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D en ene pandemien skjer i Oslo og den 
andre i resten av landet. For der 
Oslo-beboerne er inne i sin fjerde 
måned med sosial nedstengning, går 
livet så å si som normalt i mange deler 

av landet.
Bor du i Oslo, husker du nok 6. november. Det 

var da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) 
fortalte at fra mandagen etter ville Oslo si farvel 
til treningssentre, kinosaler, lekeland, bowling-
haller og barer. 

Nedstengingen som skulle vare i tre uker, har 
nå vart i 111 dager.

Og det er ingen ende i sikte.

Nedstenging er blitt normalen
Utenfor Oslo derimot har det bare vært sporadis-
ke nedstengninger. Etter en uke eller tre uten 
mulighet for sosiale aktiviteter, blir befolkningen 
rastløs, og lokale politikere åpner opp igjen. I 
Oslo har dette vært normalen i nesten fire 
måneder.

I Oslo får du stygge blikk om du går inn i 
butikken eller på bussen uten munnbind. 
Utenfor Oslo får du rare blikk om du bruker 
munnbind.

Skal du handle bursdagsgave i Oslo, må du 
søke opp kjøpesenteret for å se om det er åpent, 
eventuelt hvilke butikker som er åpne. 

Skulle du være så heldig at det er åpent denne 
uken, må du for all del huske munnbindet. Jo 
lenger utenfor Oslo du reiser, jo flere butikker er 
åpne, og jo færre munnbind ser du.

Videregående skoler og universiteter i Oslo har 
knapt vært åpne det siste året. Hjemmekontoret, 
som skulle vare noen uker, er blitt til måneder. 

Å ta med seg en bunke munnbind før man skal 
gjøre ærender, er blitt normalen. Å sprite 
hendene hver gang man kommer inn i et lokale, 
det samme. 

Pandemien føles på kroppen for alle hver enes-
te dag. Men jo lenger ut av Oslo man kommer, jo 
mer er pandemien en ting man ser på TV, men 
som man ikke merker noe særlig til daglig.

På tross av alle tiltak blir flere og flere smittet i 
hovedstaden.

Alle de ulike virusvariantene som finnes, 
kommer til Oslo først. Det er prisen man må 
betale for å være knutepunktet til det store 
utland. 

Mange av de 179.000 som pendlet til Oslo hver 
eneste dag i 2019, har hjemmekontor i 2021. Det 
hjelper, men de som fremdeles tar turen, 
kommer fra kommuner uten like strenge 
smitteverntiltak. 

Men fremfor alt lever man tett i Oslo. Svært 
tett.

Oslo består av 15 bydeler som hver for seg ville 
vært blant Norges 50 mest folkerike kommuner. 7 
av bydelene ville vært blant de 25 største. 

Det er flere som bor i bydel Frogner enn i både 
Sarpsborg og Tønsberg. Søndre Nordstrand er 
større enn både Haugesund og Porsgrunn. 14 av 
15 Oslo-bydeler er mer folkerike enn Molde.

Se for eksempel på bydel Gamle Oslo. Der bor 
det flere enn 55.000 innbyggere fordelt på 7,5 
kvadratkilometer midt i Oslo sentrum. Det bor 
flere innbyggere der enn i Bodø kommune, hvor 
de kan boltre seg på over 1300 kvadratkilometer.

Bydelen får denne uken tolv – 12 – vaksiner. I 
Bodø er tallet for samme uke 1330. I Bodø er det 
til nå blitt satt 5800 vaksinedoser. I Gamle Oslo er 
tallet 1936.

Dette er distriktspolitikk forkledd som 
smittevern. Vi har to pandemier i Norge i dag. Én 
i Oslo og én utenfor.
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Oslo trenger mer tett  
og lav urban bebyggelse

B yrådet i Oslo har nå bedt 
byutviklingskomiteen revi-
dere Småhusplanen. Det er 
i utgangspunktet et bra ini-
tiativ, for de færreste mener 

planen fungerer særlig godt. 
Etter 20 år og flere revisjoner un-

derveis blir konsekvensen fortsatt 
en kaotisk og konfliktfylt fortetting. 
Problemet løses imidlertid ikke med 
småflikking av regelverket. Utfordrin-
gen er at planen er for generell og 
omfatter alt for mange eiendommer 
– til sammen ca. 30.000.

