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ET HOLISTISK PERSPEKTIV
Rambøll har siden starten i 1945 hatt en holistisk tilnærming som
utgangspunkt for alle oppgaver. Det vil si å se delene gjennom helheten.
For eksempel er situasjonen for byene våre ofte tosidig: Når mange
mennesker og funksjoner samles, blir også de negative konsekvensene
samlet. Men dette gir også en mulighet:
Når mennesker og funksjoner samles, kan vi bo tettere, spare verdifullt
areal og få effektiv mobilitet.
Byene våre er hele tiden i endring. I Rambøll vet vi mye om hvordan bygg,
mennesker, gater, kjøretøy og natur virker sammen. Vår jobb er å balansere
det at byen skal tjene menneskene, samtidig som den må planlegges
fleksibelt, bærekraftig og helhetlig – med et holistisk perspektiv.
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HVORDAN SKAPER VI
BEDRE BYER?
I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer, og i Norge
bor 82 prosent av oss i byer og tettsteder. Urbaniseringen på sitt
beste sørger for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både
sosialt og økonomisk. Men de skaper også store miljøproblemer. Det
betyr at byene våre spiller den viktigste rollen i å vinne kampen mot
klimautfordringene.

Med FNs bærekraftsmål har verden fått en felles arbeidsplan for å sikre
at vi tar vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge
framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det handler om å
skape gode rammer for folk sine liv samtidig som vi tenker bærekraft.
Mange byer og kommuner i Norge er godt i gang med solide strategier
for å bidra til at vi når målene, men det kan likevel være store gap mellom
det som ligger som målsetninger i overordnede planer og det som
kommer til uttrykk der folk bor og lever sine liv.
Stedet vi bor er viktig for alle, enten det er stort eller lite. I undersøkelsen
Bedre Byer har vi spurt nærmere 4000 nordmenn om hva de mener er
en bra by og hvordan byen de selv bor i kan bli enda bedre. Dette gir
spennende innsikt som vi alle kan bruke til å diskutere hvordan vi kan løse
de store utfordringene og skape bedre byer - sammen.
Oppsummerte funn
I den nasjonale undersøkelsen ser vi i sum at innbyggerne i Norge er
relativt fornøyde. Likevel er det noen gap mellom hva vi ønsker oss og
hva som er tilstanden i dag.
De 4 største gapene mellom innbyggernes prioriteringer og det byene og
kommunene leverer er knyttet til tilgang til boliger til fornuftige priser, et
godt tilbud for eldreomsorg og helsetjenester, gode muligheter til å finne
arbeid og sikring mot naturkatastrofer. Vi har i tillegg spurt innbyggerne
i 7 norske byer om deres ønsker og prioriteringer, og noe av det viktigste
er trygghet, ren luft og at de usynlige tingene fungerer og er godt
ivaretatt (f.eks. avløpshåndtering og vannforsyning).
Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med
enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer.
I denne rapporten har utvalgte eksperter på ulike felt i Rambøll delt noen
anbefalinger for forbedringer og løsninger, og vi inviterer til videre
dialog i din by.

ER DET VI MENER ER
BRA, ALLTID DET SOM
ER BRA FOR OSS?
Det står alvorlig til med kloden
vår, enten vi liker det eller
ikke. Denne usynlige trusselen
skremmer mange, påvirker
valg og får skoleelever i hele
Europa til å streike for miljøet.
Endringene som kommer vil
påvirke både land, kommune,
byer, privat og offentlig
sektor, arbeidsplasser og
hverdagslivene våre.
For å løse de store problemene
må vi samarbeide, tenke smart
og helhetlig. For at klimabudsjetter og bærekraftsmål skal
bidra i den retningen de er ment,
må både gode intensjoner og
nødvendige planer prioriteres og
realiseres.
Vi kan ikke være forøyde med
bra byer, sammen må vi jobbe for
bedre byer.
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BOLIGPRISVEKSTEN
KAN BREMSES
87 prosent mener at tilgang til bolig til fornuftige priser er viktig for hvor
attraktiv en by er, men kun 56 prosent mener at egen by tilbyr dette.

NOEN
ANBEFALINGER
Tenk, ikke riv! Det bør i
større grad prioriteres og
tilrettelegges for rehabilitering
og livsforlengelse av bygg og
anlegg.
Vær tidligere ute. Vurder
kostnader og miljøeffekter ved
gjenbruk av rivningsmaterialer
så tidlig at det blir en naturlig
del av byggeprosessen.
Våge å industrialisere – raskere.
Ta i bruk prefabrikkering i
større grad, se til andre land
som Storbritannia og USA for
inspirasjon.
Utforsk nyere bo- og
boligkonsepter slik at flere
kan få råd til å komme seg inn
på markedet, eksempelvis leie
til eie-konsepter eller andre
modeller.
Sosial boligbygging kan også
være et aktuelt virkemiddel i
enkelte byer.
Digitaliseringstakten i bransjen
må akselereres, slik at vi
raskere bidrar til å redusere
byggekostnadene.

*https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett
**https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/
statistikker/boforhold/aar

Boligpriser er et hett tema som angår
mange. Hele 77 prosent av nordmenn
eier sin egen bolig*, her er vi en særklasse i verdenssammenheng. Tilflytting
til de største byene har vært en jevn
trend over tid og i dag bor 82 prosent
av Norges befolkning i byer**. Sterk
vekst legger press på å få bygget nok, i
tillegg påvirker den økte konkurransen
prisene og gir selgers marked.
Hvilke faktorer som påvirker
prisen er en økonomisk kompleks
problemstilling, og å kutte kostnader
løser ikke alene videre prisvekst. Vi ser
likevel at det finnes forbedringstiltak
som kan være med å kutte selve
byggekostnadene.
”Større grad av industrialisering,
digitalisering og rehabilitering i
byggebransjen er noen av grepene som
kan komme kjøperne til gode”, mener
seniorrådgiver Ferry Smits.
Lego-modell
”Industrialisering og prefabrikkering blir
benyttet i større grad i andre land enn
i Norge, for eksempel Storbritannia.
Det finnes moduler og elementer som
fungerer som Lego-klosser, og som
kjapt kan settes sammen til funksjonelle
boliger. Dette er i utgangpunktet
raskere og billigere. En mer
industrialisert byggeprosess vil kunne
skape bedre økonomi, i motsetning
til i dag hvor man ofte definerer hvert
byggeprosjekt som unikt”, mener
Ferry. ”Vi må se etter muligheter for
forenkling, uten at dette skal gå på
bekostning av arkitektur og kvalitet”.
Nyere og mer industrialiserte byggeteknikker, som bruk av massivtre, vil
på sikt også kunne skape rimeligere
boliger, da løsningen har en større
grad av industrialisering og gir en
kortere byggetid. I tillegg er massivtre

87%

mener at tilgang
til bolig til fornuftige
priser er viktig.

56%

mener at egen
by tilbyr dette.

et mer bærekraftig byggemateriale.
For å få til dette må kommunene stille
krav til kvalitet, ikke alltid la pris være
det viktigste kriteriet i konkurranser
på anbud, og i tillegg få på plass
rammebetingelser som fremmer
gjenbruk.
Sosial bærekraft og boligplanlegging
En levende og attraktiv by
kjennetegnes blant annet ved at det
er tilgang til nok boliger til en pris
folk kan betale og som dekker hele
spekteret av husholdningstyper. Det
må være en felles samfunnsoppgave
for både det offentlige og private å
sikre dette. For eksempel bør det
tilrettelegges for nye boligkonsepter
tilpasset menneskers ulike livsfaser og
nye befolkningsgrupper – rett og slett
mangfold.
”For å få til dette må arkitekter og
rådgivere jobbe tett sammen med
offentlige og private aktører for å
finne smarte løsninger. Innovasjon og
nytenkning innenfor byggenæringen
har best vekstvilkår dersom vi jobber
sammen mot et felles mål om å
sikre bra boliger til fornuftige priser”,
avslutter Smits.

