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Eksemplene er basert på befaring i forskjellige tettsteder i Trondheimsregionen.  

Innledning
Fortetting, og tettere utbygging, er en strate-

gi for bærekra! ig utvikling. For å oppnå suk-
sess med fortetting er det viktig å  fortette på 
riktig sted, ivareta forholdet til omgivelsene 
og # nne gode løsninger for bokvalitet. Det er 
også viktig at vi ved fortetting bygger riktige boliger i 
forhold til behovet. Alle bør ha et sted å bo som 
svarer til det en trenger av arealer – eksempelvis 
trenger barnefamilier gjerne mer plass enn enslige. 
Dette kan også legge til rette for en mer variert be-
folkningssammensetning. 

I denne rapporten har vi samlet eksempler på fortet-
ting og tett utbygging fra Trondheimsregionen, 
som vi mener er gode eksempler som i stor grad 
ivaretar bokvalitet. Vi har også beskrevet eksem-
pler fra utenfor regionen, samt brukt eksempler fra 
andre rapporter som ”Fortett med vett – eksem-
pler fra # re norske byer” (Guttu & Schmidt, 2008), 
”På taket, i gården, i parken – kvalitetskriterier for 
uterom i tett by” (Isdahl, 2007), og ”God bolig-
fortetting i Oslo – eksempelsamling” (Plan- og bygn-
ingsetaten, 2012) . Rapporten er et vedlegg til IKAP 2.

Det er vanlig å skille mellom fysisk fortetting og de-
mogra# sk fortetting. Fysisk fortetting innebærer 
at gulvarealet øker uavhengig av antall beboere, mens 
demogra# sk fortetting handler om å samle $ ere in-
nbyggere på mindre områder, o! e omtalt som bol-
igfortetting. Det er sistnevnte en ønsker å oppnå.

Tett utbygging har $ ere positive virkninger: det gir 
kortere avstander og dermed mindre transportbe-
hov, sparer verdifullt jordbruksareal, og gir billigere 
dri!  av tettsteder.  Større befolkningsgrunnlag kan 
gi bedre service- og tjenestetilbud, og være grun-
nlag for et bedre kollektivtilbud. Tett utbygging kan 
foregå på tre ulike måter; innfylling eller komplet-
tering, omdisponering og gjenbruk av arealer, eller 
ved nybygging på tomter innenfor byggesonen.

Med tettere bebyggelse kan det også følge nega-
tive konsekvenser. Boligenes størrelse  kan føre  
til trangboddhet med $ ere mennesker på min-
dre områder, som igjen kan gi mer støy av ulik 
karakter. Begrensning av privatliv regnes og som 
en ulempe. Samtidig kan fortetting føre til min-
dre grøntarealer og -strukturer mellom husene, 
og med dette mindre lekeareal og tap av biologisk 
mangfold. Kulturhistorie og stedskvaliteter kan 
også svekkes, noe som også gjelder ved lav tetthet.

Metodikk
Vi har besøkt $ ere av kommunene som er 

med i Trondheimsregione, og sett på prosjekter som 
med ulike løsninger har ivaretatt bokvalitet. Det er 
også samlet noen eksempler utenfra regionen. Vi har 
benyttet oss av en sjekkliste hvor vi har registrert de 
prosjekter vi mener er interessante, og deretter sam-
menstilt dette til en helhetsvurdering. Sjekklisten er 
basert på Guttu og Schmidt (2008) ”Fortett med vett. 
Eksempler fra # re norske byer”, og tar for seg tre vik-
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tige aspekter som bør bevisstgjøres ved fortetting; 
prosjektets forhold til omgivelsene, utfordringer ved 
selve tettheten, og kvalitet i uterommene. Disse kat-
egoriene er ikke gjensidig utelukkende, men henger 
o! e sammen. Vurderingene på hvert prosjekt er ba-
sert på hvor mange av disse kvaliteter som oppfylles.

Forhold til omgivelsene
I tillegg til å kunne benytte seg av de omkringliggen-
de tjenestene, bør prosjektet tilby noe til nærmiljøet. 
Dette kan være i form av et fysisk bidrag til omgiv-
elsene (romfølelse, uterom, vegetasjon og lignende), 
eller om bebyggelsen bidrar med andre aspekter 
som næring, mer heterogen befolkning eller økt 
variasjon i boligtilbudet. Det er også et poeng at 
prosjektet bør bringes inn på samme arkitekton-
iske palett som # nnes i området, være seg gjennom 
bruk av materialer fra stedet, liknende typologi eller 
estetikk - ny bebyggelse må ikke være likegyldig 
til omgivelsene, men tilpasse seg på en god måte.

