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Innledning 
Sentrum er byens eller tettste-
dets hovedarena for næring, of-
fentlig og privat tjenesteyting, 

og for kultur og opplevelse. Den 
viktigste årsaken til at vi besø-
ker sentrum er handel. Han-

delslokalisering er derfor en 
hjørnestein i utviklingen av ro-

buste kommuner. 
 
Forsidebildet viser en vanlig si-

tuasjon i sentrum – bedrifter 
som legges ned og lokaler som 
blir stående tomme. Over lengre 

tid har trenden vært at sentrum 
har tapt terreng til kjøpesentre 

som etableres utenfor sentrum, 
gjerne med gratis parkering og 
tilknytning til en hovedvei. 

Mens kjøpesentrene fremstår 
som mangfoldige, organiserte og 

ryddige, er sentrumsbildet 
fragmentert, trist og uoversikt-
lig. Da er det ikke rart at hand-

leturen legges til kjøpesenteret. 
 
I det følgende gjøres det rede for  

- viktigheten av sentrum 
- nasjonal sentrumspolitikk  

- nasjonale utviklingstrekk og 
sentrums renessanse 

- eksempler på sentrumsut-

vikling 
- kommunens rolle i sent-

rumsutviklingen 

Viktigheten av sent-
rum 
Det er flere grunner til at sent-
rum er viktig for kommunen. 

For det første er sentrum et 
sted for handel, offentlig og pri-
vat tjenesteyting, og andre ser-

vicefunksjoner i et tettsted. 

Sentrum er altså kjernen for fle-
re daglige gjøremål. 

 
For det andre er sentrum en 

kulturarena og en sosial møte-
plass der stedsidentitet og tilhø-
righet forankres og forsterkes.  

 
Det er, for det tredje, et uttalt 
distriktspolitisk mål at vi skal 

opprettholde den desentraliser-
te bosettingsstrukturen vi har, 

og det å styrke kommunene 
som alternative bosteder til by-
ene er dermed viktig. Et sent-

rum med et attraktivt bomiljø 
og et relevant arbeidsmarked er 

i så måte et sterkt virkemiddel. 
 
Til sist har et sterkt og konkur-

ransedyktig sentrum en nøkkel-
rolle i et miljøperspektiv. Fortet-
ting underbygges av et attrak-

tivt sentrum ved at det gir 
mindre transportarbeid og en 

mer effektiv arealbruk. Det gir 
også et godt grunnlag for utvik-
ling av gang- og sykkelnettverk, 

og lokalt og regionalt kollektiv-
tilbud. Fortetting kan også gi 
billigere kommunalteknisk drift.  

Nasjonal sentrumspo-
litikk 
Den nasjonale politikken for 
sentrumsutvikling er lagt fram 

av Kommunal og regional-
departementet i St.Meld.nr. 21 
(2005-2006) Hjarte for heile 
landet, og St.Meld.nr. 25 (2008-
2009) Lokalvekstkraft og fram-
tidstru. Tematikken er fulgt opp 
i blant annet Tettsteds-

programmet (2001-2005), Bo-
lyst og engasjement i små byer 
og tettsteder- BLEST (2006-

2009), og Lokal samfunnsutvik-
ling i kommunene – LUK (2010-
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2015). Den viktigste politiske 
målsettingen er at alle skal 

kunne bo der de ønsker. Attrak-
tive og hyggelige lokalsamfunn 

med interessante og relevante 
arbeidsplasser er i så måte et 
viktig virkemiddel. Det er altså 

viktig å tenke både utforming og 
innhold.  
 

Evaluering av Tettstedspro-
grammet viser at kommunene 

som deltok i varierende grad 
har blitt mer attraktive og mil-
jøvennlige, og det har vært be-

folkningsvekst i flere av delta-
kerkommunene. Sluttrapporten 

viser de fellestrekk en finner 
hos kommuner med positivt re-
sultat: de har vært kreative og 

initiativrike, satt sentrums- og 
tettstedsutviklingen på den po-
litiske dagsordenen og sikret 

god forankring av arbeidet i 
egen kommune. De har hatt 

medvirkning og samspill med 
innbyggere, næringsliv og frivil-
lige, og brukt lokale ressurser 

og særpreg. I tillegg har tilnær-
mingen til arbeidet vært hel-
hetstenkende (Lysø, Sletterød & 

Karlsen, 2005).  

