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Norway has only 3% farmland, and much of it is under strong pressure from urban development.
There is a conflict of interest whether to prioritise farmland protection or minimised need for person
transport when developing new areas. However, as transport has started to become increasingly cli-
mate-friendly, we argue that weighing up interests among different land use types and within farm-
land is advancing. To illustrate the potential of land resource and soil quality maps for that purpose,
we have carried out a GIS analysis within a radius of 1 km around all railway stations in Oslo and
Akershus Counties. The analysis reveals large areas of farmland close to a number of stations and a
generally high share of very good soil quality. We suggest different respects for weighing up farmland
protection among and within different locations, and we envision a transition from competition be-
tween urban development and farmland protection towards a partnership.
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Innledning og problemstilling
Matjord- vs. transporthensyn i 
arealplanlegging
Kun 3 % av Norges landareal er dyrkings-
jord, hvorav ca. en tredjedel er egnet til korn-
produksjon. Riktignok regnes ytterligere 3 %
av landarealet for å være dyrkbart areal,
men nydyrket jordbruksareal pleier å være
av dårligere kvalitet, dvs. mindre produk-
tivt, enn arealer der jorda har blitt bearbei-
det og forbedret gjennom lang tid, iblant
mange århundre. Fra 1960-tallet til ca. 1990
har vern av matjord mot utbygging stått
sterkt i arealplanleggingen i Norge (Hofstad
et al. 2013). Dette har resultert i relativt
spredt bosetting med tilsvarende høyt trans-
portbehov, gjerne bruk av bil. Senere har
man gått inn for en mer kompakt byutvik-
ling, til fordel for klimagassutslipp fra per-

sontransport (Hofstad et al. 2013, Næss et al.
2009), dog samtidig på større bekostning av
jordbruksareal. På 2000-tallet har vern av
matjord kommet høyere opp på den politiske
dagsorden igjen. Det første konkrete målet
var at omdisponering reduseres til maksi-
malt 6000 daa per år som ble oppnådd i 2013.
Målet i den gjeldende nasjonale jordvern-
strategien er å redusere den årlige omdispo-
neringen ytterligere til 4000 daa innen 2020
(Stortingets næringskomité 2015). Det slås
også fast at jordvern er et viktig hensyn i
kommunal og regional planlegging, og at
transportplanlegging bør skje på tvers av
kommunegrenser. En nasjonal studie har for
øvrig vist at kommuner med urbant preg
hadde lyktes med å verne jordbruksareal
mot spredt utbygging i større grad enn andre
kommuner (Saglie et al. 2006).
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Case fra Oslo og Akershus: Stor befolknings-
vekst, mye jordbruksareal, lokalt prioritert 
jordvern og sentral innsigelse
Oslo og Akershus er et område der planleg-
gingsbehovet for utvidelser av tettsteder har
vært og på lengre sikt er ventet til å forbli
høyt. Ifølge Statistisk sentralbyrå har Oslo-
regionen stått for 52 % av befolknings-
veksten i Norge i tidsrommet 2000-2010,
som tilsvarer en økning med nesten 200 000
innbyggere (Høydahl 2010). Frem mot år
2040 har Oslo og Akershus en forventet yt-
terligere befolkningsvekst på ca. 450 000
innbyggere. Dette tilsvarer nærmere 40 %
flere innbyggere på 25 år. I et allerede pres-
set boligmarked vil denne utviklingen bety
et stort behov for nybygging. Samtidig ligger
andel jordbruksareal langt over landsgjen-
nomsnittet: ca. 18 % i Akershus hvorav nær-
mere 80 % brukes til korndyrking (Norsk in-
stitutt for skog og landskap 2014). Arkitekt-
kontoret Snøhetta har på oppdrag fra Norges
Bondelag utarbeidet en byutviklingsstudie
for Oslo og Akershus som prioriterer jordver-
net svært høyt, blant annet ved hjelp av
grønne bufferarealer rundt fortettede sen-
trumskjerner av stort sett del-sentraliserte,
autonome, nye «drømmebyer» istedenfor
dagens «sovebyer» for Oslo (Svaland 2013).