Tetthet
Vi har sett på bebyggelsens tetthet, og hvorvidt 
denne er et problem for selve prosjektet eller omgiv-
elsene, samt hvilke løsninger som er implement-
ert for å minimere tetthetens negative virkninger. 
Trangboddhet kan først og fremst føre med seg 
redusert privatliv. Vi har sett på de private om-
rådene for hver boenhet er ivaretatt, og hvordan dis-
se forholder seg til øvrige uterom. Vi har og sett på 
hvordan utfordringer knyttet til solforhold er løst. 

Utearealer
Ved fortetting vil uterommene kunne bli redusert til 
fordel for nybygging, noe som har negative konse-
kvenser for beboeres mulighet til uteopphold, barns 
mulighet til lek, rekreasjon, og biologisk mangfold. 
Uterommene må ha gode oppholdskvaliteter, og de 
funksjonelle og praktiske hensyn må ivaretas. Vi har 
sett på hvorvidt det er skapt gode felles utearealer, og 
om det # nnes lekeareal for barn i tilknytning til be-
byggelsen. 

Benevninger og feilkilder
Vi har i rapporten regnet ut hvor mange bol-

iger det er per dekar. Denne benevnelsen kan være 
svært misvisende da tomtens størrelse er avgjøren-
de for tettheten, og en stor tomt kan da gi dårligere 
arealutnyttelse enn den opplevde tettheten. Hvor 
mange som bor i hver boenhet er også av betydning, 
og noen steder er deler av arealet brukt til næring. 
Den demogra# ske tettheten er med andre ord det 
viktige med tanke på boligfortetting. Vi har valgt 
å bruke boliger per dekar fordi vi har sett på større 
områder, samt at det ikke er noen konsekvent bruk 
av andre mål for arealutnyttelse i o% entlige doku-
menter. Det er også lett å forholde seg til og regne ut. 
For å gjøre det lett for leseren å gjøre en egen vurder-
ing har vi vist arealplanen for hvert boligprosjekt.
Tallene som er brukt i denne rapporten er sam-
let fra arealplaner, matrikkeldata, prospekter og 
andre informasjonskilder. De er derfor ikke nød-
vendigvis i overensstemmelse med virkeligheten. 

Symfonien, Malvik kommune
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Om vurderingene
Boligeksemplene er vurdert utfra tre hoved-

kategorier, som igjen er gitt score på en femdelt skala fra 
to minus til to pluss.  Vurderingene er subjektive, med 
utgangspunkt i rapporten  “Fortett med vett”(2008). 

++  Svært bra: Skiller seg ut med gode løsninger

+ Bra: Oppfyller $ ere kvalitetskrav

0  Gjennomsnittlig: Oppfyller noen av kravene

- Dårlig: Mangler kvaliteter

-- Svært dårlig: Mangler $ ere viktige kvaliteter

 

Våres, Trondheim kommune
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Bebyggelsestruktur og ut-
nytting av areal

Hvor stort utearealet bør være avhenger av bebyg-
gelsens  størrelse og høyde. Større og $ ere etasjer 
krever mer uteareal enn mindre bebyggelse gjør. I 
følge veilederen Krav til uterom (Trondheim kom-
mune 2013)  skal det for hver 100m2 BRA settes av 
henholdvis 25m2 og 50m2 for samlet uterom (privat 
og felles), avhengig om byggeprosjektet er i ytre  eller 
indre sone.  Uterommet skal være av god kvalitet for 
lek og opphold. Ubebygd areal er dermed ikke det 
samme som uterom. I eksemplene vises forholdet 
mellom bebyggelse og tomt med utganspunkt i %BRA. 

I arealdelen for Trondheim kommuneplan 2012-
2024 er det satt krav til tetthet for utbygging av 
boliger. Ved utbygging av areal i eksisterende be-
byggelse større enn 6 daa og ved utbygging av 
områder de# nert som lokalsenter eller kollek-
tivåre, er tetthetskravet satt til 6 boliger pr daa. 
Med utgangspunkt i en bolig på 70m2 
får man med 6 boliger per daa en % 
BRA=42 % (70m2*6 boliger/1 daa = 0,42). 

