bestod av å sikte langs takmønet på nabobygget for å 
bestemme høyden og fasongen på et nybygg.

 På bildet foran ser dere flere nybygg fra 1970-80-årene som ville vært 
vesentlig bedre om de hadde vært bygget i dag.

 Byplanleggerne ville planlegge de nye byene etter hvordan 100-200 år 
gammel bebyggelse så ut!
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Nye verdier i boligbyggingen…

 Jordvern→ boligbyggingen ble presset opp på knausene. Fordyrende

 Energisparing, både i bygninger og til transport

 Renere luft → fjernvarme, 

 Bygg tettere ved kollektivknutepunkter→ kortere reiseavstand for 
mange → mindre energibruk i bygninger → jordvern

 Kollektivtransport → mindre bilisme, mindre CO2-utslipp, renere luft, 
mulighet for å organisere byene bedre

 Men….det tar tid før nye ideer siger inn i gamle administrasjoner
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Aker Brygge. Begynnelsen på storstilt bytransformasjon i Norge
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Nye lover og forskrifter:

 Lov om forbud mot diskriminering pga nedsatt funksjonsevne. 2008. 
- § 5. Positiv særbehandling
- § 9  Plikt til generell tilrettelegging(universell utforming).Det 

offentlige skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 
utforming…  

 Ny Plan og bygningslov 2008 Se § 1-1.
- Loven skal fremme bærekraftig utvikling…samordne statlige, 

regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om 
bruk og vern av ressurser. 

- Byggesaksbehandling…skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, 
forskrift og planvedtak. ….Prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas…

- Tenk om vi hadde hatt en bestemmelse som §9 i 
antidiskrimineringsloven om at det offentlige skal arbeide 
aktivt og målrettet for å få bygget flere/nok boliger  
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Isteden fikk vi slike lover……(lov om naturmangfold)
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Eksemplet Løren. Fra sliten industri til en ny boligby

Økerntunnelen = Grønne Løren
+Ny Løren T-banest.= ny by 
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Eksempel Løren i Oslo

 Kommunedelplanen for området var ti år gammel. Den forutså ikke 
den byutviklingen som ville komme. Heller ikke befolkningsveksten.

 Etter at kommunedelplanen var vedtatt ble det vedtatt å legge Ring 3 
(en stor motorvei) i tunnel under området. 

 Det var også vedtatt å lage ny T-banestasjon på området. 

 Men administrasjonen holdt seg til gamle planer, med vanlig 
drabantbyutnyttelse av tomtene (og det er ikke særlig tett)

 Vi fikk ikke gehør i administrasjonen for å bygge bystruktur i området.

 Politikerne ved Byåden så poenget og så hva som hadde skjedd siden 
kommunedelsplanen var vedtatt. «Det som har skjedd her må jo være 
alle byplanleggeres våte drøm» sa han.

 Gjennomen politisk behandling fikk vi en mye høyere utnyttelse og et 
mye bedre bystrøk med svært attraktive boliger.
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Eksemplet Ladebyen
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Eksemplet Lade

 Vi begynte å kjøpe tomter på Lade fordi kommunen holdt på med et 
utviklingsprosjekt for området. Kommunen hadde engasjert arkitekt 
(Selberg)

 Vi overtok arkitekten og planleggingen av området. Både vi og 
arkitekten trodde dette skulle bli til et bystrøk, og vi fikk vite av 
arkitekten at vi kunne regne med en TU på over 200%.

 Men tok vi feil.

 Vi kjøpte tomter basert på en TU på 160-180%. 

 Ønske om lav utnyttelse og åpen handlegate vegg i vegg med et av 
Norges største og beste shoppingsenter. Realisme????

 Etter mye att og fram (kamp) med administrasjonen og mye god hjelp 
av det politiske miljøet i Trondheim (Geir Waage) fikk vi vedtatt 
planene med en TU på ca 140%. 
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Ladebyhagen – er blitt flott..



25

Ladebyhagen – kunne blitt enda bedre…
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Ladebanen
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Kommunal regulering med utbyggingsavtaler
Ensjø, dagens situasjon. 
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Bilbyen på Ensjø..
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Ensjø. Bilbyen. Ting tar tid…

 OBOS kjøpte tomt. Passet ikke helt inn i kommunens planer da.

 Det positive: Kommunen tar initiativ. Kommunen har/får en visjon. Å 
lage en ny bydel og gjenåpne et gammelt bekkedrag, Hovinbekken.

 OBOS gikk foran sammen med en grunneier.

 Å få til utbyggingsavtaler er ikke lett. 

 Mange næringsdrivende med «grei virksomhet». Hvorfor flytte?

 Utviklingen i boligpriser og tomtepriser blir avgjørende.