I forbindelse med godkjenningen av den
første felles planstrategien for areal- og
transportplanlegging i Oslo og Akershus i
2013 understreket den daværende miljø-
vernministeren viktigheten av en mer kon-
sentrert bosetting av befolkningen, slik at
flest mulig innbyggere vil kunne betjenes av
kollektivtransport (Miljøverndepartementet
2013a). Transportøkonomisk institutt vurde-
rer Oslo og Akershus som det området med
det største potensialet for jobbpendling med
tog på Østlandet (Strand et al. 2012). I god-
kjenningen av planstrategien refereres det
til flere utfordringer for planlegging i regio-
nen. Ved siden av behovet for et redusert to-
talt reisebehov nevnes det også at tap av dyr-
ket mark må reduseres (Miljøverndeparte-
mentet 2013b). Forskjellige utfordringer fø-
rer imidlertid til målkonflikter: Klimahen-
syn kan således resultere i at tettstedsutbyg-
ging kommer i konflikt med vern av matjord. 

Miljøverndepartementet har gitt Fylkes-
mannens miljøvernavdeling medhold i en

innsigelse til to planlagte boligområder i en
kommuneplan, som etter deres mening lå for
langt fra jernbanestasjonen, selv om det i ett
av tilfellene var «kun» 2,5 km avstand samt
eksisterende bussrute: «Fylkesmannen me-
ner at kommunen hovedsakelig bør ta sikte
på å øke andelen [av befolkningen] som bor
innenfor 1 km fra togstasjonen» (Miljøvern-
departementet 2012). Fylkesmannen og Mil-
jøverndepartementet slutter seg dermed til
anbefalingene fra en studie som – av hensyn
til transportbehov – anbefaler «fortetting på
stasjonsnære jorder» fremfor «jordvern og
høy tetthet» som fremtidig arealstrategi
(Norli & Dalen 2010). Mye av det arealet som
ikke allerede er bebygd innenfor 1 km fra
den omtalte togstasjonen er altså jordbruks-
areal av høy kvalitet, og studien var basert
på en avveining mellom hensyn til jordvern
og transport for det konkrete stasjonsstedet. 

Hvilke avveininger bør prioriteres?
Vi mener at betydningen av avveiningen
mellom jordvern og transport minker etter
hvert som persontransport i større og større
grad blir utslippsfri. Derimot er avveininger
mellom arealer med ulik bruk og mellom uli-
ke jordbruksarealer, både regionalt mellom
ulike stasjoners nærområder og lokalt rundt
ett stasjonssted, minst like viktige som av-
veiningen mellom jordvern og transport alle-
rede i dag, og blir viktigere i fremtiden. 

NIBIO eier ulike temakart som er egnet til
slike avveininger. Kartene er ment å være
redskaper innen arealplanlegging, ikke
minst ved utredning av utbyggingsprosjek-
ter som berører dyrka mark. Arealressurs-
kartet AR5 er det mest detaljerte, landsdek-
kende datasett om arealressursene som
ajourføres fortløpende (Bjørdal & Bjørkelo
2006), og jordkvalitetskartet er et relativt
nytt datasett basert på detaljert feltkartleg-
ging på jordbruksareal, i henhold til interna-
sjonale standarder og klassifikasjonssystem.
Vel halvparten av landets jordbruksareal er
kartlagt hittil. Generelt er det store forskjel-
ler på jordbruksarealets kvalitet. For eksem-
pel er som nevnt langt fra alt areal egnet til
korndyrking.

Formålet med vår studie er å vise hvordan
AR5 og jordkvalitetskart kan inngå i et fag-
lig fundament for arealplanlegging som

KP-2016-3.book  Page 208  Thursday, September 1, 2016  10:21 AM



Arealressurs- og jordkvalitetskart for å avveie hensynet til jordvern under tettstedsutbygging

KART OG PLAN   3–2016 209

fremmer et sterkt jordvern. Vi vil analysere
hvor mye jordbruks- og andre typer areal
som ligger innenfor 1 km (dvs. «gangav-
stand»; jf. ovenfor) fra jernbanestasjoner og
stoppesteder, og hvordan jordbruksarealet
fordeler seg på ulike kvalitetsklasser. 