Skissene viser hvordan samme tomt kan utnyttes 
med forskjellig utforming av bygninger. Eksem-
plene viser en utnyttingsgrad på ca %BRA= 40 %.

Gode uterom
Skissen med bebyggelse i vinkel skaper et stort sam-
menhengende og skjermet uterom med gode solfor-
hold for hele utearealet.

Med bygg i vinkel kan gode uterom oppnås, Haakon Odd Christiansens veg, Trondheim.

 
%BRA= Bruksareal / Tomtareal
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Store uterom
Bygninger med mange etasjer skaper store utear-
eal. Høyblokk er en god illustrasjon på dette. Ut-
fordringene med denne type bebyggelse er om 
uterommene også er av bra kvalitet, og hvordan 
bebyggelsen passer inn i landskapsbildet/bybildet.

Mindre uteareal
Ved lavere bebyggelse blir uterommene mindre og 
o! e oppdelt. Uteromskvaliteter kan likevel ivaretas 
ved å for eksempel opparbeide fellesareal mellom 
bygningene, som bildet viser.

Høyblokker skaper store og åpne uterom, Valentinlyst, 
Trondheim

Rekkehus i riktig plassering kan skape gode uterom og stier 
på baksiden, Sildråpevegen, Trondheim



8

Typologier
Eksemplene i rapporten er delt inn i typologier som baserer seg på  tetthetsgrad og opplevelse av tetthet.

Kombinert bolig og næring

Blokkbebyggelse med kontorer, tjenesteyting eller forretning i deler av byg-
ningen er aktuelt på mange steder i Trondheimsregionen. Denne typen 
har o! e forretning i første etasje, kontor i andre, og boliger i de to eller tre 
øverste etasjer. Privat eller felles takterrasse kompenserer for lite grøn-
tareal i tilknytning til boligen. Parkeringsanlegg i kjelleren er o! e brukt 
for å spare areal, og gjøre området estetisk bedre. Utnyttelsesgraden for 
boligeksemplene i rapporten varierer mellom 6-10 boliger per dekar. 
• 9 oragården, Melhus kommune
• Tine Bugges vei, Klæbu kommune
• Søndre gate, Stjørdal kommune

Større bebyggelse

Lavblokk, høyblokk og terrasserte boliger er typologier med høy utnyttelse. 
I rapporten er tettheten for den typen bebyggelse mellom 5-8 boliger per 
dekar. Kjennetegn for denne kategorien er felles innganger, balkonger, park-
eringskjeller og felles uteareal på tak- eller bakkeplan. Befolkningstrukturen 
for denne type bolig i distriktene består o! e av eldre, men også ungdom. 
• Hallsetveien 11, Klæbu kommune
• Rømme Am# , Orkdal kommune

Mindre bebyggelse

Tettheten for mindre bebyggelse ligger mellom 2-9 boliger per dekar, og inkluderer typolo-
giene rekkehus, kjedeboliger og to-, tre-, eller # remannsboliger. Den mindre og lave bebyg-
gelsen er o! e lokalisert i utkanten av sentrumsområder, hvor beboerne har tilgang til pri-
vate grøntarealer med bakkekontakt. Barnefamilier utgjør den største andelen av beboere.
• AkkaBakka, Trondheim kommune
• Tonstad borettslag, Trondheim kommune
• Vårum boligfelt, Trondheim kommune

Hagefortetting

I denne kategorien inngår bygninger og bebyggelse som fortet-
ter et eksisterende boligområde, ved oppdeling av tomt eller in# ll i restareal. Rapporten har først 
og fremst sett på eneboliger men det # nnes også eksempler på lavblokk. Til felles er at de ut-
nytter areal på en mer e% ektiv måte samtidig som bygningen tilpasser seg til omgivelsene. 
• 9 ora Storms vei 12, Trondheim kommune
• Utleirveien 25, Trondheim kommune
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Holthegården, Klæbu
Boligblokker i tre og # re etasjer, med næringsare-

aler i første etasje, vendt mot Klæbu sentrum. Bebyggels-
en er plassert i atrium med et stort uteområde mellom 
byggene. Det er i tillegg private verandaer, og terrasser 
på bakkeplan. Parkering i felles kjeller, og i tilknytning 
til boligene. Adgang til leilighetene fra svalganger.