BEDRE BYER

Digitalisering gir også bærekraft
Et spennende digitalisering- og
innovasjonsprosjekt, med bærekraft
som bærende element, er Rehub.no
”Byggebransjen er full av intensjoner
om gjenbruk, men initiativene faller fra
i mangel på «know how» rundt teknisk
gjennomførbarhet, logistikk, økonomisk
konsekvens og usikkerhet rundt risiko”,
sier miljørådgiver Sunniva Baarnes.

Rehub er en hub for alle markedsplasser og tjenester innen sirkulærøkonomi i byggebransjen, en slags
Finn.no for brukte byggematerialer,
med alle funksjonene som skal gjøre
omsetningen strømlinjeformet.
”Som bærekraftforkjemper møter jeg
daglig den skepsis og forvirring som
rår rundt sirkulær økonomi. Samtidig
som jeg ser en bransje som virkelig

vil være med på utviklingen og
ønsker å være forberedt på krav som
kommer i fremtiden. Plattformen vil
være tilgjengelig for alle, og den skal
oppfordre bransjen til å dele. Skal vi
løse fremtidens utfordringer så må vi
gjøre det sammen”, sier Baarnes.
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EN TRYGG OG DIGITAL
ALDERDOM
88 prosent mener at tilgang til godt tilbud for eldreomsorg og helsetjenester
er viktig for hvor attraktiv byen er, men bare 55 prosent mener at dette er
gjeldende for egen by.

NOEN
ANBEFALINGER
Flere aktører må gå sammen på
tvers av marked og forskning,
og sikre løsninger som gir de
eldre en digital trygghetsalarm,
som kan kommunisere med
både smarte bygg og systemer,
uten dagens begrensning.
Trygghet bør trumfe overvåkningsfrykt – Datatilsynets
retningslinjer kan gjerne
utfordres
Sikre samkjørte beslutninger
i kommunen, for å sikre langsiktige løsninger på systemnivå
Inkluder arkitektur og
innovative tanker rundt
bokonsepter som en del av
omsorgsarbeiet.

88%

mener at tilgang
til godt tilbud for
eldreomsorg og
helsetjenester er viktig.

55%

mener at egen
by tilbyr dette.

Helsevesenet er en av grunnpilarene
i en god velferdsstat. Debatten om
hva som er et godt helsetilbud, og
hva man kan forvente når en selv eller
noen i familien trenger hjelp, går høyt.
Sykehussentralisering og nedleggelser
av lokale sykehusavdelinger kan være
noe av grunnen til det relativt store
spriket mellom 88 og 55 prosent.
Et annet tilbakevendende tema er
hvordan Norge kan håndtere flere
eldre på en enda bedre måte, og
sikre at vi har nok «varme hender»,
når ressursene vi har til rådighet per
person blir mindre. Å ta i bruk ny
teknologi riktig - er et av flere bidrag
til å løse dette.
Samkjøre innovasjon
”De aller fleste ønsker å bo hjemme
så lenge som mulig. Opplevelsen av
trygghet, eller mangel på denne, er
ofte det som gjør at eldre ønsker
å flytte til omsorgsboliger eller
sykehjem”, forteller Anita Woll, som
har doktorgrad innen teknologi og
eldreomsorg.
”Mange kommuner forsøker å tilby
helhetlige tjenester for de som
bor i private hjem, omsorgsboliger
og til dels i sykehjem. På denne
måten følger teknologien brukerne
og ikke motsatt, og lik design og
funksjonalitet hjelper brukeren til
å kjenne løsningene uavhengig av
bosituasjon”.
Men skal dette fungere optimalt
må man tilby mer og utvidet støtte
også for ustabile og skiftende
brukerbehov, og for ulike grupper
med omsorgsmottakere.
Eksempelvis har den tradisjonelle
trygghetsalarmen vist seg å ikke være
tilstrekkelig i seg selv. Hele 80 prosent
av beboerne på sykehjem klarer rett

og slett ikke å bruke den, fordi de
ikke forstår hvordan den virker. Derfor
vil alarmen funger best i samspill
med andre tekniske løsninger, som
sensorer og kameraer.
Den nyere, digitale trygghetsalarmen
kunne vært nærmere en optimal
løsning, men har fortsatt sine
begrensninger. De kan for eksempel
ikke være det samme for innendørsog utendørs bruk fordi de benytter
ulike kommunikasjonsnettverk. Her
må forskningsmiljøer og leverandører
jobbe tettere sammen for å finne de
riktige løsningene.
Et hjem som føles som hjemme
Når man har kommet i en livssituasjon
hvor man trenger pleie og omsorg,
ønsker vi alle likevel å bo i gode
omgivelser.
”De eldre kan få bedre livskvalitet
også gjennom typen botilbud”, sier
sivilarkitekt Ingse Andersen.
”Det å skape mulighet for god
omsorg, kombinert med opplevelse,
stimuli og en viss grad av frihet
for beboerne har hatt stort fokus
i utviklingen av nye former for
sykehjems- og omsorgsplasser. Gode
uteområder gir også rik anledning
til opplevelse og glede. Å sikre ulike
sanseinntrykk gir sterk gjenkjennelse
og kan bidrar til et bedre minne”.
Gode kombinasjoner
I tillegg ser man en oppblomstring
av alternative modeller med
kombinasjoner av barnehage/
sykehjem eller studenthybler/
sykehjem i samme bygg. Flere steder
blir det også bygget omsorgsboliger
på avgrensede land-områder
under begrepet «omsorgslandsby».
Her er boliger beregnet for eldre
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(ofte demente) kombinert med
fellesarealer, butikker, bibliotek etc.
innenfor et avgrenset område. Ny
teknologi gjør at faren for å gå seg
bort kan begrenses på en måte som
ikke var mulig tidligere.
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BLOMSTRENDE NÆRINGSLIV
- VIKTIG FOR BÅDE FOLK OG BY
79 prosent mener at et blomstrende næringsliv er viktig for hvor attraktiv byen
er. 48 prosent mener at dette er gjeldene for sin by.

79%

mener at gode
arbeidsmuligheter
er viktig.

48%

mener at dette er
gjeldende for
egen by.

79 prosent mener at det er veldig
viktig at det er gode muligheter til
å finne arbeid i kommunen de bor
i, men bare 48 prosent mener at
byen de bor i er gode nok på dette
området. Det er innbyggere mellom
18- 39 år som i minst grad er enig
i at det er gode muligheter til å
finne arbeid i sin kommune. Gode
muligheter for arbeid er blant topp 5
gap i samtlige kommuner uavhengig
av størrelse og i alle regioner med
unntak av Østlandet.
Nye perspektiver på næringsvekst?
Hvordan byer og kommuner
tiltrekker seg nye virksomheter
og arbeidsplasser er et stort
samfunnsøkonomisk spørsmål som
omhandler både næringspolitikk
og tett samarbeid mellom mange
aktører. Men her er det avgjørende
at man bruker hele verktøykassen av
virkemidler. I hvilken grad er relevante
spesialister koblet på kommunens
arbeid med strategier og planer for
næringsvekst?
Forbruksmønstrene våre er i endring,
noe som har stor innvirkning på
hvordan sentrumsområdene brukes.
Med mer netthandel opplever de
fysiske butikkene et sviktende
kundegrunnlag*, som leder til
butikkdød og tomme lokaler. I
en negativ spiral gjør de tomme
lokalene det mindre attraktivt for
innbyggerne å ferdes i sentrum
- som igjen skader det lokale
næringslivet ytterligere. Samtidig
er logistikknæringene i sterk vekst
blant annet på grunn av netthandel.
Bærekraftig logistikk i byene (type

