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Innledning 
I tillegg til å tilfredsstille behovet for 
tak over hodet, skal boligen og bomil-
jøet legge til rette for trivsel, mennes-
kelig utvikling, sosialt liv og felles-
skap. Ofte er det forhold utenfor boli-
gen som avgjør vår livsstandard. Bo-
ligplanlegging er like fullt en svært 
viktig del av befolkningens ve og vel. 
Tidligere har det i hovedsak blitt rettet 
spesifikke krav til boliger, mens det i 
dag er et økt fokus på hele boligområ-
dets utforming I det følgende vil det 
kort gjøres rede for suksesskriterier 
for god bokvalitet. Dokumentet er et 
vedlegg til IKAP 2. 

Suksesskriterier for god 
bokvalitet 
Forutsetningene for boligplanlegging 
har endret seg over tid; blant annet 
blir husstandene flere og mindre, an-
delen eldre øker og vi bor og jobber 
ikke lenger på samme sted. I tillegg til 
dette ønsker vi bærekraftig utvikling 
gjennom å i større grad verne om 
jordbruksarealene og legge til rette for 
samordning av areal og transport, 
bygge ut kollektivtilbudet og tilrette-
legge for gang og sykkel gjennom for-
tetting. Mens eneboligen har vært do-
minerende som boform, bygges det i 
dag flere mindre og tettere boliger som 
er tilpasset den nye befolkningssam-
mensettingen og miljøhensyn. Motta-
kelsen av de mindre boligene er ikke 
udelt positiv. Det er også hevdet at det 
bygges for få og for dyre boliger. Bolig-
aktørene ønsker å bygge tettere og 
høyere, men det stilles sjeldent 
spørsmålstegn ved kvaliteten i bolige-
ne, og kritikken går gjerne på at boli-
gene blir for små og for trange. ”Man 
ser en foruroligende reduksjon av 
standarden til den enkelte bolig i den 
mer konsentrerte bybebyggelsen”, sier 
Johan-Ditlef Martens i Boligaksjonen, 
i en kronikk i Aftenposten, og får støt-
te av arkitekt og planlegger i Rambøll, 

Kristian Ribe: ”Fellesområder som 
vaskerommet i kjelleren, er ofret til for-
del for flere leiligheter. En ender opp 
med å vaske klær i et bad til 58.000 
kroner per kvadratmeter og tørke klær i 
stuen i en toroms til 2,8 millioner” (Bu-
tenschøn, 2011).  Regjeringen har satt 
tematikken på dagsorden med Meld. 
St. nr. 28 Gode bygg for eit betre sam-
funn, og Meld. St. 17 Byggje – bu- leve.  

Nøyaktig hva som ligger i bokvalitet vil 
variere med individuelle ønsker og be-
hov, og ønsker og behov er dynamiske. 
Guttu (2003) definerer bokvalitet som 
”egenskaper ved det å bo som tillegges 
verdi”. Hva som ilegges verdi endres 
over tid og rom, og skjønnsvurdering 
er å foretrekke fremfor norm- og stan-
dardtankegang. 

Bokvalitet omfatter både boligen i seg 
selv og omgivelsene. I Veileder i bokva-
litet fra Asker kommune (2012) define-
res bokvalitet ut i fra syv temaer:  

 tetthet  

 klima, solforhold og innsyn  

 trafikksikkerhet og parkering  

 estetikk  

 uteoppholdsarealer  

 trygghet/kriminalitet  

 universell utforming  

 

Følgende er basert på disse temaene, 
samt erfaringer fra arbeidet med Tette-
re tettsteder – eksempelsamling fra 
Trondheimsregionen (Lindholm & 
Stubbrud, 2013). 

Tetthet 
Tettere boligutbygging har flere forde-
ler: det bidrar til lavere transportar-

beid, sparer landbruksareal og er are-
aleffektivt, samtidig som det kan gi 
grunnlag for bedre service- og tjenes-
tetilbud, og billigere kommunalteknisk 
drift. 

Men fortetting har også negative virk-
ninger som går på reduksjon av bok-
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valitet, slik som redusert privatliv, 
dårligere solforhold eller tap av utsikt. 
Det er derfor svært viktig å avveie høy 
tetthet i forhold til bokvaliteten.  