Forhold til omgivelsene (+)
Holthegården ligger nærmest midt i Klæbu sentrum, 
med kort vei til o% entlige tjenester, kollektivtrans-
port, butikk, skoler og barnehager. Bebyggelsen til-
fører en ny typologi til området, og bidrar på vest-
siden til å danne et gatepreg mot Tine Bugges vei. 
Det er næringslokaler i første etasje, og det er også 
balkonger ut mot gaten. Området rundt gården op-
pfattes ikke som privat, men tilgjengelig for alle. Det 
er opparbeidet uterom i tilknytning til boligene som 
også fungerer som gjennomgang til Tine Bugges veg.

Tetthet (--)
Tettheten i seg selv oppleves ikke som problematisk, da 
det er opparbeidet store utearealer i forbindelse med 
bebyggelsen, men innbygging av terrasser kan tyde på 
mangel på privatliv i første etasje. Det er et romslig 
fellesareal i tillegg til de private utearealene, men det 
er også følelse av overvåkning fra øvrige beboere. Det 
trekker ned at det er svært godt innsyn til leilighetene 
og de private verandaene fra atriumet og svalganger.

Uteareal (-)
Uterommet i atriet oppleves ikke som privat, men noe 
overvåket av beboere. Dekket i atriumet er gress, og 
det jobbes med å legge heller/stein for å sikre univer-
sell utforming av utearealet. Det er også plantet trær 
som vil kunne skjerme for innsyn fra Zakarias Brekkes 
veg. Det er ikke noe lekeareal, og sparsom møblering 
midt i rommet. Det er få muligheter for uteopphold i 
fellesarealet, og kvaliteten på det som er trekker ned.

Arkitekt: Helge Halse/

Asplan Viak.

Byggeår: 2008

Tomt: 2385m2

Boenheter: 25

Tetthet: 10,5 boliger/daa
Til venstre: Innbygd terrasse 
kan tyde på manglende 
privat uteareal.

Kombinert bolig og næring



10

Thoragården, Melhus
9 oragården er en funksjonsdelt bygning 

med kontor og forretninger i første og andre etas-
je, og boliger i tredje og > erde. Bygningen følg-
er Melhusvegen i en bue og er utformet for å ligne 
på Rådhuset i Melhus, med $ ate, # rkantete veg-
ger. Materialet i fasadene er lyst tre, glass og tegl.

Forhold til omgivelsene (+)
Bygningen ligger i enden av miljøgaten og virk-
er som portal sørifra. Utformingen av 9 oragården 
passer bra inn med planene for det nye, mer 
avgrensede og tettere sentrumet i Melhus. Dagens 
situasjon gjør at bygningen oppleves som et frittlig-
gende blokk blant store parkeringsarealer. Det til-
fører tettstedet butikker og tjenester, men møteplass 
og hyggelige oppholdsarealer på bakkeplan mangler.

Tetthet (0)
Felles inngang for beboere er plassert i første etasje 
mellom butikkene, mens de private inngangene til 
leilighetene skjer fra taket via svalganger som er ut-
formet for å gi privat inngangsparti. Verandaene 
er delvis skjermet og har ikke innsyn til hverandre. 

Uteareal (?)
Beboerne i 9 oragården har en felles takterrasse 
på 1000m2 som er tenkt å inkludere bærbusk-
er og urteplanter. Da dette arealet er privat man-
gler vi informasjon om dagens situasjon. De $ este 
leilighetene har sørvente private balkonger. Be-
boerne har tilgang til parkeringskjeller mens 
besøkende parkerer utenfor, på en parkering-
splass som dekker utearealet vest for bygningen.

Arkitekt: Norgeshus AS

Byggeår: 2012 

Tomt: 4511m2

Antall boliger: 27

Tetthet: 6 bolig/ daa
Utearealet på bakkeplan 
brukes kun til parkering, 
hjørnet til høyre kunne 
vært et hyggelig møtested 
for beboere i " oragården 
og i Melhus (cafe og bakeri 
idag)

Kombinert bolig og næring
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Arkitekt: -

Byggeår: -

Tomt: 3846m2

Antall boliger: 33

Tetthet: 8,5 boliger/daa
Til venstre: Utearealet er sørlent med 
gode vegger. Parkeringsplasser og bod 
skygger området som oppleves som 
trangt.