*Kilde: Virke Handel sin Handelsrapporten 2018/2019
https://www.virke.no/tjenester/rapporter-analyse/
rapporter/handelsrapporten/

små, lokale omlastningssentraler
og elsykkeldistribusjon) er et viktig
utviklingsområde også med tanke på
arbeidsplasser.
”Skal man opprettholde en levende
bykjerne må næringsliv og kommuner
gå sammen for å legge strategier som
kan bidra til dette. Har man et levende
sentrum trekker det flere folk, som
igjen gir et bedre kundegrunnlag for
butikker og cafeer også utenfor de
store kjøpesentrene”, sier urbanist
Anne Bertine Fagerheim.
”Samtidig må man legge til rette
for ny bruk av lokaler som tidligere
har vært forbeholdt butikkdrift.
Forbruket vårt er i ferd med å gli
over fra et fokus på varer til et større
fokus på opplevelser, som kulturelle
aktiviteter og å spise ute. Skaper man
et sentrum som tilbyr både butikker,
gjenbruksarenaer, opplevelser, grønne
områder og samlingsplasser vil det
skape mer liv i gatene. Og der hvor
folk samles vil det være et godt
grunnlag for næringsvirksomhet”,
mener Fagerheim.
Verdiskaping og næringsutvikling
henger sammen med byutvikling
og det er viktig å legge til rette
for omstillinger i næringslivet slik
at byområder i endring ikke blir
underlagt reguleringer som gjør dette
vanskelig. Byplanmyndighetene må
ha tett dialog med næringslivet når
langsiktige byutviklings-strategier
skal legges, og det må være en
gjensidig forståelse for hvordan disse
henger sammen og skaper positive
synergieffekter.

BEDRE BYER
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VANN OG GRØNNE OMRÅDER –
KOSTNAD ELLER RESSURS?
Bare trygghet rangeres som viktigere for nordmenn enn tilgang til grøntområder, vann og natur. Hele 91 prosent mener at nær natur er viktig for en
attraktiv by. Det er også et område hvor innbyggerne generelt er godt fornøyde
i dag – men det er ikke uten utfordringer å sikre dette godet også i fremtiden.

NOEN
ANBEFALINGER
Krev at alle uterom i byog boligområder skal kunne
tilby økosystemtjenester
Man kan høste mange
grunnleggende goder og
tjenester fra naturen.
Etabler urbane vannområder
med beplantning – dette øker
sikkerheten mot at flom gjør
skade på bygninger, infrastruktur og mennesker. I tillegg
gir de liv til planter og insekter.
Plant flere trær i byen
– de produserer ren oksygen,
regulerer avrenning fra overvann, bremser avrenning,
filtrerer og absorberer. tillegg er
de vakre, gir årstidsvariasjoner,
en menneskelig skala og
tilhørighet.
Etabler byhager som kan
fungere som regnparker
og regnbed i tillegg til å
forskjønne bylandskapet og gi
rom for rekreasjon og sosiale
møtesteder.
Still krav til at ny vei- og
baneutbygging må skje på ikkeproduktive grå arealer, ikke på
dyrket mark og naturområder

* https://www.ipbes.net/news/
Media-Release-Global-Assessment

Kvalitet ikke bare kvantitet
Norge er et langstrakt land med
mye naturressurser, og det kan være
vanskelig å se at det også i Norge er
nødvendig å fokusere på kvaliteten
av områdene. Grønne områder både
i og utenfor byen er livsviktig for
mennesker og natur. Nylig kom FNs
tilstandsrapport* om jordas natur
og biomangfold. Rapporten viser at
tapet av naturmangfold akselererer,
og flere arter er truet av utryddelse
nå enn noen gang i menneskets
historie. Den største trusselen er
at vi bygger ned områdene hvor
artene lever og at naturverdier
går tapt blant annet som følge av
arealbruksendringer. Veibygging,
næringsbygg og boliger setter både
arter og leveområder under press. I
tillegg er klimaendringene en trussel
mot naturmangfoldet, gjennom at
både planter og dyr får endrede
levevilkår. Det samme er spredning av
fremmede arter vi ikke har full kontroll
over.
Vanskelig å verdsette natur
Vi er som mennesker og samfunn
avhengige av mange funksjoner og
ressurser fra naturens økosystemer.
Det er likevel vanskelig å sette en
verdi på disse «godene» på samme
måte som man gjøre med rene
økonomiske verdier.
Det har store negative konsekvenser
for natur og miljø dersom vi ikke
legger til grunn- og tar med i
betraktning verdiene av økosystemer

91%

mener at nær natur
er viktig for en
attraktiv by.

92%

mener at egen
by tilbyr dette.

i beslutningsprosesser. Både
på globalt og europeisk nivå er
det derfor satt mål om en bedre
integrasjon av økosystemenes
verdier i tradisjonell byplanlegging
og budsjettering. Med verktøyet
«økosystemtjenester» er de mulig å
verdisette en rekke av de tjenester vi
får fra naturens økosystemer.
Rambøll mener at vi har et felles
ansvar for å sikre at byene også
kan ivareta og legge til rette for økt
artsmangfold og nye biotoper. Selv
om de fleste byer i Norge i dag har
en bevissthet rundt betydningen
av urban natur og det stilles en del
minimumskrav i kommunale planer
og retningslinjer, er det fortsatt en vei
å gå da grønne områder fortsatt blir
oppfattet som ren kostnad av noen
utbyggere.

BEDRE BYER

BLÅGRØNNE BYLØSNINGER
En blågrønn infrastruktur der trær, planter og vann blir en integrert del
av byplanleggingen. Bidrar til å sikre bærekraft samtidig som det skaper
innovative og vakre møteplasser som forbedrer livskvaliteten for innbyggerne
og øker byens verdi.

BYPARKER OG
VANNOMRÅDER
MED BEPLANTNING
Byparker og vannområder
med beplantning øker
trivselen i byene og reduserer
erosjon, vannstrømning
og sedimentering.

TRÆR I BYEN
Trær i byen reduserer
avrenningen fra store
nedbørsmengder.
De er ofte koblet sammen
med hager og parker og
bidrar til å filtrere og
redusere avrenning.

BYHAGER
Byhager forsinker avrenningen.
Forurensingen i vannet fjernes
ved filtrering, sedimentering
og biologisk absorpsjon.
De redusere også avrenningshastigheten, infiltrasjon og
fremhever samtidig landskapet.
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Gode løsninger for bynatur
koster, men har vi råd til å ikke
prioritere det?
Til tross for at det kan være utfordrende å sette en prislapp på gode
uteområder finnes det forskning som
bekrefter viktigheten for mennesker.
For eksempel viser en rapport fra
Stanford University* blant annet at
naturopplevelser reduserer stress og
angst, styrker konsentrasjonsevnen
og bidrar til økt prestasjon.
”En by uten natur har ingen fremtid
og mennesker trenger naturen mer
enn naturen trenger menneskene,
påpeker arkitekt og leder av Rambølls
Liveable Cities Lab”, Anne Merethe
Skogland.
Urban natur og biologisk mangfold
er en viktig driver for en helhetlig
levende by, og vi i Rambøll holder
disse verdiene høyt i utformingen av
by- og landskapsrom. Vi ser at dette
ofte blir nedprioritert av økonomiske
grunner i enkeltprosjekter, men det er
summen av alle små prosjektene som
blir helheten. Målet bør være å bevare
og utvikle bynaturen - tilføre grønne
områder og biologisk mangfold som
en opplevelseskvalitet, men også for

å sikre byen mot ødeleggelser som
forurensing av vann, luft og forsøpling
og økt nedbør kan påføre.

nedbør. Videre sier 40 prosent at
overvannsutfordringene utgjør en stor
velferdstrussel .

