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Formålet med studien 
Formålet med studien har vært å undersøke i hvilken grad folk som bor utenfor sentrum i 
kommunene Lillestrøm og Ullensaker blir inkludert i byutviklingsprosesser som sikter på å redusere 
bilbruk i sentrum. Studien er et forprosjekt til prosjektet «Medvirkning: Perifer medvirkning i urbane 
dekarboniseringsprosesser», som skal gjennomføres av forskere i Include. Undersøkelsen er basert 
på gruppeintervjuer med administrativt ansatte i Lillestrøm og Ullensaker, samt 
dokumentgjennomgang av dokumenter knyttet til byutviklingsplanene og tilhørende 
medvirkningsprosesser.  

Problemstillingen er relevant for omstilling til lavutslippssamfunnet av flere årsaker: 

 For at omstillingen til lavutslippssamfunnet skal lykkes, er det viktig å ivareta 
rettferdighetshensyn til alle berørte parter.  

 Ved å anerkjenne at tiltak for grønnere mobilitet i byer også har konsekvenser for de som bor i 
periferien, åpner man for at denne gruppen også ivaretas i arbeidet med slike tiltak.  

 Kunnskap om hvordan denne gruppen bedre kan inkluderes i arbeidet med lavutslippstiltak vil 
bidra til å skape mer rettferdige løsninger i omstillingen.  

Forskningsspørsmål  
Jeg spør:  

1. I hvilken grad er folk bosatt i periferien i kommunene Lillestrøm og Ullensaker inkludert og 
ivaretatt i prosessene knyttet til byutviklingsplanene?  

2. Hvordan kan rettferdighet ivaretas overfor periferien i prosesser knyttet til utformingen av tiltak 
for grønnere mobilitet? 

Hvem har deltatt i studien? 
Johanne Heen Enger fra Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo har gjennomført 
studien. Professor Tanja Winther fra SUM og Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett, UiO, har 
vært veiledere. Stokstad og Winther deltok i de kvalitative intervjuene, og Stokstad leder prosjektet 
«Medvirkning: Perifer medvirkning i urbane dekarboniseringsprosesser».  
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Hva jeg har funnet ut  
Litteraturen om sosialt rettferdig energiomstilling viser at rettferdighetshensyn er viktige i 
utformingen av tiltak for å redusere klimagassutslipp. I denne studien har jeg lagt vekt på de tre 
prinsippene fordeling (distribution), anerkjennelse (recognition) og prosess (procedure) som viktige 
hensyn for å sikre at omstillingsprosesser ivaretar sosial rettferdighet. Datamaterialet indikerer at 
disse prinsippene ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt overfor de som bor utenfor sentrumsområdene i 
kommunen (periferien) i byutviklingsprosessene for Lillestrøm og Jessheim.  

Periferien berøres av tiltak for grønnere mobilitet i sentrum, men deres interesser er ikke diskutert i 
plandokumentene eller i medvirkningsprosessene. På den måten er ikke fordelingsprinsippet 
tilstrekkelig ivaretatt. Periferien har ikke blitt oppsøkt som en gruppe med spesielle interesser i 
medvirkningen, og der de kan tenkes å ha deltatt er det ikke mulig å skille deres innspill fra andre 
grupper. Da er ikke prinsippet om prosess tilstrekkelig ivaretatt. Periferien er ikke anerkjent som en 
gruppe med spesielle interesser i plandokumentene eller i medvirkningen. Dermed er ikke 
annerkjennelsesprinsippet tilstrekkelig ivaretatt.  

Videre kom det frem i intervjuene og dokumentene at «periferi» ikke er et vanlig ord å bruke om de 
som bor utenfor sentrum i kommunen. Dette bør man være oppmerksom på i videre undersøkelser. 
Ord som ofte brukes om områder utenfor sentrum er f.eks. «regionen», «tettsted» eller «omland». 
Det ordet som oftest var brukt om de som bruker byen, men som bor utenfor, er «besøkende». Dette 
kan både referere til de som bor utenfor sentrum, men innad i kommunen, eller til folk som kommer 
fra andre kommuner.  

Implikasjoner  
Studien argumenterer for viktigheten av å inkludere alle berørte parter i omstillingsprosesser. Ved å 
anerkjenne at periferien også berøres av tiltak for grønnere mobilitet i sentrum, vil man ha et bedre 
utgangspunkt for å finne rettferdige løsninger. At lavutslippstiltak oppleves som sosialt rettferdige 
har vist seg å være viktig for å hindre motstand blant befolkningen.  

Medvirkning er et virkemiddel med potensial til å finne fram til bedre løsninger og skape aksept for 
aktuelle tiltak blant befolkningen. Ved å inkludere periferien i medvirkningsarbeid knyttet til tiltak for 
grønnere mobilitet i sentrum, kan man potensielt finne fram til bedre løsninger som oppleves 
rettferdig av denne gruppen og dermed forebygge motstand.  

 

Lenke til rapporten: Den rurale periferiens rolle i byutviklingsprosesser i Lillestrøm og Ullensaker 
kommune 
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