Søndre gata 6-8, Stjørdal
Det # re etasjer høye leilighetskomplekset har en 

lys trefasade med mørke balkonger mot Søndre gata. 
Bygningen har trekantutforming med et felles uterom 
på innsiden. Forskjellige forretninger har virksomhet 
i første etasje. Leilighetene er av forskjellig størrelse.

Forhold til omgivelsene (+)
Bygget ligger i Stjørdal sentrum, med kort vei til alt 
av handel og tjenester. I første etasje mot Søndre 
gata er det næringslokaler som bidrar til gatepre-
get og en urban karakter. Likevel mangler det en 
forbindelse til resten av sentrum da virksomhetene 
i bygget ikke er utadvendte. Bygningen er kvad-
ratisk utformet og passer svært godt inn med omgiv-
elsene både med tanke på materialer og utforming, 
og bidrar til å fortsette kvartalstrukturen i området. 

Tetthet (--)
Det er oppnådd en svært høy tetthet, kombinert med 
næringsarealer i bygget. Problemer knyttet til begren-
set privatliv er forsøkt løst ved fysiske skiller mellom 
verandaer, men det fungerer dårlig, samtidig som det 
er direkte innsyn til verandaer fra svalganger i bak-
gården. Til tross for parkeringsanlegg under bakke-
plan tar parkeringen opp store areal i området. Det er 
ikke innsyn til leilighetene på gatesiden av bygningen. 

Uteareal (--)
P-kjeller under bakken sparer areal, men kan hin-
dre variert vegetasjon. Utearealet består delvis av 
gressplen, og delvis asfalt. Arealet er skjermet fra 
veg og tra# kk, og har svært gode lokalklimatiske 
forhold. Det gode utgangspunktet er dårlig utny-
ttet ved at det benyttes til parkering og oppbevaring. 
Det er i tillegg overvåket fra svalganger og veran-
daer, og oppleves som trangt og utrivelig.Det man-
gler oppholdskvaliteter for både barn og voksne.  

Kombinert bolig og næring
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Hallsetveien 11, Klæbu
Langhus i 3-4 etasjer med sokkelleiligheter. 

Leilighetene har private, sørvendte verandaer og gode 
solforhold, med gjennomgående lys i leilighetene. 
Leilighetene er i forskjellig størrelse og utforming, 
tilpasset beboere i $ ere aldersgrupper.Parkering skjer 
utenfor bygget eller i carport. Adkomst til leilighetene 
via svalgang, bakkeplan eller innvendig trappehus.

Forhold til omgivelsene (+)
Eksempelet ligger kort vei fra naturområder, samt i 
tilknytning til parkområde. Det er kort vei til sentrale 
funksjoner i sentrum. Bebyggelsen i seg selv bidrar 
ikke med ekstra kvaliteter til omgivelsene da dette ikke 
er en gjennomfartsåre. Den vil, derimot, kunne gjøre 
det ved gjennomføring av øvrige reguleringsplaner, 
herunder opparbeiding av grønt- og lekeareal. Om-
rådet oppleves som privat og forbeholdt beboere og 
inviterer ikke til opphold mellom huset. Arkitekturen 
tilpasser seg øvrig bebyggelse på Klæbu, og det er gitt 
et lokalt preg i tremateriale, samt et variert og til dels 
moderne uttrykk med innslag av sink i bekledning.

Tetthet (+)
Verandaene er delvis skjermet fra innsyn, men 
leilighetene i første etasje har begrenset privatliv mot 
parkeringsplassen. Leiligheter mot svalgangen vil 
kunne miste e% ekten av gjennomgående lys om de 
ønsker å skjerme vinduene mot svalgangen. Belig-
genhet i forhold til øvrig bebyggelse i området skaper 
en følelse av overvåkning i utearealet på nordsiden.

Uteareal (--)
Det er et uteoppholdsrom foran huset med en sand-
kasse og et sittemøblement.  Utearealet mangler vari-
asjon, det er vanskelig å lese og forstå, og er ikke til-
passet $ ere aldersgrupper enn de aller yngste. Det er 
lite beplantning rundt bebyggelsen, men det oppleves 
som svært grønt på grunn av skogen i bakkant, store 
gressplener i omkringliggende områder, og boli-
gens utsikt mot landskapet. Det er trinnfri adgang til 
eiendommen, samt gressplen, men rommene domi-
neres av de store asfalt$ atene. Uterommet ligger i 
solveggen med avgrensning mot parkeringsplass.