I fremtidens by er det vann overalt
To ting er helt sikkert: Det kommer
til å regne mer i årene fremover og
vannet må renne ett sted. Blågrønne
løsninger handler om å ta et
problem - veldig mye nedbør på kort
tid - og gjøre det om til noe vakkert,
funksjonelt og aktiviserende som for
eksempel en en dam.

Fra problem til ressurs
Hydrolog Lorentz Reinertsen i
Rambøll påpeker at fremtidens byer
og tettsteder på ulike nivåer må jobbe
med overvannsproblematikken.

Både klimautviklingen og
samfunnsutviklingen med økt
fortetting øker intensiteten i selve
overvannsavrenningen. De fleste
kommunene i Norge har vært berørt
av kraftig nedbør eller snøsmelting.
Uten forebyggende tiltak forventer
man at kostnadene ved skade på
bebyggelse, infrastruktur, helse og
miljø vil fortsette å øke. Det anslås
at de totale skadekostnadene i
løpet av de neste 40 årene kan bli i
størrelsesorden 45 til 100 milliarder
kroner, dersom det ikke iverksettes
tiltak. Hele 60 prosent av landets
kommuner mener kapasiteten i det
kommunale overvannsystemet ikke er
tilstrekkelig for å håndtere fremtidens

”Det er i dag mulig å kartlegge
områder som er sårbare for skader
som følge av overvann og planlegge
for gjennomføring av forebyggende
tiltak. Disse tiltakene må ta hensyn til
fremtidige endringer i klima, havnivå
og fortetting. Åpne overvannstiltak
kan bidra til at overvannet går fra å
være et problem til en ressurs som
kan utnyttes og skape gode bymiljøer
med blågrønne strukturer som kan
infiltrere, «forsinke» eller avlede
vannet uten at det påfører skade. Det
handler ikke bare om å sikre mot flom,
men også det utvide og forbedre
rekreasjonsområder og skape bedre
forhold for biologisk mangfold”,
understreker Lorentz.

*(Gregory N.Bratman – Stanford University:
The benefits of nature experience: Improved affect
and cognition

RAMBØLLS ERFARINGER:
MADLA-REVHEIM
Rambøll er med i planleggingen av Madla-Revheim utenfor
Stavanger, som skal utvikles med 4000 nye boliger og
alt en god bydel trenger. Håndtering av overvann som et
positivt element i boligområde ligger
til grunn for både landskapsplanen og hele områdeplanen.
Åpne vannspeil vil både skape attraksjoner og infiltrere
overvannet i grunnen for å bevare mest mulig av det
opprinnelige naturmiljøet.

FLESBERG VANNVERK
I Flesberg kommune lå vannforsyningskilden tett opp mot
Lågen. Med stadig større regnværsmengder går elven
oftere over sine bredder, og under høy vannføring rant
elvevannet over i drikkevannet. Dette skapte dårlig smak
og fare for sykdom. Rambøll har hjulpet kommunen med
å opprette en ny drikkevannsforsyning med brønner oppe
i dalsiden, hvor risikoen for oversvømmelser og forurensing
er lav.

BEDRE BYER

NOEN ANBEFALINGER
Sikre byen bedre mot flom gjennom blågrønne strukturer som også
ivaretar grønne områder og biologisk mangfold, f.eks. ved å holde
regnvann på bakkenivå i stedet for å utbedre overvannsystemet.
Vurder alltid et område helhetlig, men optimaliser på miljø, sosial og
økonomisk bærekraftighet.
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TRYGGHET – ET PRIVILEGIUM
VI TAR FOR GITT?
Det aller viktigste for nordmenn er å bo i en by som føles trygg.
Hele 97 prosent trekker frem dette som den viktigste faktoren for en attraktiv by.
93 prosent svarer også at området de bor i leverer på dette. Å føle seg trygg er
et privilegium, men ingen selvfølge og noe vi må jobbe med å bevare.

NOEN
ANBEFALINGER
Skap gode nabolag hvor
alle slags mennesker kan
møtes. Inviter ut til fellesrom
og skap en kultur hvor folk
bruker uteområdene, og
involver også de som står i
fare for å falle utenfor. Her
har både kommuner, frivillige
organisasjoner, borettslag,
velforeninger og mange andre
både ansvar og muligheter.
Løs flere utfordringer samtidig
gjennom å tenk helhetlig og
benytte styrken i flerfaglig
samarbeid.
Tenk kreativt for å skape liv
i byens første-etasjer, slik at
gatene oppleves som aktive.

97%

mener at trygghet
er den viktigste faktor
for en attraktiv by.

93%

mener at de
bor i et tryggt
område.

Trygghet blir påvirket av mange faktorer, eksempelvis nasjonal- og lokalpolitikk, økonomiske og sosiale faktorer.
Vi mener at en viktig faktor for å skape
trygghetsfølelse også ligger i selve
utformingen av byen med all dens
infrastruktur, arkitektur og byrom.
Tillit, trygghet og trivsel
Undersøkelser viser at mennesker
som bor tett på offentlig tilgjengelige
parker og har kort avstand til cafeer,
restauranter og ulike kulturtilbud hvor
mennesker møtes, opplever større
grad av tillit til hverandre og føler seg
mindre ensomme. Dette gjelder enten
de bor i store byer, drabantbyer eller
mindre lokalsamfunn.*
En god byplan er helhetlig og
langsiktig med tydelig mål om å skape
samspill mellom mennesker, natur,
landskap, arkitektur, mobilitet og
luftkvalitet for å nevne noe. Norske
byer og tettsteder er i stor grad
planlagt og bygget ut i en periode
hvor man ikke forutså konsekvensene
av industrialisering, befolkningsvekst,
urbanisering og forurensning.

rundt seg skaper automatisk en følelse
av trygghet. Et eksempel på tiltak er
bygninger med butikker og boliger
med inngangspartier eller andre rom
der folk er i aktivitet, som har fasadene
vender mot byrom, et annet grep er
belysning som både skaper trygghet
og en attraktiv atmosfære om kvelden.
Planlegging og utforming av sosiale
møtesteder nært på steder der
mennesker bor er viktige virkemidler
for god folkehelse, men det er også
trygghetsskapende.
Lys skaper trygghet
Riktig belysning er viktig for å skape
en følelse av trygghet i offentlige
rom. I prosjektene Bussterminalen
Sarpsborg og Oslo sykkelhotell
har Rambølls lysdesignere brukt
lyset bevisst for å oppnå dette.
Bussterminalen i Sarpsborg fikk
hederlig omtale under Årets Lyspris
2018, mens Oslo Sykkelhotell vant
i kategorien Innendørsprosjekt. I
begrunnelsen for sistnevnte står det
blant annet at prosjektet «gir en følelse
av trygghet og harmoni som gjør
brukeren glad».

Verdensparken på Furuset
Verdensparken er ikke bare en
innbydende møteplass tilrettelagt for
lek og aktivitet for barn og voksne,
landskapet er også tilpasset for å
håndtere overvann på en optimal
måte. Leire- og steinmasser fra
tidligere prosjekter er gjenbrukt for å
skape naturlige elementer i terrenget
som er med å lede overvannet til et
regnbed på 300m2 i den den nedre
delen av parken. Resultatet er både
visuelt vakkert og en beskyttelse ved
store nedbørsmengder.