Material og metode
Vi kjørte GIS-analyser på tre datasett.
Punktdata for jernbanestasjoner og stoppe-
steder i Oslo og Akershus fikk vi fra Jernba-
neverket. Arealressurskartet (AR5) og jord-
kvalitetskart er hentet fra NIBIOs geodata-
base (Norsk institutt for skog og landskap
2013a, 2013b).

Arealressurskartet skiller mellom ti areal-
typer, i tillegg til ikke-kartlagt areal: Be-
bygd, Samferdsel, Fulldyrka jord, Overflate-
dyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Myr, Åpen
fastmark, Vann, og Snøisbre (den sistnevnte
typen forekommer ikke i Oslo og Akershus).
De tre arealtypene Fylldyrka jord, Overflate-
dyrka jord og Innmarksbeite defineres som
jordbruksareal.

Jordkvalitetskartet opererer med tre klas-
ser: 

– Svært god jordkvalitet: Jorda har svært
gode egenskaper og en hellingsgrad min-
dre en 20 %. 

– God jordkvalitet: Jorda viser noen be-
grensninger på grunn av en hellingsgrad
mellom 20 og 33 % eller andre lite gunsti-
ge egenskaper for bestemte kulturvekster.
Et gunstig klima og respektive tiltak for
vanning kan motvirke disse begrensninge-
ne og likevel gjøre arealet svært godt egnet
til f.eks. dyrking av grønnsaker.

– Mindre god jordkvalitet: Jorda har store
begrensninger på grunn av en bratthet
over 33 % hellingsgrad eller dårlige jorde-
genskaper. Areal i denne klassen er gene-
relt egnet til beite.

I tillegg finnes det areal som man ikke har
jordkvalitetsdata for, for eksempel fordi områ-
det ikke har blitt kartlagt ennå, eller fordi are-
alet har blitt oppdyrket etter at jordsmonn-
kartleggingen i området var gjennomført.

Jernbaneverkets definisjoner for hhv. sta-
sjon (en lokalitet hvor tog kan passere hver-

andre; P.A. Fevang, muntlig, 09.09.2013) og
holdeplass (sted tilrettelagt som stoppested,
men uten å oppfylle kravet om forbipasse-
ringsmulighet mellom tog; P.A. Fevang,
muntlig) betyr ikke nødvendigvis at stedene
også betjenes av en baneoperatør for person-
trafikk (f.eks. NSB). Utvalget ble derfor til-
passet iht. en liste over stasjoner fra NSBs
nettsider (NSB 2013). Dermed ble utvalget
på 77 stasjoner.

Jernbaneverkets historiske måte å plasse-
re stasjoner og holdeplasser som punkter på
kartet er «midtspors» og med kortest avstand
fra døren til ekspeditørens kontor (P.A.
Fevang, muntlig). I noen tilfeller stemte
kartpunktene dårlig overens med den faktis-
ke lokaliteten til dagens perronger. Alle
punkter ble derfor manuelt sjekket mot flyfo-
tokart fra Norge i bilder (Norsk institutt for
skog og landskap, Statens vegvesen og
Kartverket 2013). På grunnlag av denne
kvalitetskontrollen ble 26 stasjonspunkter
flyttet mellom 31 og 1502 m før det ble kon-
struert en buffer med en radius på 1 km
rundt dem (jf. Fylkesmannens anmodning
om maksimal avstand for boligutbygging).

Vi laget arealregnskap ved å klippe buffer-
ne mot hhv. arealressurs- og jordkvalitets-
kart. Siden en rekke stasjoner ligger mindre
enn 2 km fra hverandre, er det noe buffera-
real som overlapper. Analysene ble derfor ut-
ført både for hver stasjon og for alle stasjoner
samlet (Figur 1).

