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Arealforvaltning og destinasjonsutvikling
Det store bildet; utviklingstrender/nasjonale føringar/gjennomføring 
v/Divisjonsleder Nils Olav Berge – WSP Norge



Etter Korona – hva skjer?
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— DIGITALT HAMSKIFTE og HJEMMEKONTOR
Digitalt hamskifte

Hjemmekontor



Stort potensiale for bruk av hjemmekontor

— Har mulighet til å gjennomføre hele eller deler av arbeidet 
hjemmefra i en normalsituasjon uten stor smittefare:
— Nasjonalt nivå: 54 prosent av alle yrkesaktive (juni 2021, N=2050)

— Oslo og omegn: 69 prosent av alle yrkesaktive (oktober 2020, N=1600)
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Relativt mange som vil bruke hjemmekontor etter pandemien

Nasjonalt nivå (juni 2021)

Før pandemien Etter pandemien

Hver dag 9 9

3-4 dager i uka 3 9

1-2 dager i uka 8 26

1-3 dager i mnd 17 21

Sjeldnere 63 27

Vet ikke 8

Totalt 100 100

N= 1148 1148
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Kun de som har mulighet til å ha hjemmekontor.  

20 % 44 %



Mulige konsekvenser for reisemønster

— Redusere arbeidsreiser og lengre jobbreiser – positivt for miljø og 
klima

— Ønske om spart reisetid og større fleksibilitet gir endringer i behov 
— Kortere reiser til «nærkontoret» i stedet for lengre reise til arbeidsstedet?

— Mer behov for servicetilbud og aktiviteter i nærområdet når man er mer 
hjemme? 

— Hyppigere reiser og mer tid på hytta?
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Mulige konsekvenser for bosettingsmønstre

— Nasjonal undersøkelse, juni 2021(N=2050)

—11 prosent har flyttet i løpet av det siste året og 10 prosent har 
planer om å flytte

—21 prosent oppgir at muligheten til å ha hjemmekontor har 
påvirket deres beslutning/planer om å flytte

— Fremdeles sentralisering, kun Oslo har opplevd netto utflytting 
under pandemien (Telemarksforskning 2021)

— Flytter ut fra bysentra (under pandemien), men kun så langt at man 
kan pendle til jobbkontoret noen dager i uka
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Hygienefaktorer 
og 

forskjellsfaktorer





Hva betyr dette?

—God stedsutvikling = God destinasjonsutvikling  

— Både fastboende, turister og hytteeiere verdsetter det samme 
tilbudet 

Arealforvaltning og utbyggingspolitikk må henge sammen med 
målene i bolig- og næringspolitikken
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Destinasjonsutvikling, varme og kalde senger
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— Samarbeid om å kanalisere verdiskapning tilbake i 
aktiviteter 



— Varme senger er viktig for å holde liv i attraksjonene, som 
igjen er viktig for å…
- Være en kommersiell destinasjon hele uka og det meste av året
- Være en attraktiv vertskapskommune for turister, beboere og 

hytteeiere

— Beholde og sikre en kritisk masse på kort og lang sikt

Hva vil man oppnå?



• Bygges færre varme senger

• Varme senger blir kalde (seksjoneres, dispensasjoner) 

• Vanskelig å håndheve

• Flere ønsker selvhushold sammen med varm senger

• Andre utleieformer – Airbnb

• Kan behovene dekkes på en annen måte? 

Noen utviklingstrekk
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Anbefalinger

• Fastsette felles mål som grunnlag for samarbeid og en aktiv 
arealforvaltning

• Sikre arealreserver og avgrense soner, med tydelig fordeling av 
varme og kalde senger

• Vurdere privat utleie gjennom bruk av planbestemmelser og 
privatrettslige avtaler

• Sikre tiltak, kvaliteter og finansiering gjennom rekkefølgekrav og 
utbyggingsavtale. 