Sosiale utfordringer og muligheter
Hvor man bor også avgjørende for
trygghetsfølelsen. Byer må planlegges
og transformeres for å tilrettelegge for
størst mulig mangfold med ulik sosial,
kulturell og økonomiske bakgrunn.
Det er viktig at det vektlegges gode
nabolagskvaliteter hvor mennesker i
alle aldre kan møtes, ha tilgang til ulike
kulturelle og fysiske aktiviteter, og ikke
minst grønne områder. Livet mellom
husene er et viktig barometer for hvor
attraktiv og levende en by er.

Trygghet mot kriminalitet
Trygghet mot kriminalitet påvirkes
også av forhold hvor byrom, gater
og fortau oppleves oversiktlige og
med god visuell kontakt med andre
mennesker. Å ha andre mennesker

”Velfungerende nabolag har
innbyggere som føler tilhørighet. De
opplever å bli sett, og dette bidrar
til stolthet. Summen av mange
velfungerende nabolag utgjør en
levende og attraktiv by”, sier Skogland.

BEDRE BYER

MANGFOLD SOM STYRKE
For å gjøre en utfordring om til en mulighet må man først ha god innsikt. Et godt eksempel er analyserapporten
som Rambøll Management Consulting utarbeidet for Holmlia Syd i Oslo– «En sosiokulturell og fysisk stedsanalyse
som grunnlag til spissing av tiltak innenfor områdeløft».**
Holmlia er et område med dårlig rykte, men analysen viste at folk som bodde der var fornøyde og opplevde ryktet
som urettferdig. Et av forslagene til innsatsområder for å skape et enda bedre område var ytterligere fokus på å
skape levende sentrum. Forebyggende arbeid i kommunene med hensyn til å forebygge at noen mennesker faller
utenfor gjennom blant annet å sikre kaféer, grendehus og funksjonelle møteplasser er eksempler på tiltak. Målet er
å forhindre at det utvikler seg en konsentrasjon av sosiale utfordringer i enkelte områder. For å lykkes med dette er
det nødvendig med både fysiske og mer sosiale tiltak.
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FRISK LUFT ER INGEN SELVFØLGE
Til tross for at vi i stor grad føler trygghet har byene usynlige farer. En av disse
er luften vi puster inn. I Rambølls byspesifikke undersøkelse ser vi nærmere på
syv norske byer. Her kommer det frem at ren luft er en av faktorene folk mener
er viktigst for en attraktiv by. Hele 81 prosent sier at dette er viktig, men bare 54
prosent mener at deres by ivaretar dette.

NOEN
ANBEFALINGER
Sikre at vi har riktig data om
luftkvalitet. Først når fakta er
innhentet kan man sette inn
konkrete målbare og riktige
tiltak.
Informere byens innbyggere
grundigere, for å slik øke
forståelsen for tiltakene som blir
iverksatt og for at de skal føle
økt grad av trygghet
Bruke riktige energiløsninger
som reduserer bruk av
vedfyring om vinteren, samt
fjerne ikke-rentbrennende ovner
slik vi for noen år siden fjernet
oljefyrt oppvarming av boliger.
Bruk alle virkemidler for å motivere til mer gange hg valg av mer
miljøvennlig transport i byen.

Ny forskning fra Mainz universitetssykehus i Tyskland viser at det globalt
årlig dør dobbelt så mange som
tidligere antatt av forurenset luft - hele
8,8 millioner* Rundt 1000 av disse er
trolig nordmenn. Dårlig byluft tar flere
liv enn sigarettrøyk, men i motsetning
til tobakk, som man kan velge å bruke,
må vi puste inn den luften vi har.
Et viktig tiltak for å forbedre
luftkvaliteten i byene våre er å
minimere veitrafikken, for eksempel
gjennom å tilrettelegge for bilfrie
sentrum, redusere piggdekkbruk,
tilby et godt kollektivsystem og gode
sykkel- og gangveier. Motivere til
gange og sykkelbruk fremfor å kjøre
bil. Rambøll har blant annet utviklet
en gå-strategi for Oslo, her er det mye
innsikt om hvordan en kan øke bruk
av bena. Grønne korridorer og større
grønne områder, trær og grønne tak
bidrar også til renere luft. Andre tiltak
er elektrifisering av cruisetrafikken og
minimere husstandenes vedfyring i
vintermånedene.
Det finnes mange mulige tiltak,
men hvordan skal man sikre at man
prioriterer de mest effektive?
Gode tiltak starter med god innsikt
Rambøll utviklet en luftkvalitetsmodell
for undersøkelse og visualisering av
lokal luftkvalitet for å sikre gode nok
data også på dette feltet. Programmet
heter SHAir og står for «Seeing
Hyperlocal Air quality In Real-time”.
Det analyserer store mengder data og
identifiserer de ulike kildene til utslipp.

* https://academic.oup.com/eurheartj/
article/39/38/3543/5074161
**https://ramboll.com/media/rgr/
shair-city-of-richmond

81%

mener at ren
luft er viktig.

54%

mener at deres
by ivaretar dette.

Slik kan vi anbefale og velge de mest
effektive tiltakene for å forbedre
luftkvaliteten**.
”Vi må unngå at folks bruk av byen
skal begrenses av en usikkerhet rundt
luftkvalitet. Spesielt om vinteren er
dette en utfordring for mange, men
luften er noe vi er helt avhengig av
hele tiden. Målet må være at alle skal
være trygge på at luften vi og barna
våre puster inn er ren– alltid. Da må
man ta noen valg som ikke alle er
enige i, med utgangspunkt i hva som
er best for dem som kommer etter
oss”, sier Rambølls luftekspert Hanne
Weggeberg.

BEDRE BYER

Rambøll har bred erfaring med å vurdere luftkvalitet. Blant annet
har vi vurdert lokal luftkvalitet med spredningsmodellering som
del av planarbeidet for nye Aker og Gaustad sykehus i Oslo. I
Tromsø gjennomførte vi luftkvalitetsmodellering i forbindelse med
områderegulering for Nordbyen i Tromsø sentrum, og ga råd om
planene og avbøtende tiltak. I Trondheim vurderer vi lokal luftkvalitet i
forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan for Sluppen bydel.
I tillegg har Rambøll vurdert spredning av luftforurensning og lokal
luftkvalitet i prosjekter som involverer utbygging av boliger, skoler,
helsesentre og veier i byområder. Dette gir viktig innsikt for riktige valg.
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HVORDAN SKAL VI BESKYTTE OSS
MOT FLOM?
Befolkningen i Norge er opptatt av at sikring mot naturkatastrofer er ivaretatt.
70 prosent svarer at det er viktig for dem. Samtidig kommer det frem at kun 39
prosent mener kommunene leverer godt nok på dette området.

NOEN
ANBEFALINGER
Vi må ha bedre data – og
kontroll på de vi har
Det foreligger i dag et
begrenset hydrologisk
datagrunnlag for urbane
og tettbygde strøk, som er
nøkkelen til å gjennomføre
gode flomvurderinger.
Kommunene må legge til rette
for flere, samt øremerke midler
til å opprette hydrologisk
målestasjoner. Dagens
nasjonale system for tilgang
til og kontroll på den store
mengden hydrologiske data må
også bedres.
Flomforvaltning bør inn i
alle kommuneplaner, inkl.
forvaltningsplan for overvann.
Flere kommuner bør etablere
helhetlige og langsiktige
strategier. Ved å løse et
problem kan flere utfordringer
løses samtidig.