Resultater
Med utgangspunkt i forholdene vist i Figur 1
skal vi først presentere AR-typestatistikk og
oversikt over fordeling av jordkvalitet for
hele studieområdet (totalarealet), og så se
nærmere på arealene rundt de enkelte sta-
sjonene. Analysene viser generelt store for-
skjeller mellom jordsmonnsressursene rundt
de enkelte togstasjonene.

Totalarealet
Samlet areal i alle buffersoner rund togstasjo-
nene omfatter omlag 215 670 daa. Det er ca.
11 % mindre enn summen av de 77 enkeltbuf-
ferne som uten noe overlapp ville ha vært på
241 903 daa. Den klart dominerende arealty-
pen med 42,1 % er – ikke uventet – Bebygd, et-
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terfulgt av Skog med 23,1 %. Ca. 13,7 % er jord-
bruksareal. Vann (som jo ikke er en kategori av
landareal og dermed heller ikke uten videre er
disponibelt til utbyggingsformål), Åpen fast-
mark, Samferdsel og Myr utgjør mindre deler
av arealet (under 10 % hver) (Figur 2).

59,1 % av jordbruksarealet har svært god
jordkvalitet, 26,3 % har god kvalitet, 6,3 %
har mindre god kvalitet, og for 8,3 % finnes
ingen data (Figur 3). Hele 85,4 % av det stas-

jonsnære jordbruksarealet er altså av enten
svært god eller god kvalitet.

Enkeltstasjonene
En sirkel med en radius på 1 km dekker et
areal på omlag 3142 daa. Innenfor en radius
på 1 km rundt jernbanestasjonene i Oslo og
Akershus forekommer det jordbruksareal i
68 (88 %) av 77 mulige tilfeller (Figur 4).
Størrelsen på jordbruksarealet varierer mel-

Figur 1: Totalarealet (A) er mindre enn summen av de enkelte bufferarealene (B) fordi en rek-
ke togstasjoner ligger nærmere hverandre enn 2 km; karteksempel: AR5. For en arealstatistikk
på overordnet nivå bør man derfor se på totalarealet, mens man under sammenlikning av el-
ler avveininger mellom områder rundt enkelte stasjoner bør inkludere overlappende areal
hver for seg.

Figur 2: Arealtyper innen 1 km avstand fra
jernbanestasjonene i Oslo og Akershus.

Figur 3: Jordkvalitet på jordbruksareal innen
1 km avstand fra jernbanestasjonene i Oslo og
Akershus.
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Figur 4: Arealtyper rundt jernbanestasjoner i Oslo og Akershus, sortert etter størrelse på jord-
bruksareal: 68 av 77 stasjoner har mellom 65 % og 0,035 % jordbruksareal i nærheten, hvorav
5 stasjoner har over 50 % og 12 over 30 %, mens nær to tredjedeler har under 10 %, hvorav
halvparten under 1 %.
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lom 2047 daa (Kråkstad) og 1 daa (Fjellha-
mar), eller mellom 65,2 % og 0,04 % av to-
talarealet innen 1 km rundt stasjonene.
Jordbruksarealet er dermed svært ulikt for-
delt mellom stasjonene. Ved 5 stasjoner er
mer enn halvparten av arealet jordbruksare-
al, ved 12 stasjoner mer enn 30 %. Hele 48
stasjoner (62 %) har mindre enn 10 % jord-
bruksareal i sitt nærområde, 24 stasjoner
(31 %) har mindre enn 1 %.

I tråd med de tre hovedtypene av omkring-
liggende arealressurser nevnt ovenfor kan
stasjonsområdene inndeles i tilsvarende tre
kategorier: Stasjoner med mye jordbruksare-

al, stasjoner der så å si hele landarealet i
nærområdet er utbygd, og stasjoner med et
nærområde dominert av skog (Figur 5).

