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Av Peter Austin og Tor Bysveen

Nasjonal og regional arealpolitikk har i over 20 år 
pekt i retning av et langt mer kompakt og kollektiv-
transportbetjent utbyggingsmønster i storbyområ-
dene. 

• Regjeringen har gitt rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og transportplanlegging på 
tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsni-
våer (rundskriv T5/93). 

• Hovedstadsmeldingen (St. meld. 31. 2006–2007) 
trakk opp behovet for koordinering av arealbru-
ken og transportsystemet i Oslo og Akershus og 
påla aktørene å følge dette opp i Forvaltnings-
reformen (St.prp. 10 (2007–2008)). 

• Et høringsutkast til en felles regional planstrategi 
for de to fylkene ble lagt fram våren 2011 og skal 
behandles av bystyret i Oslo og fylkestinget i 
Akershus mars 2012 og senere godkjennes av 
regjeringen.

I denne artikkelen drøfter vi utviklingstrendene i 
regionen, drivkrefter for byspredning og utfordrin-
ger som plansamarbeidet må finne svar på. Vår 

drøfting bygger på tre rapporter om hvor veksten i 
befolkning, boliger og arbeidsplasser kom i Akers-
hus i perioden 2000–2010, en litteraturstudie av 
drivkrefter som fremmer urban sprawl, her kalt 
byspredning, og høringsutkastet til planstrategi og 
planprogram for areal og transport i Oslo og Akers-
hus.

Tre sentralitetsgrupper er definert
AsplanViak har gjennomført analyser av veksten i 
Akershus, hvor 1379 grunnkretser ble delt inn i:

• Sentrale områder: Grunnkretser innenfor 2 km 
radius fra regionsentrene Jessheim, Lillestrøm, 
Ski sentrum, Sandvika og Asker sentrum og Lys-
aker. I tillegg kretser innenfor 1 km. fra kommu-
nesenter, viktige jernbanestasjoner eller knute-
punkter for kollektivtransport.

• Usentrale områder med kollektivdekning: Tett-
bebyggelser med busstilbud/matebuss på minst  
1 times rutefrekvens gjennom dagen, eller tett-
bebyggelser som ligger innenfor 500 m i forhold 
til øvrige stasjoner eller viktige bussholdeplasser.

• Usentrale områder uten kollektivdekning: Områder 
uten tettbebyggelse i forhold til kollektivtransport.

Økt boligbygging sentralt, kraftig nedgang i middels 
sentrale områder
Halvparten av de 550.000 innbyggerne i Akershus 
bor i sentrale områder. Resten er likt fordelt mellom 
de to andre gruppene. Boligmassen i Akershus 
består av halvparten eneboliger og 20 % i blokker. 
Andre småhus utgjør 27 %. Denne fordelingen 
påvirker i høy grad den betydelige byspredningen i 
Akershus. I Oslo er boligtypefordelingen det mot-
satte (se figur 1), det er langt mindre byspredning. 

Utbyggingsmønsteret i Akershus er lite endret i 

Kan samordnet areal- og 
transportplanlegging i Oslo/
Akershus lykkes med å hindre 
byspredning?

Befolkningsveksten i Oslo og Akershus fram til 2030 er 
anslått til 350.000. Etter gjeldende planstrategi for de to 
fylkene skal veksten tas hånd omuten  ytterligere 
arealmessig spredning. Et tettere utbyggingsmønster 
forutsetter at Oslo og Akershus klarer å samordne sin 
areal- og transportplanlegging.
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magister i sosiologi fra Universitetet i 
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Interreg-prosjektet CATCH-MR i 
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løpet av de siste ti årene. Det har vært bygget 
vesentlig færre eneboliger og betydelig flere boliger 
i blokker enn tidligere. Graden av sentralitet for 
boligbyggingen har økt gjennom tiåret. Men en 
ganske stor økning av boligbyggingen i de mest 
sentrale områdene oppveies langt på vei av en kraf-
tig nedgang i boligbyggingen i de middels sentrale 
områdene med god kollektivdekning. Boligbyggin-
gen i de minst sentrale områdene er blitt litt større.

Langt de fleste som skifter bolig, flytter inn i tid-
ligere bygde boliger. Med unntak av Øvre Romerike 
kan det ikke spores noen klar trend i retning av 
vesentlig større befolkningsvekst i sentrale områder 
med god kollektivtransport. Tvert imot har nær  
25 % av befolkningsveksten foregått i usentrale 
områder uten kollektivdekning, som et resultat av 
både fortsatt spredt utbygging og generasjons-
utskifting. Dette er en utvikling som faller innenfor 
det som defineres som byspredning.