Mer urban boligbebyggelse
Flere fagfolk tar nå til orde for å se 
på andre former for arkitektur i vil-
laområdene. Det bør legges opp til 
flere rekkehus, hagebyer, flermanns-
boliger og andre alternative bofor-
mer i sentrumsnære områder. Se til 
andre storbyer i verden. I mange 
pressområder er det helt naturlig å 
dele vegg med naboen. 

En tettere bebyggelsesstruktur, 
fortsatt med småhuspreg, er mer bæ-
rekraftig byutvikling enn å fortsette 
med tilfeldige eneboliger strødd ut-
over som Yatzy-terninger.

Planen legger opp til at enkelttom-
ter fortettes stykkevis, uten at dette 
sees i en større sammenheng. Det er 
en av de største utfordringene. 

Det bør i større grad legges til ret-
te for at flere eiendommer kan slås 
sammen, og at enkelte områder kan 
gis en mer helhetlig bymessig utfor-
ming. Tenk for eksempel på Rode-
løkka, Ullevål Hageby, Vålerenga og 
flere andre kompakt utbygde områ-
der. Høyere tett eller lav utnyttelse 
enkelte steder i byen vil utvilsomt 
lette trykket andre steder.

Ikke fortsett 
med stadig nye 
revisjoner av 
Småhuspla-
nen. Løft heller 
blikket.
”

I Guldbergs vei ved Smestad er disse fem eneboligene under bygging akkurat nå. Den opprinnelige villaen ble 
revet.

Dette er 
Småhus- 
planen
Rundt 30.000 eiendom-
mer omfattes av planen. 
Hovedbestemmelsen er 
at inntil 24 prosent av en 
tomt kan bebygges. 

Da kan inntil 16 prosent 
av tomten få hardt 
underlag, altså 40 
prosent totalt. Resten 
skal holdes grønt. 

Bebyggelsen skal ha en 
småhuskarakter. Hvis 
sokkeletasjen graves 
noe ned i skrått terreng, 
er det ofte mulig å 
bygge tre fulle etasjer. 
Det er en lang rekke 
detaljerte regler ellers, 
om alt fra takterrasser til 
støttemurer.

Flere større småhusom-
råder er ikke omfattet, 
men har strengere 
regler. Det gjelder for ek-
sempel Nordstrand-
skråningen, Ulvøya, 
Malmøya og flere 
områder i Holmenkollen. 

Del inn i mindre soner 
Ikke fortsett med stadig nye revisjo-
ner av Småhusplanen. Løft heller 
blikket. Innse at planområdet er for 
stort og bestemmelsene for generel-
le til at den noen gang vil fungere et-
ter hensikten. 

Alle som jobber med regulerings-
planer, vet hvor vanskelig det er å 
lage felles bestemmelser for større 
områder med forskjellig karakter.

Det eneste riktige er å dele Oslos 
småhusområder inn i mindre soner 
med mer spesifikke bestemmelser 
tilpasset de ulike situasjonene. 

På tide med Småhusplanen 2.0
Ved ny revisjon bør planen nyanse-
res bedre ved å dele opp områdene 
i flere kategorier: A,B,C,D,E og så vi-
dere. I noen områder må det tillates 
høyere utnyttelse, kanskje opptil 40-
50 prosent, mens i andre strøk må 
fortetting skje med større varsomhet.

Bevaring av byens grønne preg bør 
fortsatt være førende for de fleste ka-
tegoriene, men med ulik vekting av-
hengig av de spesifikke forholdene. 

En helt ny versjon av Småhuspla-
nen må si ja til mer tett og lav urban 
bebyggelse, slik at byen kan tilby 
kompakte boliger og gode bomiljøer 
til barnefamilier, og yngre. De tren-
ger Oslo flere av.