Bokvaliteter i tettere bebyggelse kan 
ivaretas på flere måter. For det første 
må klima-, sol- og innsynsforhold sik-
res på en god måte, slik at tettheten i 
seg selv ikke blir en vesentlig ulempe. 
For det andre bør den nye bebyggelsen 
tilpasse seg den eksisterende bebyg-
gelsen og ikke bryte med stedets ka-
rakter og uttrykk. Slik blir bygget en 
del av, og underbygger, den eksiste-
rende strukturen i området.  

Tett bebyggelse med god bokvalitet. 

Tonstad borettslag, Trondheim. (Foto: 

Elisabeth Varsi Stubbrud). 

For det tredje bør bebyggelsen yte noe 
til omgivelsene, være seg i form av å 
skape en forbindelse mellom områder, 
innføre en ny typologi, ha uteområder 
med tilgang for allmennheten eller 
tilføre området flere bruksformål og 
variert tilbud. Poenget er å hindre at 
den nye bebyggelsen utelukkende be-
nytter seg av kvaliteter i området uten 
å gi noe tilbake og bli en enklave. 

Klima, solforhold og innsyn 
Det må tas hensyn til klimatiske for-

hold ved utforming av både private og 
felles områder, samt at arealene bør 
være skjermet for innsyn. Disse for-
holdene påvirker alle menneskers triv-
sel. Å tilpasse boligen klimaet innebæ-
rer å benytte seg av landskap, solfor-
hold, vind og vær for å sikre godt med 
sollys til boenheter, gjennomlufting og 

sikre kvaliteten i uteoppholdsarealene. 
Klimaproblematikk er ikke hjemlet i 
lovverket, men sollys behandles i 
Plan- og bygningsloven §28-7. 

Det er viktig å unngå mulighet til inn-
syn til boligene. Dette gjelder både 
innsyn til ny bebyggelse fra eksiste-
rende, og omvendt, og både inne- og 
uteareal. Fortetting vil også kunne 
føre til redusert utsikt for eksisterende 
bebyggelse. I lovverket behandles inn-
syn i PBL § 29-4.  

Balkonger med gode solforhold, men 

godt innsyn fra nærliggende svalgang. 

(Foto: Elisabeth Varsi Stubbrud) 

Trafikksikkerhet og parkering 
Utrygge trafikksituasjoner skaper 
utrygghet for beboere, og bidrar til 
redusert bokvalitet. Trafikksikkerhet 
omhandler reduksjon i antallet tra-
fikkulykker (nullvisjonen gjelder) og 
trygg adkomst for alle grupper. Dette 
henger tett sammen med valg av par-
keringsløsning. Ved å benytte utearea-
ler til parkering, forringes kvaliteten i 
utearealene og det skapes trafikkfarli-
ge situasjoner i møtet mellom myke 
trafikanter og motorisert ferdsel.  Å 
opprette parkering i forbindelse med 
bebyggelsen, uten at det går på be-
kostning av uteoppholdskvalitetene, 
bør prioriteres. 

Estetikk 
Estetikk oppfattes gjennom sansene 
og omhandler det vi opplever som 
vakkert og verdifullt. Det er vanskelig 
å si hvorvidt det finnes normative es-
tetiske krav. Bokvalitet inneholder 
elementer vi syns er vakre og som gir 
oss en opplevelse. Estetikk handler 
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ved siden av enkeltelementer også om 
det holistiske, og må sees i sammen-
heng med teknikk og funksjon (Asker 
Kommune, 2012).  

Husets indre tilhører eieren, og inne 
gjør vi de endringer vi føler nødvendige 
for at vi skal trives. Det samme bør 
gjelde på utsiden. Hus inngår i en 
helhet som vi må ta hensyn til, og om 
vi kun fokuserer på de kvaliteter en-
kelthus har i seg selv, kan vi skape et 
visuelt kaos. Det bør derfor stilles krav 
til bygningenes utforming; takform, 
volum, materialer eller struktur 
(Schmidt & Wilhjem, 1999). 

 

 

Et innfyll mellom eksisterende bebyg-

gelse. Bygget tilpasser seg det eksiste-

rende. (Foto: Elisabeth Varsi Stubbrud). 