Utviklingen styrker passasjergrunnlaget for kol-
lektivtransporten nær holdeplasser og terminaler 
med gode rutetilbud, men den styrker ikke trafikk-
grunnlaget for hovedlinjer med god flatedekning 
mellom terminalene og mellom sentrale punkter i 
Akershus og Oslo. Den bidrar til at flere enn tid-
ligere bor i områder med lav bruk av kollektive 
transportmidler.

Sentraliteten i arbeidsplassenes lokalisering  
litt tilbake
Sysselsettingen i Akershus økte med 18 % fra 2000 
til 2009. Halvparten av økningen kom i IKT, finan-
siell og forretningsmessig tjenesteyting, næringer 
som forventes å velge sentral lokalisering. Sett under 
ett har sentraliteten i arbeidsplassenes lokalisering  
i Akershus likevel gått litt tilbake i denne perioden. 
Desentralisering av arbeidsplasser er særlig stor på 
Øvre Romerike. I Asker og Bærum og på Nedre 
Romerike økte næringslivets sentralitet noe, men 
ikke nok til å trekke helheten opp for fylket samlet. 

Drivkrefter bak byspredning er ikke særnorske
Parallelt med å dokumentere den fortsatt spredte 
utbyggingen i Akershus, har Akershus fylkeskom-
mune og Oslo kommune deltatt i et EU-finansiert 
prosjekt om transportutfordringer i storbyregioner 
(CATCH-MR), hvor byspredning er et sentralt tema. 
Det bør ikke overraske at Oslo ikke er alene om 
byspredning! Tvert om; mange undersøkelser viser 
at byspredning er et utbredt fenomen, med mange 
eksempler på lav utbyggingstetthet og høy bilbruk i 
områder rundt storbyene. Byspredning er blitt den 
mest utbredte utbyggingsformen rundt storbyene i 
Europa. Gjennom byspredning har moderne kjerne-
familier tilfredsstilt sin boligetterspørsel. Samtidig 
påpeker den europeiske overordnede bærekraftspo-
litikken på at byspredningen ikke bør fortsette. 

Byspredning startet tidligst i nordeuropeiske 
storbyregioner. Søreuropeiske storbyer har fra gam-
melt av hatt en mer konsentrert form, men har de 
siste 20 årene opplevd sterkt vekstpress og areal-
messig spredning. De nye EU-landene fra den tid-
ligere østblokken, som i sosialistperioden hadde 
kollektivtrafikkbaserte bystrukturer, opplever nå en 
omfattende byspredning med kraftig økt privat 
 bilhold.

Skal man endre utbyggingsmønsteret er det vik-
tig å forsøke å forstå drivkreftene bak byspredning. 
De er knyttet til økonomiske faktorer som økt vel-
stand, skattepolitikk og reduserte transportkostna-
der, men også til demografiske, politiske, kulturelle 
og sosiale forhold. Det er lett å kjenne igjen forkla-
ringen på byspredning også her hos oss:

• En hovedbegrunnelse for utbygging av det 
omfattende hovedveinettet rundt Oslo er å sikre 
effektiv transport for arbeidsreiser og nærings-
livet inn mot sentrum av regionen. Tilsvarende har 
EUs politikk for bedre tilgjengelighet bidratt til at 
storbyene er innenfor rekkevidde for stadig flere 
arbeidstakere som har valgt å bosette seg utenfor 
sentrum og dermed bidrar til byspredning. 

• Konkurranse om gode skattebetalere kan være en 
viktig faktor når Oslos nabokommuner vedtar 
utbyggingsplaner. Likeledes er konkurransen om 
skatteinntekter fra både nye beboere og bedrifter 
ofte beinhard i områder rundt europeiske stor-
byer. 

• Villaer med hage finnes også i deler av Oslo, men 
prisnivået er uoverkommelig for mange barne-
familier som dermed flytter ut til Akershus for å 
oppnå sin boligdrøm. 

Gjennom de europeiske perspektivene kan vi peke 
på viktige spørsmål som det bør tas hensyn til i den 

Figur 1: Boligtypefordeling 
og tilvekst i Oslo og Akers-
hus, 2000–2009.
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framtidige planleggingen i Oslo og Akershus. I lik-
het med de fleste storbyområder i Europa skapes 
ikke bærekraftige løsninger alene ved å forsøke å 
innføre mer kompakte utbyggingsstrukturer. Man 
må samtidig ta høyde for underliggende samfunns-
messige drivkrefter som fremmer byspredning. 

Plansamarbeidet gir hovedlinjer
Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus har høye 
intensjoner. Som basis ligger det overordnede målet 
fra «Samarbeidsalliansen Osloregionen», som består 
av 67 kommuner og tre fylkeskommuner rundt 
Oslofjorden, om å styrke Osloregionen som en kon-
kurransedyktig og bærekraftig region. Utbyggings-
mønsteret skal være effektivt og baseres på prinsip-
per om en flerkjernet utvikling, hvor overordnet 
grønnstruktur skal bevares. Transportsystemet skal 
knytte regionen sammen og være effektivt, miljø-
vennlig og ha lavest mulig bruk av biltransport.