Nærområdet til 56 jernbanestasjoner
inneholder jordbruksareal med svært god
jordkvalitet (Figur 6). Arealmessig er det
igjen Kråkstad (1642 daa) som topper listen
med god margin før Bodung (1048 daa), Bla-
ker (949 daa), Vestby (939 daa), Sonsveien
(914 daa) og Skotbu (904 daa). Kråkstads
1647 daa tilsvarer ca. 80 % av jordbruksare-
alet nær stasjonen. Totalt er det 13 stasjoner
der 80 % eller mer av jordbruksarealet er av
svært god kvalitet, men noen av disse har

Figur 5: Eksempler på togstasjoner i Oslo og Akershus med hhv. størst andel jordbruksareal
(Kråkstad), størst andel skog (Movatn) og størst andel bebygd areal (Alna) innenfor 1 km av-
stand.
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Figur 6: Jordkvalitet på jordbruksareal rundt jernbanestasjoner i Oslo og Akershus, sortert
etter størrelse på areal med svært god kvalitet. 56 stasjoner har areal med svært god jordkva-
litet i nærheten. Det største arealet finnes rundt Kråkstad og utgjør ca. 80 % av jordbruksare-
alet der, mens den høyeste andelen på 98 % finnes rundt Fjellhamar, dog av et svært lite areal
(under 1 daa). Leirsund og Høn er eksempler på stasjoner med relativt mye areal av mindre
god jordkvalitet i nærheten.

KP-2016-3.book  Page 213  Thursday, September 1, 2016  10:21 AM



Bedømt (refereed) artikkel Sebastian Eiter og Ulrike Bayr

214 KART OG PLAN 3–2016

svært lite jordbruksareal totalt. F.eks. er det
Fjellhamar som har høyest andel med svært
god kvalitet (98,2 %), men dette gjelder for
kun 1 daa jordbruksareal. Hos 44 stasjoner
er over halvparten av jordbruksarealet av
svært god jordkvalitet. Mest jordbruksareal
med mindre god jordkvalitet finnes rundt
stasjonene Leirsund (417 daa), Høn (181
daa), Haga (122 daa), Svingen (121 daa) og
Bodung (103 daa).

Diskusjon
AR5 og jordkvalitetskart som 
avveiningsgrunnlag ved 
tettstedsutbygging
Datasettene som er brukt i denne studien
kan benyttes til ulike typer prioriteringer el-
ler avveininger. 

Mellom arealtyper
Resultatene viser at det finnes nokså store
jordbruksarealer av høy kvalitet rundt tog-
stasjonene i Oslo og Akershus (Fig. 2 og 4).
Ved siden av allerede bestående bebyggelse
og jordbruksareal inntar skog store deler av
de stasjonsnære områdene. Sånn sett kan
denne framstå som et alternativ for utbyg-
ging. Men i en real planprosess må det selv-
sagt også tas hensyn til verdiene av andre
arealtyper, eksempelvis skogboniteten (øko-
nomisk verdi for skogbruket). Miljødirekto-
ratet eier temakart over verneområder, og
markagrensen for Oslo er selvsagt også rele-
vant å ta hensyn til. Bortsett fra det har by-
nær skogsmark generelt stor verdi som fri-
luftsområde (Hofstad et al. 2013). Arealty-
pen Åpen fastmark er gjerne mindre kritisk
mht. utbygging. Selv om dens utbredelse i
Oslo og Akershus er nokså begrenset, bør ar-
ealene undersøkes mht. om deres utbygging
vil være mindre konfliktfylt enn for jord-
bruksareal.

Mellom jordbruksarealer
Resultatene viser at det hovedsakelig finnes
jordbruksjord av høy kvalitet rundt togstas-
jonene i Oslo og Akershus (Fig. 3 og 5). For
prioritering mellom ulike stasjonssteder bør
man selvsagt vurdere utbyggingsmuligheter
på stasjoner med relativt store jordbruksare-
aler med lav jordkvalitet, og innenfor nær-

området til en jernbanestasjon bør areal med
lav jordkvalitet benyttes til utbygging heller
enn areal med høy jordkvalitet.