”Kanskje er det grunn til å være
bekymret, for i prioriteringene
opp mot næringsinteresser
og press på boligmarkedet,
blir konsekvensutredninger og
risikovurderinger til for eksempel
flom ofte lavt prioritert. Den
samfunnsøkonomiske prisen er høy”,
sier hydrolog Lorentz Reinertsen.
Flom fører årlig til store materielle
skader. En rekke organisasjoner
oppfordrer Stortinget til å
øke bevilgningene til flom- og
skredforebyggende tiltak. De har
ennå ikke fått gjennomslag og
bevilgninger .
Alle norske kommuner er pålagt å
kartlegge hvordan flom vil påvirke
byene i årene som kommer og hvilke
tiltak kommunen skal iverksette.
Man bør nøye vurdere hvilke verdier
som er mest hensiktsmessig å sikre.
Kommunene kan benytte hjelpemidler
som kost-/nytteanalyser for å gjøre
slike vurderinger.
Rambøll har vært involvert i flere
vurderinger gjennom prosjekt for
både kommunale og statlige foretak.
Eksempler er blant annet Mjøndalen,
som bestod av et forprosjekt
med flomanalyser, planlegging
av flomsikringstiltak og kost-/
nytteanalyser.
Fra teknisk til strategisk blikk
Vi trenger å endre fokus, fra
tekniske løsninger til et strategisk
perspektiv på større områder. Her
må vanndirektivet og flomdirektivet
ses i en sammenheng; man må

70%

mener at sikring
mot naturkatastrofer
er viktig.

39%

mener at kommunen
leverer godt nok
på dette området.

både ivareta vannkvaliteten, og
samtidig sørge for en reduksjon
av vannets skadepotensiale. En
helhetlig planlegging vil sikre en
vinn-vinn-situasjon.
Vi mener fremtidige krav og
rammebetingelser i norske kommuner
bør følge de samme retningslinjene
som EUs flomdirektiv . Det innebærer
at arealplanleggingen i kommunene
må tydeliggjøre overvann og flom
i kommuneplanenes veiledninger.
For å sikre oss mot de ekstreme
hendelsene må vi ha trygge
flomveier og tiltak som sikrer våre
verdier. På samme måte som større
flomutsatte vassdrag må ha fokus på
flerfaglige løsninger, bør også norske
kommuner ha en helhetlig strategi for
overvannsforvaltning basert på felt
hvor vannet kan renne.

BEDRE BYER

FLOM- OG OVERVANNSSTRATEGI FOR OSLO
Før utbyggingen av området Gjersrud-Stensrud bistod Rambøll Vannog avløpsetaten i Oslo kommune med en anbefaling for håndtering
av overvann, med ulike alternativer som bassenger, dammer og åpne
vannveier. Metodene tilpasses de lokale forholdene i samarbeid mellom
vanningeniører og landskapsarkitekter.
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NØKKELEN TIL EN GOD BY
Hva er det som bidra til å bedre folkehelsen, øker følelsen av trygghet, jevne
ut boligpriser OG stimulerer lokalt næringsliv? Gode mobilitetsløsninger er
nøkkelen til en god by.

NOEN
ANBEFALINGER
Tenk langsiktig - gode
mobilitetsløsninger krever store
innvesteringer, men prisen for
å ikke gjøre det er enda høyere.
Lær fra andre som har testet
ut ting før oss – og sikre gode
mobilitetsløsninger på tvers
Sett planene ut i live, en god
mobilitetsplan har lite effekt
i en skuff

82%

mener at det er viktig
at man kan komme seg
rundt i byen.

66%

mener at dette
er gjeldene for
sin by.

82 prosent mener at det er viktig
for en attraktiv by at man enkelt kan
komme seg rundt i byen og til andre
byer, samtidig mener 66 prosent at
dette kjennetegner den byen de bor i.
”Det er tydelig at nordmenn ønsker
enda bedre mobilitetsløsninger. Dette
har stor betydning for hverdagen
vår. I tillegg er det mange positive
synergieffekter av helhetlige og
målrettede planer og investeringer”,
sier Kari Ovesen Haugland.
Gode kollektivløsninger minsker
biltrafikk og reduserer forurensing og
kø. Ved å tilrettelegge for fotgjengere
og syklister vil man bidra til bevegelse
som gir positiv helsegevinst i tillegg
vil flere folk i gatene vil også bidra til
følelse av trygghet. I tillegg betyr en
levende by også styrket handel- og
næringsliv.
Innsikt fra verdens første
MaaS-system
I tillegg til tradisjonelle transportløsninger ser man også en
oppblomstring av nye, ofte digitale
løsninger, som for eksempel apper
hvor man belønne innbyggeren for
ønsket oppførsel. Ville du gått i 30
minutter hver dag hvis du hadde fått
halv pris på din neste lunsj?
Et smart digitalt innovasjonsprosjekt
er Mobility as a Service (MaaS);
en løsning som ofte kalles
transportens Netflix. Her samles ulike
transportløsninger- og leverandører
i én app, og billetten man kjøper er
gyldig på alt fra taxi og bysykkel til
buss og bane. Helsinki er den første
byene i verden hvor denne løsningen
har blitt testet ut, og Rambøll har sett
nærmere på bruken det første året i
rapporten «Whimpact – Insight from

the worlds first Mobility-as-a-Service
(MaaS) system”*.
Vi er allerede på vei mot en fremtid
der det ikke sikkert at vi eier vår
egen bil i byene, men at vi abonnerer
på mobilitet som omfatter både
kollektivtilbud og for eksempel sykler,
sparkesykler og tilgang på ulike
biler, med eller uten sjåfør. Dette vil
sannsynligvis være billigere løsning
for folk enn å eie sin egen bil.
Helhetlig tilnærming
Det er ikke én ting som løser
fremtidens mobilitetsutfordringer.
Med holistisk, bærekraftig og
helhetlig tilnærming, hvor alle
aspekter av infrastruktur og
byutvikling blir inkludert, kan man
sikre gode løsninger for framtiden.
For å få det til dette kreves riktig
innsikt, investeringer, politisk vilje over
tid og handlekraft. Mobilitetsbegrepet
må inneholde alle fremkomstmidler,
fra gange til bytrikk, via ulike sykkelløsninger til lokale busser.

BEDRE BYER
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MILJØ & BÆREKRAFT
Miljø og bærekraft blir rangert nest lavest (63 prosent) når nordmenn skal
rangere hva de mener er viktigst for en attraktiv by. Samtidig svarer kun 38
prosent at kommunen de bor i jobber godt med dette.

NOEN
ANBEFALINGER
Kartlegg grundig, prioriter
og vær tydelig på hva som er
utfordringer og behov lokalt, og
bruk dette som et utgangspunkt
for å engasjere innbyggere,
næringsliv og andre i å drøfte
og utvikle løsninger som gir
verdi for byen.
Bruk innovasjon og
digitalisering som verktøy for
å skape bærekraftige byer og
tettsteder, ikke som mål i seg
selv.
Lytt og involver barna. Det er
deres fremtid og det er de som
skal leve med våre valg.

63%

mener at miljø
og bærekraft er
viktigt.

38%

mener at
kommunen,
de bor i,
jobber godt
med dette.