Uteoppholdsarealer 
Uteoppholdsarealer er en viktig del av 
boligen og bokvaliteten. De omfatter 
de ubebygde delene av tomten foruten 
arealer til trafikk og infrastruktur, og 
skal være egnet for rekreasjon, lek og 
opphold og aktiviteter for alle aldre og 
befolkningsgrupper. Alle boliger bør 
ha tilgang til allmenne utearealer, fel-
lesarealer på bakkeplan, eller en pri-
vat hage eller terrasse/veranda. 
Uteområdene står ofte under press 
ved utbygging, og det er derfor viktig å 
være kvalitetsbevisst under planleg-
gingen. Uteareler er hjemlet i blant 
annet PBL §§12-5, 12-7 og 28-7.  

Hva som er gode uteoppholdasarealer 
varierer med brukergruppene og indi-
videne. Det er derfor viktig å tilrette-
legge for alle, men spesielt barn og 
unges lek bør tilrettelegges for. Dette 
må ikke skje på bekostning av møte-
plasser og oppholdskvaliteter for 
voksne og eldre.  

Trygghet/kriminalitet 
En svært viktig følelse for alle beboere, 
er følelsen av ivaretakelse og trygghet i 
sitt nærområde. Det er vanskelig å 

eliminere all utrygghet og kriminalitet, 
men fysisk tilrettelegging kan hindre 
lovbrudd. Lovbrudd skjer oftest i om-
råder der en ikke vil vekke oppsikt, og 
det bør legges opp til en viss område-
kontroll uten at det går på bekostning 
av privatliv. Det bør også legges opp til 
at det er menneskelig aktivitet i områ-

10 sjekkpunkter for utendørs bokva-

litet i by 

 Er forbindelsene fra boligen til 

omgivelsene sikre og enkle? 

 Yter prosjektet kvaliteter til 

den omgivende byen? 

 Er eksisterende natur og byg-

ninger utnyttet på en positiv 

måte? 

 Er det effektive skiller mellom 

leke- og oppholdsareal og bi-

ler? 

 Er utearealene differensierte og 

området lett å orientere seg i? 

 Er det avsatt tilstrekkelig areal 

for utendørs lek og opphold? 

 Er det avsatt tilstrekkelig plass 

for praktiske formål utendørs? 

 Er utearealene solbelyste og 

lune? 

 Har utearealet robuste materi-

aler, beplantning og utstyr? 

 Er overvannet håndtert lokalt? 

(Guttu, 2008) 
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det store deler av døgnet, for eksempel 
gjennom livsløpsstandard på boligene, 
blandet arealbruk og sentral plasse-
ring av fellesarealer. Belysning er en 
vesentlig del av kriminalitetsbekjemp-
else. 

Universell utforming 
I Handlingsplan: Norge universelt ut-
formet 2025, setter myndighetene like-
stilling på planleggingsagendaen, med 
målsetting om at alle skal kunne delta 
i samfunnet. Dette innebærer planleg-
ging for alle, og ikke tilrettelegging for 
enkelte grupper. De grepene som 
iverksettes skal gagne alle grupper i 
samfunnet. Tilgjengelighet er en forut-
setning for deltakelse, og universell 
utforming er et uttrykk for viktigheten 
av at alle deltar i samfunnet (Barne- 
og likestillingsdepartementet, 2009).  

Anbefalinger 
Bokvalitet kan sikres gjennom å  

 finne gode løsninger for å hånd-
tere utfordringer knyttet til 
tetthet 

 organisere boligene etter klima, 
solforhold og innsyn til boenhe-
tene 

 legge opp til en trygg og sikker 
trafikkavvikling og parkerings-
situasjon 

 gi bebyggelsen en estetisk ut-
forming som tilpasser seg omgi-
velsene på en god måte 

 sikre tilstrekkelig med uteopp-

holdsarealer, både private og 
felles, som er tilpasset alle bru-
kergrupper 

 sørge for å skape trygge omgi-
velser, og aktivt tenke krimina-
litetsbekjempelse 

 benytte prinsipper for universell 
utforming 

Som  planmyndighet må kommunen 
ta ansvar for å gi klare og lettfattelige 
retningslinjer for utbyggere. Dette kan 
være i form av en veileder som tar for 
seg de konkrete tiltak som sikrer god 
bokvalitet i den lokale konteksten.  

Bokvalitet har både en rasjonell fysisk 
side, og en emosjonell side som opple-
ves individuelt, noe som er et viktig 
argument for å bruke aktiv medvirk-
ning av befolkning og næringsliv. Av 
samme årsak bør et holistisk perspek-
tiv prioriteres. 
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