Det er videre en forutsetning at klimagassutslip-
pene skal reduseres. Oslo og Akershus har begge 
vedtatt mål om halvert klimagassutslipp innen 2030 
i forhold til nivået i 1990. Den forventede sterke 
befolkningsveksten i årene som kommer skal tas 
hånd om. Men veksten skal foregå i sentra og andre 
sentrale områder, uten ytterligere arealmessig 
spredning. 

Målkonflikter må avklares
I høringsutkastet til planprogram for areal og trans-
port i Oslo og Akershus er det stilt opp tre utvik-
lingsmodeller, som tjener som illustrasjoner:

• Videreføre det historiske utbyggingsmønsteret
• Konsentrere utviklingen til Oslo og noen få byer  

i Akershus
• Fortette i mange knutepunkter i kollektivnettet 

og stasjonsbyer

Det legges til grunn forutsetninger for samferdsels-
nettet basert på gjeldende forslag til handlingspro-
gram for Oslopakke 3 og Ruters strategiske kollek-
tivplan for 2011–2030. Bygging av nye dobbeltspor 
for InterCity-togene på Østlandet innen 2030 er 
også en premiss. Det gjenstår å se hvordan nye vur-
deringer av behov for investering og finansiering 
av transporten i Oslopakke 3 løses, og hvordan 
disse vil samvirke i forhold til en felles plan for 
areal og transport. 

I plansamarbeidet skal målkonflikter avveies og 
partene forplikte seg til å følge opp beslutningene i 
den endelige planen. Både privat og offentlig virk-
somhet skal lokaliseres, og arealbruk, konkurranse-
kraft, senterstruktur og transporttilbud må vurderes 
i sammenheng. I den videre planleggingen må 
mange spørsmål behandles med en planleggings-
horisont fram mot 2050. 

Husholdenes boligetterspørsel er en viktig drivkraft 
Befolkningsveksten for Oslo og Akershus er samlet 
anslått til mer enn 350.000 fram til 2030, med en 
usikkerhet på +/- 100.000. Den største usikkerhetsfak-
toren er størrelsen på inn- og utvandringsstrømmene1. 
Ut fra denne prognosen er det anslått et behov for 
85.000 nye boliger i Akershus og 100.000 i Oslo. 

Kan byspredningen rundt hovedstaden 
stanses, til fordel for en tettere og mer 
miljøvennlig bebyggelse? Dette blir en 
av de viktige oppgavene for det 
pågående plansamarbeidet mellom 
Oslo og Akershus. Bildet viser 
bebyggelse langs E6 i Skedsmo 
kommune. (Foto: Google Earth)
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Et oppfølgende spørsmål er hvordan de ulike 
segmentene i boligmarkedet vil reagere. Analyser 
fra AsplanViak og TØI viser at husholdene vil etter-
spørre ulike typer boliger og lokaliseringer. Dette 
bildet forsterkes av undersøkelser av flyttemotiv 
som Norsk institutt for by- og regionforskning 
(NIBR) har foretatt. De viser at det i dag er familie, 
bolig og miljø som er de viktigste faktorene for 
flytteatferden, mens det tidligere var arbeidsrela-
terte forhold. Studiene viser at planmyndighetene 
fortsatt må forholde seg til sterke drivkrefter som 
virker i retning av en spredt byutvikling. 

Husholdenes boligetterspørsel og utbyggernes 
respons blir avgjørende for om intensjonene i plan-
samarbeidet mellom Oslo og Akershus lykkes. I lys 
av dette kan det spørres om boligetterspørsel er til-
strekkelig behandlet i plansamarbeidet hittil. 

Det er grunn til å forvente at både unge hushold, 
eldre hushold og hushold med klare preferanser for 
en bolig i et senter vil etterspørre boliger i forholds-
vis tette og sentrale strøk som plansamarbeidet 
argumenterer for, og som kan ventes å ha en høy 
pris. På den annen side er det også mange som vil 
etterspørre andre miljøkvaliteter og større tomter 
enn det man finner i sentralt beliggende boligområ-
der, selv om dette i mange tilfeller forutsetter bruk 
av bil. Dessuten vil de generelt høye boligprisene i 
de mest sentrale områdene påvirke mange hushold 
til å finne seg en bolig i mindre sentrale deler av 
regionen der prisene er lavere, uansett hva de ellers 
måtte ha av preferanser eller ønsker.