”Det respondentene er sikre på
er at de i dag ønsker tilgang til
grøntområder, vann og natur.
Men kanskje forstår vi ikke helt
hva som ligger i begrepet miljø
og bærekraft?” spør Vibeke Riis,
direktør for Miljø og Helse i Rambøll.
”I bærekraftsbegrepet tar vi inn
fremtidens behov, og det er naturlig
at det oppleves som noe fjernere enn
de behovene som vi har her og nå.
Vi ser også at det er et gap mellom
interessen for dette og tilfredsheten
med hva som gjøres i kommunen
man bor i. Dette tyder på at folk
ønsker en forbedring,”
På den annen side, kan det også
hende at folk seg ikke så mye om
miljøet som vi liker å tro. Rapporten
viser jevnt over høyt nivå av
tilfredshet blant nordmenn, og
kanskje opplever vi en større distanse
til verdens klima- og miljøutfordringer
enn andre land. Når problemer er
store og sammensatte uten enkle
svar, oppleves de også uangripelige
for hver enkelt. For å løse komplekse
problemer, trenger vi helhetlige
løsninger, som vi møter med ulike
perspektiver.
Smart er også bærekraftig
En annen forklaring kan være at
kommunene ikke har vært flinke nok
til å fortelle om tiltakene de faktisk
gjør. I tillegg viser Rambølls årlige
studie av digitalisering i norske
kommuner, IT i praksis**, at mange
kommuner har høye ambisjoner om
hvordan de kan skape smarte og
bærekraftige byer. En smart by er et
sted hvor man unytter helhetlige og
digitale løsninger for å levere et gode
tilbud til de som bor der. Som direktør
for Management Consulting Morten
Skodbo påpeker: «En by er ikke smart
hvis den ikke er bærekraftig».

Fra plan til handling
Rambøll var med på å utvikle Oslo
kommunes første klimabudsjett.
Oslo kommune hadde en utfordring
med at veldig mange tiltak var satt i
gang. Alle tiltakene ble analysert og
sortert. Det ble gjort en prioritering
av tiltakene basert på CO2reduksjonen, kostnader og i hvilken
grad de var enkle å implementere
for kommunen. Denne innsikten ble
brukt som grunnlag for det offisielle
klimabudsjettet 2017. Anbefalingene
ble diskutert på tvers av sektorer og
tiltakene fikk allokert midler.
Klimabudsjettet har hatt stor effekt,
og Oslo kommune rapporterer
kvartalsvis utslippsreduksjoner opp
mot målene om utslippskutt og
igangsatte tiltak. Dette er et godt
eksempel på at vilje, mot, plan og
handlekraft kan skape gode resultater.
Vår brennende plattform
Nå er det mange forskere som
lurer på om vi klarer å endre
oss fort nok. FNs miljøprogram
miljøstatusrapporten, GEO-6, er den
eneste som tar for seg en vurdering
av hele klodens miljøtilstand under
ett. Budskapet er tydelig på at
det haster med å handle og at
miljøhensyn må integreres i alle
samfunnssektorer. Hvis vi ikke endrer
måten vi lever på, ødelegger vi
kloden vår.
Denne usynlige og ubehagelige
trusselen skremmer mange, selv om
vi i Norge har det bra. Problemet
er bare at miljøutfordringer ikke
forholder seg til landegrenser.

BEDRE BYER

Foto: Hundven-Clements Photography

For å løse de store problemene må vi
samarbeide, tenke smart og helhetlig.
Skal klimabudsjetter og bærekraftsmål
bidra i den retningen de er ment, må
både gode intensjoner og nødvendige
planer prioriteres og realiseres.
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METODE

OM UNDERSØKELSEN
- METODE
For å få innsikt i hva som gjør en by attraktiv å bo i, og hva kommunen bør
prioritere framover for å bli mer attraktive for sine innbyggere og potensielle
tilflyttere, har vi spurt innbyggerne i Norge om hva de mener gjør en by attraktiv.

Den nasjonale undersøkelsen er
besvart av i alt 1017 respondenter i
Norge, utenom Oslo. Undersøkelsen
er gjennomført via Norstats webpanel og er vektet etter sentrale
demografiske variabler.
Resultatene må anses å være
representative for landet som helhet
(utenom Oslo), med en feilmargin på
3 prosent innenfor et konfidensnivå
på 95 prosent. Det betyr at vi kan
være 95 prosent sikker på at dersom
vi hadde spurt alle innbyggerne i
Norge (utenom Oslo) ville vi fått
svar som kun avviker +/- 3 prosent
med svarene vi har fått i denne
undersøkelsen.

Innbyggerne er stilt tre sentrale
spørsmål:
•	Hvor tilfreds eller utilfreds er du
generelt med å bo i din kommune?
•	I hvilken grad har følgende forhold
betydning for om din by er
attraktiv for deg å leve i?
•	Hvor enig eller uenig er du i
utsagnene nedenfor, sett i forhold
til kommunen du bor i?
For de to siste spørsmålene har
respondentene svart på i alt 13
forhold/kjennetegn ved byen de bor
i. Rambøll har analysert resultatene
for å identifisere hvilke forhold som
er viktig for innbyggerne og videre
analysert dataene i en gap-analyse.
I gap-analysen har vi sammenlignet

borgernes vurdering av hva som
viktig, med deres vurdering av
om samme forhold passer egen
kommune.
Undersøkelse blant utvalgte byer
Den byspesifikke undersøkelsen er
besvart av i alt 2 772 innbyggere
over 18 år i byene Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand,
Drammen og Tromsø. Undersøkelsen
er gjennomført via Norstats webpanel og er vektet etter sentrale
demografiske variabler. Resultatene
anses å være representative for
de enkelte byene som inngår i
undersøkelsen, med feilmarginer på
rundt 5 % innenfor et konfidensnivå
på 95 prosent.
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I hvilken grad har følgende forhold betydning for om din by er attraktiv for deg å leve i?
I hvilken grad synes du følgende forhold kjennetegner den byen du bor i?
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HVA GJØR EN BY ATTRAKTIV?
At området, jeg /
min familie bor i
er trygt

97%
At det er tilgang til skoler,
utdannelsesinstitusjoner og
etterutdannelse av god kvalitet

83%
At det er gode muligheter
for å finne arbeid i min
kommune

79%

At det er et godt
barnehagetilbud

53%

At jeg har tilgang
til grøntområder,
vann og natur

91%
At jeg raskt og enkelt kan
komme meg rundt i byen
og til andre byer

82%
At det er tilgang til steder
som inviterer til oppold og
aktiviteter

72%

At det er tilgang til gode
tilbud for eldreomsorg og
helsetjenester

88%
At der er tilgang til
velfungerende kultur-,
sports- og fritidstilbud

80%
At min kommune jobber
godt med sikring mot
naturkatastrofer

70%

Innbyggerne er i undersøkelsen stilt
tre sentrale spørsmål:
•	I hvilken grad har følgende forhold
betydning for om din by er
attraktiv for deg å leve i?
•	I hvilken grad synes du følgende
forhold kjennetegner den byen du
bor i?
•	Hvilke av følgende forhold burde
din by/kommunen prioriterer mest
med tanke på å gjøre byen enda
mer attraktiv for deg å leve i?
For disse tre spørsmålene har
respondentene svart på i alt 13
forhold ved byer i Norge. Rambøll
har analysert resultatene med en
gap-analyse der vi har sammenlignet
borgernes vurdering av de ulike
forholdene som har størst betydning

At det er mulighet for
å få en god bolig til en
fornuftig pris

87%
At min kommune tiltrekker
seg nye virksomheter og
arbeidsplasser

80%
At min kommune
fokuserer på miljø og
bærekraft

63%

for om byen er attraktiv for dem
og hvor godt disse forholdene
kjennetegner deres by. Resultatene
gir en indikasjon om hva byene bør
prioritere fremover for å bli mer
attraktiv for sine innbyggere og for
potensielle nye innbyggere.
Videre analyser
Undersøkelsen avdekker flere forhold
som med fordel kan analyseres
enda mer i dybden. Det finnes også
eksisterende analyser som går inn i
mer komplekse datasett innen hvert
tema. Her kan Rambøll også være en
rådgiver i kartlegging av eksisterende
og ønsket innsikt på gitte områder,
og avdekke gapene der mer innsikt er
nødvendig.
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MER INNSIKT FRA
SYV BYER
Innbyggerne i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og
Tromsø besvarte spørsmål knyttet til 31 ulike kjennetegn ved sin egen hjemby.
Her så vi nærmere på hvor man finner størst gap mellom hva innbyggerne
mener er viktigst og det de mener kommunene leverer på – altså innbyggernes
ønsker og tilbudet de har. Innbyggerne gir også sine innspill til hva de mener sin
by bør prioritere fremover for å bli mer attraktive, både for dagens innbyggere
og for potensielle tilflyttere.