 Problemer med nabolaget, når lagerhallen på nabotomten ikke blir 
revet som forutsatt.

 Kommunen har fått blod på tann…

 Hovinbyen kommer……
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Hovinbyen kommer. …
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Visjon om Hovinbyen…
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Fornebu..
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Fornebuplanen 1988. 20 000 boliger i kanallandskap.

1988: Fornebyen – OBOS og Bærum Boligbyggelag – Kleiven Arkitekter AS 
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Dagens Fornebu. Det er rom for fortetting…
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FASE 2. 
GJELDENDE KDP SIER 3 800 BOLIGER I FASE 2.
PARALELLOPPDRAG:

 Inviterte 5 velrenommerte arkitektfirma:
• Arcasa
• Asplan Viak
• Dark
• Lpo
• Snøhetta

 KDP2 for hele Fornebu hadde et mål på 6300 boliger, hvorav 3 800 i     
fase 2.

 Mandat: 2000 flere nye boliger i Fase 2 – med kvalitet og som kan 
bygges rasjonelt.

 Til sammen 8 300 eller flere boliger på Fornebu.
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ARCASA

Hovedtrekk
• 5560 boliger – totalt 8390
• Nærmest KDP2 mht høyder. 

Torgpunkt med tårnbygg skaper 
identitet

• Åpen struktur gir god tilknytning til 
parken

• Rasjonelt å bygge ut
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ASPLAN VIAK

Hovedtrekk
• 5920 boliger – totalt 8760
• Tyngdepunkt på 8.4 og 9.4 v T-

bane, næring og kjøpesenter
• Storgårdskvartaler tydeliggjør 

parken og Ringen
• Store grønne gårdsrom. Forhager 

og åpninger i strukturen gir 
tilknytning til parken

• Rasjonelt å bygge ut
• Realistisk mht sosial infrastruktur
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DARK

Hovedtrekk
• 5420 boliger – totalt 8260
• Aktivitetsakse strukturert 

med urban bebyggelse.
• Høyden på bebyggelsen gir 

en arealeffektiv og åpen 
plan med mye 
grøntstruktur.

• God tilknytning til parken
• Tyngdepunkt på 9.4
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SNØHETTA

Hovedtrekk
• Ca 5200 boliger – totalt 

ca 8000
• Utprøving av ulike 

bygningstypologier i de 
forskjellige feltene 

• Spennende, men lite 
realistisk og rasjonelt
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LPO

Hovedtrekk
• Ca 5700 boliger – totalt ca 8500
• Tyngdepunkt og høyhus på 30 

etg på 9.4
• Urbant langs ringvegen
• God tilknytning til parken
• Lange bygningsstrukturer
• Noe innadvendt og ensartet 
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Skøyen – Sjølyst. Der den tidligere varemessen stod.
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Stor motorvei, støy støv. Løsning: lokk over Europaveien
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Skøyen: Oslo’s første bygate etter krigen….
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Slitent garasjebygg påbygget og tilbygget til moderne 
næringsbygg. Virker som støymur.
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Kværnerbyen, 2002



46

Kværnerbyen, mars 2015
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Kværnerbyen, mars 2015
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Kværnerbyen



49

Kværnerbyen



50

Utfordringer med transformasjon…

 Byplanleggerne henger etter

 Dette er ikke noe de har funnet på selv...                  Motvilje…

 Bruker lang tid på å godkjenne planer, selv om transformasjonen 
kommer i strøk med skolekapasitet og annen infrastruktur på plass.

 Kommuneplaner og kommundelplaner er ofte gammeldagse.

 Legger ikke til rette for å bygge by i byene.

 Konvertering og transformasjon av byområder hadde ikke vært mulig 
uten høye tomte- og boligpriser.
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Offentlig- privat samarbeid

 Hvis stat/kommunen satser offentlige penger på å 
legge om eller ruste opp veier, fortau og plasser, nye 
bygg, barnehager, skoler, torg, helsesenter, 
idrettsanlegg, osv, osv, vil dette gjøre det mer 
attraktivt for private å investere. Det blir lettere å 
selge boliger, man kan få høyere leie for 
næringslokaler, osv.  Ulønnsomme prosjekter kan bli 
lønnsomme med et fruktbart offentlig-privat 
samarbeid.

 Byfornyelsen er et meget godt eksempel. 
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Krav til regulerte boligområdet
Forenklet boligregulering

• Sett nasjonale krav til boligbyggingens 
omfang. Tydeliggjør kommunenes plikt 
til å regulere i tråd med nasjonale mål for 
boligforsyning.

• Foreta en vesentlig forenkling av 
boligreguleringen, slik at denne blir ens og 
standardisert - flateregulering som gir byggerett 
og deretter byggesak.

• Fasttrack for boligbygging? Skolene blir planlagt 
på ett år.