Det er trolig lettere å regulere boligspredning 
enn næringslokalisering. Håndheving av rikspoli-
tiske bestemmelser og fylkesdelplaner har riktignok 
begrenset etableringen av nye bilbaserte handels-
sentre de senere årene i Norge, men ellers gir plan-
systemet færre muligheter til å styre næringsetable-
ringer til ønskede lokaliteter enn tilsvarende ved 
utbygging av nye boliger. Som nevnt var lokalise-
ringen av nye arbeidsplasser i Akershus heller ikke 
spesielt sentrumsrettet i perioden 2000–2009.

Transportnettet må ytterligere utvikles
Utviklingen de siste årene har vært positiv med 
hensyn til transportbruk. Biltrafikken i Oslo har 
holdt seg stabil i flere år og kollektivtransportbru-
ken øker kraftig. Også i Akershus har det vært en 
gledelig vekst i kollektivtrafikken, mens biltrafikken 
øker omtrent som på landsbasis. Utbyggingen av 
transportnettet i Oslo-området har samtidig bidratt 
til den økonomiske vekstkraften i regionen, som i 
sin tur har fremmet den sterke tilflyttingen til 
hovedstadsområdet. Utfordringen fremover blir å 
styre denne veksten til utbyggingsformer og  
-områder som ikke bidrar til økt byspredning rundt 
hovedstaden.

Man vil fortsette å bygge ut både vei- og kollek-
tivnettet i Oslo-området. Sentralt i plansamarbeidet 
står intensjonen om at kommunene skal regulere 
store utbyggingsområder som Oslo kommune, 
Akershus fylkeskommune og staten skal betjene 
med et høyfrekvent kollektivnett. Faller løftene om 
en betydelig bedret kollektivtrafikk, kan kommu-
nene erfaringsmessig redusere interessen for å gjen-
nomføre sin del av beslutningen.

Flere forskere som har sett på utviklingen i 
Europa konkluderer med at det i mange land synes 
å være manglende styring på storbyregionalt nivå, 
og at primærkommunene har for frie tøyler og dri-
ver dermed fram byspredning. Sett i vår sammen-
heng kan vi se tilbake på flere tiår med forsøk på 
dialog og samarbeid mellom kommuner i deler av 
Oslo-området og i det tidligere regionrådet for Oslo 
og Akershus. Med pålagt plansamarbeid og ny 
plan- og bygningslov har hovedstadsområdet fått 
en arena med reelle muligheter for styring av areal-
bruk i en retning som kan være hensiktsmessig for 
regionen sett under ett.

Styrket forståelse av drivkreftene vil være viktig 
framover
De regionale intensjonene i plansamarbeidet er i 
høy grad bygd opp omkring miljøpolitiske mål og 
ønske om økt transportmessig effektivitet. Hvis 
disse målene skal kunne oppfylles, er det er grunn 
til å tro at det må tas større hensyn enn tidligere til 
hvordan markedene virker for etterspørsel og loka-
lisering av nye boliger og arbeidsplasser. 

En mulig tilnærming kan være at planmyndig-
heter, utbyggere og finansieringsmiljøer samhandler 
med sikte på å utvikle anslag på etterspørsel etter 
boliger av ulike typer, størrelser og lokaliseringer. 
Her ligger spennende muligheter for å utvikle en 
felles forståelse for samspill mellom markeder og 
lokal arealstyring. Denne forståelsen kan brukes for 
å stimulere til en høyere arealutnyttelse og et kom-
pakt utbyggingsmønster, som samtidig imøtekom-
mer husholdningenes boligpreferanser. 

Helheten i storbyregions må betones
Den avgjørende faktoren for å lykkes med å stimu-
lere til et tettere utbyggingsmønster er et omfat-
tende plansamarbeid. I Oslo og i Akershus er det 
gjennom 20 år etablert organer for samarbeid om 
areal-, transport- og næringsutvikling. Det regio-
nale plansamarbeidet kan ses som en videreutvik-
ling og forsterking av disse arenaene. Ved å forstå 
drivkreftene i storbyregionens utvikling, kan man 
styrke mulighetene for å utvikle utbyggingsmønstre 
i samvar med plansamarbeidets intensjoner.  

Kilder:
Miljøverndepartementet: Rundskriv nr. 

T-5/93 , rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og transport-
planlegging, 20. august 1993.

AsplanViak: Hvor kom veksten i Akers-
hus 2000–2009? Sandvika 2010.

AsplanViak: Hvor kom boligbyggingen 
i Akershus 2000–2009? Sandvika 
2010.

AsplanViak: Hvor kom næringsutvik-
lingen i Akershus 2000–2009? 
Sandvika 2011.

Noter:
1 Jf SSBs siste befolkningsframskriv-
ninger, MMMM, MMML og MMMH.
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