«Overlappsarealer»
I tillegg til avveininger på grunnlag av areal-
type eller jordkvalitet alene kan man inklu-
dere beliggenheten til jernbanestasjonene i
forhold til hverandre i analysen. For eksem-
pel kan en si at overlappende arealer mellom
to jernbanestasjoner skal prioriteres for vi-
dere utbygging fordi de nettopp ligger nær to
stasjoner istedenfor bare én. Det samme kan
man selvsagt spesifisere for eksempelvis
jordbruksareal, dvs. når et matjordareal
først skal omdisponeres selv om jorda har
høy kvalitet, kan man prøve å ta et areal som
ligger mest gunstig mht. tilgang på f.eks. to
stasjoner, stasjoner med kort reisevei eller
med hyppige togavganger.

Tilpasningsmuligheter for analysen
Antall jernbanestasjoner
For å illustrere metoden og vise anvendelig-
heten ikke bare lokalt men også regionalt,
har vi latt samtlige jernbanestasjoner i ek-
sempelområdet være del av analysen. I en
reell planprosess vil man som regel kunne
redusere antallet iht. ulike føringer. For Oslo
kan det f.eks. bety at utbygging innenfor
markagrensen er uaktuell. Eller man kan
velge kun å se på stasjoner som ligger innen
en bestemt avstand eller som kan nås innen
en viss reisetid fra Oslo.

«Gangavstand»
I lys av internasjonal forskning kan fylkes-
mannens anmodning om en grense på 1 km
avstand fra jernbanestasjoner virke litt
streng, men heller ikke veldig langt unna det
som ser ut til å være realistisk for mange
mennesker: I Brisbane i Australia har for-
skere analysert 44 388 gåturer mellom folks
hjem og jernbanestasjoner. Den gjennom-
snittlige avstanden var på 1,04 km, media-
nen på 890 m. 85 % av turene var inntil 1,57
km lang (Burke & Brown 2007). I Sydney har
en analyse av 667 gåturer mellom hjem og
jernbanestasjoner vist at de var gjennom-
snittlig 805 m lange, med medianen på 749
m. Kun 25 % av turene var lengre enn 1,018
km (Daniels & Mulley 2011).
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Åpner man imidlertid for at sykkel kan
være et tilnærmet like miljøvennlig trans-
portmiddel som gange, vil man – litt avhengig
av lokale terrengforhold og muligens innbyg-
gernes «kultur» – kunne utvide radiusen fra
jernbanestasjoner betraktelig og dermed se
på langt større arealer som aktuelle for trans-
portmessig klimavennlig tettstedsutbygging.
Ved motorisert transport har Transportøko-
nomisk institutt satt radiusen fra jernbane-
stasjoner til hele 15 km (Strand et al. 2012),
og man ser allerede tendenser til at økt bruk
av elektrisitet og på sikt muligens hydrogen
som drivstoff vil medføre betydelig lavere kli-
magassutslipp i relativt nær fremtid.

Overføringsverdi
Tilsvarende analyser vil selvfølgelig kunne
gjennomføres for andre områder, men også
for andre typer trafikknutepunkter som kan
sette jordvern under press, f.eks. motorveis-
avkjørsler. Deres antall vil også øke i Oslo og
Akershus, f.eks. som følge av E18-utbyggin-
gen mot Stockholm. Nye avkjørsler skaper
erfaringsmessig foretrukne områder for ut-
bygging til både næring og andre formål. Sitt
største eller mest langsiktige jordvernpoten-
sial har kartanalysene trolig dersom de gjen-
nomføres allerede i planleggingsfasen for
nye knutepunkter, uavhengig av transport-
middelet. Blir knutepunktene, eller en helt
ny trasé, plassert på lokaliteter med minst
mulig (verdifull) jordbruksareal i nærheten
skaper nok det de beste forutsetningene for
et lavest mulig konfliktpotensial rundt jord-
vern på lengre sikt.

Visjon: Fra konflikt til partnerskap 
mellom tettsteder og matjord?