Nasjonale utviklings-

trekk og sentrums re-
nessanse 
Fra siste halvdel av 1900-tallet 
har trenden vært spredning av 

bebyggelse. I mens har det tidli-
gere sentrum forfalt og blitt for-
latt. Mye av dette skyldes pri-

vatbilismen. Alle bilturer starter 
og ender på en parkeringsplass, 
og med større bilhold har sent-

rumsmiljøene blitt beslaglagt av 
biltrafikk. Etablering i sentrum 

har derfor blitt mindre attrak-

tivt. I tillegg har mange sent-
rumsaktører flyttet ut av sent-

rum og inn i kjøpesentre i nær-
heten av hovedveger, og som 

kan tilby goder som gratis par-
kering og rask og enkel til-
komst. De forretningene som 

har blitt igjen har dermed tapt 
kundegrunnlag, som igjen gir 
flere nedleggelser i en selvfor-

sterkende nedadgående sirkel.  
 

Odd. S. Midtskog oppsummerer 
situasjonen i Stavanger Aften-
blad med at ”…Leietakere står i 
kø for å komme inn i attraktive 
kjøpesentra. Der er de kyniske, 
og hiver gjerne ut en annen leie-
taker på dør hvis de ser en mu-
lighet for å få inn en annen som 
har større omsetning. I sentrum 
er det ingen kø for å overta ledi-
ge lokaler… Slik fremstår kjøpe-
sentre som dynamiske og ny-
skapende, mens sentrum fram-
står som statisk og kjedelig 
(Jupskås, 2012). Det er med 
andre ord ikke nødvendigvis 

slik at sentrum mister publi-
kum, men at sentrum ikke ev-

ner å være så attraktivt at leie-
takerne foretrekker sentral 
etablering. 

 
Handelslokalisering skjer i et 
samarbeid mellom kommune og 

næringslivsaktører, og når han-
delen lokaliseres i kjøpesentre 

skyldes det i følge Midtskog 
(2012) at kommunen svikter på 
flere viktige punkter: 

 
 Det er for få parkeringsplas-

ser i sentrum 
 Parkeringskvaliteten i sent-

rum er for dårlig 

 Kommunen tenker ikke 
”business” på vegne av leie-
takerne 
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 Kommunen tar ikke nok 
hensyn til handelsaktørene 

 Kommunen engasjerer seg 
ikke for sentrumshandelen 

 Kommunen oppfyller ikke 
sin vertskapsrolle overfor 
handelsaktørene i sentrum. 

 
I tillegg taper sentrum til 
kjøpesentrene fordi 

 
 Sentrum evner ikke å utnyt-

te det som kunne vært sent-
rums fortinn 

 Det er ikke interessant for 

handelen å lokalisere seg i 
områder med mange tomme 

lokaler. 
 
I et forsøk på å hindre handels-

lekkasje fra sentrum innførte 
Regjeringen i 2008  bestemmel-
se om kjøpesentre, som sier at 

det ikke kan iverksettes utbyg-
ging av kjøpesentre med bruks-

areal over 3000m2 utenfor sent-
rale deler av byer og tettsteder. 
Fylkeskommunen kan innføre 

regionale planbestemmelser for 
handelslokalisering i regional-
planer, og slik sikre regionale 

tilpasninger som erstatter den 
rikspolitiske bestemmelsen. 

Dette åpner opp for å bygge ut 
kjøpesentre sentralt, slik det er 
gjort i Ålesund sentrum, der 

storsenteret er godt integrert i 
den øvrige sentrumsstrukturen. 

Dette er dog et ofte kritisert 
punkt, fordi sentrale kjøpesent-
re krever god tilpasning til den 

lokale konteksten, noe som ikke 
alltid tas i betraktning. Sentrale 
kjøpesentre kan føre til at de 

attraktive aktørene flytter inn i 
senteret, mens de øvrige blir 

liggende blant de tomme loka-
lene i sentrumsgatene. Sentrene 
kan også skape barrierer og 

lukkede enklaver som gir et 
mindre kundegrunnlag utenfor. 

Arkitekt Jan Olav Jensen setter 
situasjonen som har oppstått i 

Sandvika i Bærum på spissen 
overfor D2: ”Storsenteret er en 
urban iberiasnegle. Det spiser 
opp alle ressursene som kunne 
styrket bylivet, forstyrrer den 
sosiale økologien og etterlater 
seg en urban ørken” (Buten-
schøn & Rønningen, 2008).  

 
Interessen for sentrum og de 

urbane kvaliteter har den siste 
tiden blitt vekket blant planleg-
gere og utviklere. Dette skyldes 

nok mer enn én grunn alene, 
men det er rimelig å anta at 
miljødebatten som har preget 

faget mot slutten av 1900-tallet 
er sterkt medvirkende. Samtidig 

har det vært rettet sterk kritikk 
mot utviklingen som fant sted i 
etterkrigstiden, og de humanis-

tiske perspektiver på omgivel-
seskvaliteter har blitt svært to-

neangivende i faget. I dette lig-
ger det en opprustning av den 
fysiske utformingen av omgivel-

sene. Det fordrer også utvikling 
av et innhold som gir en opple-
velse av tilknytning, identitet og 

gjenkjennelse. Sentrum har alt-
så både en fysisk og en mental 

funksjon. 

