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Kort prosjektbeskrivelse 

 Prosjektets navn, ledelse og «hjemsted» 

 SECPLAN: Planning for Sustainable Second-Home Development

 Ledet av Jin Xue, Førsteamanuensis i by- og regionalplanlegging 

 Institutt for by- og regionplanlegging, Fakultet for landskap og 
samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet





Kort prosjektbeskrivelse 
 Problemstilling og hypoteser:

 Det har vært en sterk vekst og modernisering av 
fritidsboliger i Norge de siste årene;

 Utviklingen gir vesentlige utfordringer knyttet til 
bærekraft, inkludert naturmiljø, arealbruk og 
klima;

 Planlegging har et stort potensial til å styre 
utviklingen i en mer bærekraftig retning, men har 
imidlertid enda ikke klart å møte denne 
utfordringen på en god nok måte. 

 Hovedspørsmål: Hvordan kan planlegging fremme 
bærekraftig utvikling av fritidsboliger?





Samarbeidspartnere - hvem
 Forskningspartnere

 Universitetet i Agder 

 Stiftelsen Telemarksforsking

 Aalborg Universitetet, Danmark

 Brukepartnere 

 Nasjonalt: Miljødirektoratet, KS 

 Regionalt: Vestfold og Telemark fylkeskommune

 Interkommunalt: Valdres Natur- og Kulturpark

 Kommunalt: Øystre Slidre kommune





Samarbeidspartnere - hvorfor
 Dekker fritidsboliger både på fjellet og ved kysten;
 Pågår en omfattende utvikling av fritidsbebyggelse og man ønsker en

regiona/lokal strategi;
 Har tatt og skal ta initiativer til å planlegge fritidsboligutvikling på en 

mer bærekraftig måte; 
 Har behov for ny kunnskap, nye argumenter og virkemidler;
 Casene gir ulike rammer for å undersøke dynamikker i 

fritidsboligplanlegging for bærekraft; 
 Bidrar med å nå et større nettverk av regioner og kommunaler og 

formidle forskningsresultater.





Forventet nytteverdi
 Gi kunnskapsgrunnlag for nasjonale, regionale og lokale planarbeid

for å fremme bærekraftig utvikling av fritidsboliger;

 Styrke regionale og kommunale planleggeres evne til å sikre
bærekraftig utvikling av fritidsboliger;

 Fremme mer effektiv og innovativ bruk av PBL i planlegging av 
fritidsboliger, og tilrettelegge forbedring av PBL.





Status framdrift og resultater så langt
Content  Here

Content  Here

Content  Here

Content  Here

WP1 
• Litteraturgjennomgang
• Forskningsseminar i april
• Framtidsscenarioer av fritidsboligutvikling

WP2
• Ph.d. rekruttering i prosessen, begynner i september

WP3
• Litteraturgjennomgang
• Workshop i høst

WP5
• Dialog med brukepartnere

WP6

Konseptualisere
bærekraftig 
fritidsboligutvikling

Vurdere nåværende 
fritidsboligplanlegging

Identifisere barrierer, 
utfordringer og 
potensial

Utvikle strategier med 
brukere

Forsterke utdanning • En masteroppgave leveres i mai





Litteraturgjennomgang 

Fremtidsscenarioer
Scenariotabell





Plan for formidling 
1. Publisere vitenskaplige artikler;
2. En doktorgradsavhandling med vitenskaplige artikler;
3. Presentere resultater i relevante konferenser;
4. Organisere forskning orientert seminarer.

For forskere

1. Produsere norske rapporter som oppsummerer viktigste funn i WPer; 
2. Publisere i norske profesjonelle tidsskrifter; 
3. Publisere populærvitenskaplige artikler i aviser;
4. Delta i fagkonferenser; 
5. Utvikle et kurs for etter- og videreutdanning; 
6. Lage og formidle en brosjyre som oppsummerer de anbefalte 

planstrategiene.

For 
samfunnsbrukere

1. Hjemmeside
2. NMBUs kontoer i sosiale medier og nyhetsfeed
3. Nyhetsbrev 

Felles
formidlingstiltak





Plan for formidling 
- Hjemmeside

- https://www.nmbu.no/en/projects/node/
44091

- Veien videre 
- Fullfører fremtidsscenarioer av 

fritidsboligutvikling

- Fullfører litteraturgjennomgang om 
barrierer, potensial og utfordringer 
av planlegging for bærekraftig 
fritidsboligutvikling

- Feltarbeid i høst

https://www.nmbu.no/en/projects/node/44091




Takk for oss!
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