Plattformen for den nåværende regjerin-
gen uttrykker at den vil «skape et levedyktig
landbruk ved å styrke mulighetene for verdi-
skaping» og «bidra[…] til økt produksjon», og
at «[d]et bør satses på alternativ næringsut-
vikling for å gi grunnlag for en mer robust og
fremtidsrettet landbruksproduksjon.» (Poli-
tisk plattform for en regjering utgått av Høy-
re og Fremskrittspartiet 2013). Dette tatt i
betraktning bør det å dyrke rett produkt på
rett sted, både iht. arealkvalitet og beliggen-
het, kunne bli en suksessfaktor for et effek-
tivt og fremtidsrettet landbruk. 

Både i Norge og internasjonalt har kon-
septet «urbant landbruk» fått økende opp-
merksomhet de siste årene (Forsberg et al.
2014, Lohrberg et al. 2015). Urbant land-
bruk inkluderer både ikke-kommersielle
dyrkingsaktiviteter med f.eks. sosiale formål
og at kommersielt drevne gårdsbruk tilpas-
ser sine forretningsmodeller til å dra nytte
av nærheten til byen, f.eks. gjennom direkte-
salg og ulike typer tjenestetilbud. Grønne
buffersoner rundt fortettede sentrumskjer-
ner som i Snøhettas innledningsvis nevnte
mulighetsstudie (Svaland 2013) bør sånn
sett ikke bare kunne bidra til langsiktig vern
av høykvalitets matjord, men også til å opp-
rette mer direkte funksjonelle koblinger el-
ler kretsløp, og dermed oppnå en bedre inte-
grering mellom jordbruk og tettsted. Bruken
av AR5 og jordkvalitetskart i planleggingen
vil kunne hjelpe til å peke ut de rette områ-
dene som skal være forbeholdt matproduk-
sjon. 

Forfattererklæring og takksigelse
SE laget første versjon av AR5-analysen og
fikk godkjent en tidligere utgave av manus-
kriptet som eksamensoppgave på kurset
«Praktisk GIS-analyse» ved Universitetet for
miljø- og biovitenskap på Ås. UB har utført
kvalitetskontrollen på beliggenheten av jern-
banestasjonene, gjentatt AR5-analysen med
de korrigerte stasjonspunktene, laget totala-
realanalysen og gjennomført jordkvalitets-
kartanalysen. SE har så utvidet og revidert
manuskriptet. Vi takker Geir-Harald Strand
og Roar Lågbu (begge NIBIO) for å ha vært
med på idéutviklingen bak prosjektet og for
nyttige innspill underveis. Studien ble finan-
siert av Landbruks- og matdepartementet
gjennom Norges forskningsråd, prosjektnr.
186911.

Referanser
Bjørdal, I. & Bjørkelo, K. 2006. AR5 Klassifika-

sjonssystem: Klassifikasjon av arealressurser.
Håndbok fra Skog og landskap 01/2006. Norsk
institutt for skog og landskap, Ås.

Burke, M. & Brown, A.L. 2007. Distances people
walk for transport. Road & Transport Research
16 (3), 16–29.

KP-2016-3.book  Page 215  Thursday, September 1, 2016  10:21 AM



Bedømt (refereed) artikkel Sebastian Eiter og Ulrike Bayr

216 KART OG PLAN 3–2016

Daniels, R. & Mulley, C. 2011. Explaining walking
distance to public transport: the dominance of
public transport supply. World Symposium on
Transport and Land Use Research, Whistler
Canada, 28–30 July 2011, 22 s.

Forsberg, E.M., Leisner, M., Leivestad, P. & Tollef-
sen, K.R. 2014. Urbant landbruk – bærekraftig,
synlig og verdsatt. Rapport nr. 1/2014. Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelin-
gen, Oslo.

Hofstad, H., Hanssen, G.S., Saglie, I.-L., Nordahl,
B. & Schmidt, L. 2013. Compact cities in Nor-
way: Political rationalities and governmental
technologies. Hanssen, G.S. & Hofstad, H. (red.)
Compact City Policies in England, Denmark,
the Netherlands and Norway, 90–117. NIBR-
report 2013:30. Norwegian Institute for Urban
and Regional Research, Oslo.