Eksempler: sentrum 
på agendaen 
Den omtalte sentrums-
renessansen gir seg uttrykk i 

norske kommuner. I følgende 
eksempler fra norske kommu-

ner er sentrumsutvikling satt 
på den politiske dagsorden for å 
styrke kommunens attraktivi-

tet. I noen kommuner er det 
lagt vekt på den fysiske utfor-
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mingen, mens andre fokuserer 
på innholdet.  

Melhus: Nye muligheter et-

ter flyttingen av E6 
I september 2005 ble E6 flyttet 

ut av Melhus sentrum, noe som 
åpnet opp nye muligheter for 

sentrumsmiljøet. En regule-
ringsplan for Melhus sentrum 
øst ble vedtatt i 2006. Stikkor-

dene for planen er ”liv i sent-
rum”, ”grønnstruktur” og 
”fremkommelighet”. Et forpro-

sjekt for utviklingen ble utført 
av Asplan Viak i 2007. Rappor-

ten danner grunnlaget for utar-
beidelse av byggeplaner i områ-
det, og det bygges på denne i 

reguleringsplanen (Solum, 
2007).  

 
I rapporten legges det at vekt på 
at Melhus skal være et levende 

og trivelig sentrum, ha god 
fremkommelighet for alle, ha et 
sterkt grønt preg og gode drifts-

tekniske løsninger. En visjon er 
å skape et urbant preg. 

 
I tråd med planen ble Mel-

husvegen i 2010 åpnet som mil-
jøgate. Denne gaten utgjør en 
hovedakse i sentrum, og utbyg-

gingen rundt denne vil gi urba-
ne kvaliteter som kvartalsstruk-
tur og rutenett, kombinerte 

arealformål og uteoppholdsa-
realer. Det er også fokusert på 

trygge forhold for myke trafi-
kanter.  
 

I forprosjektet er det først og 
fremst jobbet med den fysiske 

rammen og selve utbyggingen 
av sentrum. Denne legger også 
føringer for hva sentrum skal 

inneholde. I tillegg tar rappor-
ten opp de mentale og emosjo-
nelle aspekter, som opplevelsen 

av sentrum gjennom bruk av 
farge og design som virkemidler 

for å skape særpreg og gjen-
kjennelse. 

 

 

 
Fra Asplan Viaks forprosjekt til sentrumsplan for Melhus øst. 
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Midtre Gauldal: Støren 

2040 
Støren er kommunesenteret i 
Midtre Gauldal kommune. Over 
lengre tid har Støren utviklet 

seg uten noen overordnet ide 
om i hvilken retning utviklingen 

skal skje. På Støren utgjør jern-
banen og E6, og i tillegg elven 
Gaula, barrierer. Sentrum 

strekker seg langs disse i flere 
retninger. Arealbruken er inef-
fektiv, og potensialet for fortet-

ting antas å være stort. 
I gjeldende kommuneplanens 

arealdel 2010-2022, som ble 
vedtatt i april 2010, viser kartet 
at Støren sentrum er et område 

hvor det foreligger delplan. I 
2012 ble derfor Sentrumspro-

sjekt Støren igangsatt med 
konstituering av styringsgruppe 

og ansettelse av prosjektleder.  
 

Hovedmålet for sentrumspro-
sjektet er å styrke sentrum av 
Støren, slik at stedet fremstår 

som attraktivt og tydelig for be-
folkning, næringsliv og besø-
kende. 

 
Arbeidet skal legges til grunn 

for utarbeiding av planer i frem-
tiden, og ha et perspektiv frem 
til 2040. Planen skal spesielt ta 

for seg bolig, næring, infra-
struktur, møteplasser og grønn-

struktur. 
 
 

 

 
 
Støren i dag: Jernbanen, E6 og Gaula er store barrierer i Støren 
sentrum. 
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Styringsgruppen har primært 
jobbet med to alternativer til 

sentrumsutvikling; en løsning 
med utvikling fra stasjonsom-

rådet til Prestteigen, og en løs-
ning med konsentrert sentrum 
fra Korsen til Prestteigen. I april 

2013 ble det enstemmig vedtatt 
at Støren sentrum skal utvikles 
sørover, i henhold til alternativ 

nummer to.  
 

Det skal fortettes maksimalt 
med mindre boligtyper, samt at 

næringsvirksomhet skal lokali-
seres etter ABC-prinsippene. 

