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BOKMÅL 
 
Besvar tre av fire oppgaver 
 

1. For 20 år siden trodde mange forskere at storbyene mer og mer ville svekkes som 
økonomiske sentra. Man så for seg at ny teknologi ville gi enkeltpersoner og 
enkeltbedrifter flere lokaliseringsvalg, og at de ville søke seg vekk fra storbyene. 
Dette har på ingen måte slått til. Storbyene spiller tvert imot en viktig rolle i 
kunnskapssamfunnet. Drøft i denne forbindelse hvorfor kunnskapsintensive 
næringer er overrepresentert i storbyene. 

 
2. Mange vestlige byer har opplevd store endringer i flyttemønsteret. Strømmene til 

og fra sentrale områder (jf. begrepet "overgangssonen") ser annerledes ut i dag 
enn de gjorde for en generasjon siden. Hvilke endringer dreier det seg om? 

 
3. Gjør rede for hvordan ulike grupper søker innflytelse på bypolitikken. 

 
4. Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan kan man oppnå en mer bærekraftig 

utvikling gjennom arealplanlegging? 
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NYNORSK 
 
Svar på tre av fire oppgåver:  
 
1. For 20 år sidan trudde mange forskarar at storbyane ville tape seg som økonomiske 
sentra. Ein så for seg at ny teknologi ville gi enkeltpersonar og enkeltbedriftar fleire 
lokaliseringsval, og at dei ville søkje seg vekk frå storbyane. Dette har ikkje på noko vis 
slått til. Storbyane spelar tvert imot ei viktig rolle i kunnskapssamfunnet. Drøft i denne 
samanhengen kvifor kunnskapsintensive næringar er overrepresentert i storbyane. 
 
2. Mange vestlege byar har opplevd store endringar i bosettingsmønsteret. Straumane til 
og frå sentrale byområde (jf. omgrepet ”overgangssonen”) ser annleis ut i dag enn dei 
gjorde for ein generasjon sidan. Kva slags endringar dreier det seg om? 
 
3. Grei ut om korleis ulike grupper søkjer innverknad på bypolitikken. 
 
4. Kva er berekraftig utvikling, og korleis kan ein oppnå ei meir berekraftig utvikling 
gjennom arealplanleggjing? 
 
 