Høydahl, E. 2010. Befolkningsvekst rundt Oslo.
Samfunnsspeilet 24 (5-6), 11–19.

Lohrberg, F., Lička, L., Scazzosi, L. & Timpe, A.
(eds.) 2015. Urban Agriculture Europe. Jovis
Publishers, Berlin.

Miljøverndepartementet 2012. Kommuneplan for
Ås – innsigelser fra fylkesmannens miljøvernav-
deling til boligområdene B2 og B10. Brev.
25.01.2012. http://www.regjeringen.no/nb/dep/
md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/
kommuneplanlegging/innsigelsessaker/2012/
kommuneplan-for-as--innsigelser-fra-
fylk.html?id=670604 (oppsøkt 09.09.2013).

Miljøverndepartementet 2013a. Første felles stra-
tegi for areal og transportplanlegging: Miljø-
vennlig byutvikling i Oslo og Akershus. Presse-
melding. 23.08.2013. http://www.regjeringen.
no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/
2013/miljovennlig-byutvikling-i-oslo-akers-
hus.html?id=734158 (oppsøkt 27.08.2013).

Miljøverndepartementet 2013b. Godkjenning av
Planstrategi for areal og transport i Oslo og
Akershus. Brev. 23.08.2013. http://www.regje-
ringen.no/nb/dep/md/dok/andre/brev/utvalgte_-
brev/2013/planstrategi-oslo-akers-
hus.html?id=734196 (oppsøkt 27.08.2013).

Norli, H.B. & Dalen, Ø. 2010. Miljø- og sam-
funnsanalyse for fortetting ved stasjonsnære

jorder: Casestudie Ås. Ruterrapport 2010:15.
Ruter AS / Asplan Viak, Sandvika.

Norsk institutt for skog og landskap 2013a. Are-
alressurskart (AR5). Norsk institutt for skog og
landskap, Ås. http://kilden.skogoglandskap.no/.

Norsk institutt for skog og landskap 2013b. Jord-
kvalitetskart. Norsk institutt for skog og land-
skap, Ås. http://kilden.skogoglandskap.no/.

Norsk institutt for skog og landskap 2014. Areal-
barometer for Akershus. Norsk institutt for skog
og landskap, Ås.

Norsk institutt for skog og landskap, Statens veg-
vesen og Kartverket 2013. Norge i bilder.
http://www.norgeibilder.no/.

NSB 2013. Stasjonsoversikt. http://www.nsb.no/sta-
sjoner/ (oppsøkt 09.09.2013).

Næss, P., Næss, T. & Strand, A. 2009. The challen-
ge of sustainable mobility in urban planning
and development in Oslo Metropolitan Area.
TØI report 1024/2009. Institute of Transport
Economics / Norwegian Centre for Transport
Research, Oslo.

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre
og Fremskrittspartiet 2013. Sundvollen, 7.
oktober 2013.

Saglie, I.-L., Falleth, E.I., Bloch, V.V.H., Bye, A.S.
& Steinnes, M. 2006. Spredt utbygging og jord-
vern: Om omfang og drivkrefter bak bygging på
jordbruksarealer. NIBR-rapport 2006:6. Norsk
institutt for by- og regionplanlegging, Oslo.

Stortingets næringskomité 2015. Innst. 56 S
(2015–2016) Innstilling fra næringskomiteen
om nasjonal jordvernstrategi. Prop. 127 S
(2014-2015) – vedlegg 4. Stortinget, Oslo.

Strand, A., Engebretsen, Ø., Bråthen, S., Vågane,
L., Christiansen, P., Hanssen, J.U. 2012. Jern-
banen i Østlandsområdet: En studie av framti-
dig bystruktur og transportsystem. TØI-rapport
1242/2012. Transportøkonomisk institutt, Oslo.

Svaland, M. 2013. Fra sovebyer til drømmebyer –
hvordan kan framtidas byer se ut? Foredrag på
Norges Bondelags konferanse «Truet jord», 28.
februar. Snøhetta, Oslo.

KP-2016-3.book  Page 216  Thursday, September 1, 2016  10:21 AM