Det skal legges til rette for bolig, 
detaljhandel og servicenæring i 
A-områder med god tilgjengelig-

het for kollektivtransport, samt 
i gang- og sykkelavstand fra bo-
ligene på Støren. Strategien er 

at et tydelig og samlet sentrum 
skal være attraktivt for beboere 

og næringsliv. 
 

 
Støren 2040: et mer helhetlig og tydelig sentrum, konsentrert 

mellom Korsen og Prestteigen. Kartet er hentet fra Multiconsults 
mulighetsstudie av Støren sentrum. 
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Hamar: Å tenke som et 

kjøpesenter 
I 2005 opprettet styret i Hamar 
gårdeierforening et selskap 
sammen  med Hamar kommune 

og Hamar sentrumsforening, 
som et initiativ med fokus på 

markedsføring og samorganise-
ring. Selskapet benytter seg av 
de samme prinsippene som 

kjøpesentrene for å få de attrak-
tive leietakerne inn til sent-
rumslokalene. Det stilles krav 

til de aktører som skal leie loka-
lene, og det legges vekt på at 

det samlet skal være et mang-

foldig handelstilbud tilpasset de 
ønsker og behov befolkningen 

har. Dette er kartlagt gjennom 
undersøkelser og medvirk-

ningsprosesser (Næss, 2011). 
 
Hamar kommune ga i 2010 

Kommuneutviklingskomiteen 
mandat til å kartlegge mulige 
strategier for Hamars videre ut-

vikling. Videre arbeid med Sent-
rumsinitiativet var ett av de 

konkrete forslagene til utvik-
lingsstrategi. 
 

 
 

 
Hamar tenker som et kjøpesenter for å trekke publikum inn til sent-
rum. 
 

 

Grong: Bygda med blå bruer 
Grong har fra tidlig av vært et 
logistikknutepunkt i Namdalen 

på grunn av dalførene i både 
øst/vest- og 
nord/sørretningene. Både jern-

bane og E6 går gjennom kom-
munen, og gjør Grong til et na-
turlig handels- og servicesenter 

i regionen.  
 

Da E6 ble flyttet ut av Grong 

sentrum sluttet også trafikanter 
å legge turen innom, og handel 
og service sto i fare for å miste 

en stor del av kundegrunnlaget. 
Grong ble derfor med i Tett-

stedsprogrammet for å søke å 
motvirke endringene.  
 

I prosjektperioden ble det plan-
lagt å gjøre om hovedveien 
gjennom Grong senturm til en 
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miljøgate. Dette ble gjennomført 
i 2007, og har gitt Grong en 

hyggelig og pen møteplass i 
sentrum. 

 
I forbindelse med Tettstedspro-
grammet ble det i Grong også 

brukt farger som et virkemiddel 
for å trekke publikum til sent-
rum etter flyttingen av E6. Blå-

fargede lyktestolper, rekkverk 
og skilter ble plassert langs vei-

en, og dette er et gjentakelses-
element langs hele ferdselsåren. 
Etter hvert ble også fagverks-

broen på vei inn til sentrum 
malt blå, og fungerer nå som en 

portal inn til sentrum. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Grong: ”Bygda med blå bruer”.  
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Kommunens rolle 
Det er viktig at kommunene er 
sin rolle bevisst i sentrumsut-
viklingen. Det er kommunen 

som har hovedansvaret for å 
tegne opp og gjennomføre poli-
tikken, men gjennomføringen 

skjer i et vekslingsforhold mel-
lom politikere, planleggere, 

næringsliv og befolkning. Dette 
skjer i en kontekst der ytre på-
virkninger som økonomiske 

byrder og goder skal fordeles og 
politiske føringer fra øvrige 
myndigheter skal etterleves. Her 

er kommunen en nøkkelaktør 
på flere måter.  

 
1. Kommunen er vertskap for 

sentrumsaktørene, og skal 

sørge for at det ansvaret 
kommunen har for eksem-

pelvis teknisk drift ikke 
kommer i veien for etable-
ringen og driften av sent-

rumsvirksomheter, og at den 
fysiske rammen rundt be-

driftene er godt vedlikeholdt. 
  
2. Kommunen er planmyndig-

het og må ta sentrumsaktø-
renes ønsker og behov på al-

vor når rammer og føringer 
for utvikling legges. Med-
virkningsprosesser og toveis 

kommunikasjon er essensi-
elt. 

 
3. Kommunen er samarbeids-

organ for sentrumsaktørene, 

og må handle på vegne av 
sentrumsaktørene, og være 

en plattform for samarbeid 
mellom sentrumsaktører. 
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