Project name, Location
Imagetext body simolup tatest perro occus eaquamet am doluptio
doluptur, aliquunt rerchilisto incia cupta volupta esciliscil ipiduciam
sunt. Aligentem simolup tatest perro occus eaquamet am doluptio
doluptur aut odipsapisti velestibus que reruptatur. Unt volut ut
ant, doluptaspe eos et ex erio inctemporum ipsant, quae ipiciatur
mossi asinihicim sequiduci ommodip sandaep rerchilisto blacil init
volorem odipsant eum, simpore rovitate por remped eario bereprat
quaes prate dem erum quia seritat venecaboris.
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HVA ER EN BEDRE BY?
DETTE MENER FOLK I STAVANGER

Med et innbyggertall på over
134 000 er Stavanger Norges
fjerde største by, og landets
tettest befolkede kommune.
Samtidig er byen sentrum for en
blomstrende storbyregion med
en samlet befolkning på 235 000.
Stavangers identitet er knyttet til
industrihistorien fra skipsbygging,
sild og hermetikk til olje. Bybildet
kjennetegnes av Domkirken, vågen,
Gamle Stavanger og de nærmere
8000 historiske trehusene som
ligger tett i tett i byens småkuperte
landskap.
De siste 50 årene har vekst og
urbanisering skjedd gjennom
etablering av boligområder, industri
og kjøpesentre utenfor bysentrum.
Denne byutviklingen kjennetegnes
av sonedelte områder med store
avstander mellom, som krever at
man tar seg frem med bil. Store
veianlegg er bygget for å møte
veksten. Satsingen på offentlig
kollektivtransport har vært
økende de siste 10-15 årene og det
bygges nå bussveier som skal øke
fremkommeligheten for buss.

Regionen har for tiden et stort
fokus på samordnet areal- og
transportplanlegging og fortetting
ved kollektivknutepunkt. I tillegg er
Stavanger regnet som en av landets
beste sykkelbyer, blant annet med
utbyggingen av en 13 kilometer lang
«sykkelmotorvei» som vil stå ferdig i
2023.

Det sier seg selv at store komplekse
utfordringer ikke kan løses med enkle
grep. Mange aktører må samhandle
hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne
rapporten har eksperter fra ulike felt
i Rambøll kommet med sine råd til
forbedringer og løsninger, og inviterer
til videre dialog i din by.

Stavanger satser mye på å utvikle
det historiske bysentrum og gjøre det
mer attraktivt for næringsdrivende
og innbyggerne. Samtidig er
byen en av landets mest aktive
turistdestinasjoner, og byen har
gjennom mange jobbet for flere
cruisebåtanløp. Cruiseanløpene
er en sentral del av bybildet i
sommerhalvåret - Stavanger
havn antyder at det vil være 242
cruiseanløp og nærmere en halv
million passasjerer innom i 2019.
Stavanger har en ambisiøs
klimaplan. Bystyret har vedtatt at
klimagassutslippene i Stavanger skal
ned med 80 prosent av 2015-nivå
frem mot 2030. Kommunen har også
et mål om å være fossilfri innen 2040.

Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i sentrale
tema som er på politisk dagsorden og som vi forventer
påvirker byenes attraktivitet.
Dette inkluderer
1) økonomi, næring og mobilitet,
2) sosialt, samfunn og livskvalitet,
3) miljø, klima og infrastruktur.
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MILJØ, KLIMA OG
INFRASTRUKTUR

BYEN OVERPRESENTERER
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49%
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Det største gapet mellom hva som innbyggerne synes er viktig og det som kjennetegner byen finner man på disse
områdene:
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om din by er attraktiv for deg å leve i?
I hvilken grad synes du følgende forhold kjennetegner den byen du bor i?
• Gode arbeidsmuligheter
58%

Ren luft

37%

Tilgang på ulike typer boliger

34%

Et bredt utvalg av sports- og kulturtilbud
Enkelt å komme seg rundt med bil

32%

Gode betingelser for oppstart av ny virksomhet

31%

TOPP TI FAKTORER INNBYGGERNE ØNSKER
Et bredt utvalg av fritidsaktiviteter innen idrett til barn og voksne
30%
AT STAVANGER SKAL PRIORITERE
24%

Lite trafikkstøy

23%

Godt barnehagetilbud

58%

Ren luft

Trygg ferdsel i trafikken
19%
Tilgang på ulike typer boliger

37%

Nærhet til områder med vann
19%
Et bredt utvalg av sports- og kulturtilbud

0%

15%

30%

34%
45%

60%

Enkelt å komme seg rundt med bil

32%

Gode betingelser for oppstart av ny virksomhet

31%

Et bredt utvalg av fritidsaktiviteter innen idrett til barn og voksne

30%
24%

Lite trafikkstøy

23%

Godt barnehagetilbud

19%

Trygg ferdsel i trafikken

19%

Nærhet til områder med vann

0%

15%

30%

45%

60%

Vi ba også folk rangere hva de
ønsker byen skal prioritere i sitt
videre arbeid. For innbyggerne i
Stavanger er luftkvalitet, tilgang på
boliger, sports- og kulturtilbud og
tilgjengelighet med bil fire faktorer
flest mener byen bør prioritere videre.
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OM RAMBØLL

l dag snakker alle om samfunnsansvar og bærekraft. I
Rambøll har dette vært en tydelig forpliktelse siden starten
i 1945, og i dag er denne arven viktigere enn noen gang.
Vi skal være en samfunnsrådgiver som leverer gode og
bærekraftige løsninger til kunden, samfunnet og folkene
som bor der.
Rambøll eies av en global stiftelse, Rambøll Fonden. Det
betyr at overskuddet investeres tilbake i selskapet, for å
videreutvikle firmaet, kompetanse og løsninger. Fondet
legger også klare føringer for hvilke prosjekter vi går inn
i, og bidrar til at vi jobber på en måte som er i tråd med
verdiene våre.
Derfor er vi opptatt av å forstå hvordan folk tenker, og
alltid nysgjerrige på hva som skal til for å løse både små
og store utfordringer. Vi har 1500 rådgivere i Norge, 15000
kollegaer globalt – alle dedikerte spesialister som ønsker å
bidra til bedre løsninger, innen Bygg & arkitektur, Samferdsel
& byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management
Consulting.
Rambøll er opptatt av å skape fremtidsrettede og
bærekraftige byer der alle levende organismer kan bo,
vokse, blomstre og trives. Med utgangspunkt i FNs
bærekraftsmål og menneskenes trivsel og helse som
hovedfokus, skaper vi bedre byer gjennom helhetlige og
tverrfaglige løsninger.
Mer info om Rambøll finner du på no.ramboll.com
Du kan lese mer om Rambøll Fonden på rambollfonden.com
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Rambøll
Besøksadresse:
Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse:
Postboks 427 Skoyen,0213 Oslo
T: 22 51 80 00
no.ramboll.com

NO.RAMBOLL.COM/BEDRE-BYER