Arkitekt: ARC v/ " or Walter 

Andersen/Skanskas Husfabrikk

Byggeår: 2006

Tomt: 1749m2

Antall boliger: 15

Tetthet: 8,5 bolig/daa
Til venstre: Spor av lek ved sandkas-
sen. Utearealet oppleves som trangt 
og er ikke skjermet fra tra# kken. 

Større bebyggelse
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Rømme Amfi , Orkdal
Rømme Am#  består av 13 vinkelhus bygget i tre 

og malt i fargene hvitt og brunt. Bygningene er organ-
isert rundt små uteområder med felles lekeplasser og 
møteplasser. Det er egen sykkelparkering med tak. To 
av bygningene er terrasserte mot øst, der det også # nnes 
et større uteområde med ballplass. Adgang til leilighe-
tene fra tunene mellom husene og svalganger. Parker-
ing foregår utenfor bebyggelsen og i parkeringskjeller.

Forhold til omgivelsene (+)
Rømme Am#  ligger sentralt i Orkanger, med nærhet 
til sentrale funksjoner, tjenesteinsitusjoner og bu-
tikker. Utearealet mellom husene føles privat, mens 
det store området i øst er mer åpent for allmen-
nheten, og yter med det positivt til omgivelsene. 
Rømme Am#  er tilpasset omgivelsene i valg av ma-
terialer som gjenspeiler det lokale. Terrenget er ut-
nyttet til terrasserte boliger som får utsikt mot vest.

Tetthet (+)
Den asymmetriske utformingen på bygningene gjør at 
balkonger og innganger føles privat til tross for at det er 
adkomst fra svalganger. Det er noe innsyn til leiligheter 
og terrasser på bakkeplan. Det er tilstrekkelig med av-
stand mellom bygningene til at det føles åpent og lu! ig.

Uteareal (++)
Det er opparbeidet $ otte utearealer på tunene og 
mellom husene, som kan oppfattes som $ ere rom. 
Selv om det er et parkeringsanlegg under bakkeplan 
er det plantet variert vegetasjon oppå. Det # nnes 
også møblering som skaper møteplasser. Det er til-
rettelagt for gode solforhold. Uterommene fungerer 
både som lekeareal og som generelt uteoppholdsa-
real. Områdene er varierte og delvis universelt ut-
formet med trinnfri adkomst, asfalt, ledelinjer og god 
lesbarhet. Det er godt lesbare skiller mellom privat- 
og fellesareal og utearealene er skjermet mot biler.

Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS

Byggeår: 2009

Tomt: 3600m2

Boenheter: 69

Tetthet: 5,1 boliger per dekar
Til venstre: Sykkelparkering på gården med tak er 
# nt når det regner.

Større bebyggelse
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Tonstad borettslag,     
Trondheim 

Tonstad borettslag består av 144 boenheter i rek-
kehus i 2-3 etasjer, ordnet i syv individuelle tun, 
på Tiller sør i Trondheim. Skoler, barnehager, 
dagligvarehandel og kjøpesenter # nnes i gangav-
stand, samt kollektivforbindelse til Trondheim 
sentrum og Melhus. Det ligger også et grendehus 
i forbindelse til bebyggelsen. Parkering i kjeller, 
samt på felles område utenfor boligbebyggelsen.

Forhold til omgivelsene (+)
Tonstad borettslag ligger i kort avstand fra sentrale 
funksjoner, samt helårs turterreng. Borettslaget skiller 
seg noe ut fra øvrig bebyggelse, men er # nt tilpasset 
terrenget og er et godt bidrag til Tiller ved at det er 
tillrettelagt for en variert befolkning. Gjennom uteare-
alene går det en gang- og sykkelsti som er skjermet fra 
øvrig tra# kk, og som binder borettslaget sammen med 
andre boligområder, butikker, skoler og barnehage.

Tetthet (+)
Tettheten i Tonstad borettslag er ikke veldig høy og 
utgjør dermed ikke et vesentlig problem. De private 
rommene er godt bevart, samtidig som de store fellesa-
realene gir stor romfølelse mellom husene og skjer-
mer for innsyn til boligene. Det er også tilstrekkelige 
skiller mellom private og felles uteoppholdsområder. 

Uteareal (++)
Fordi parkering er lagt i kjeller og utenfor bebyg-
gelsen, frigjøres store arealer for uterom. Det er både 
private og felles utearealer på begge sider av husene. 
Det er lagt plen i fellesarealene, som også fungerer 
som snarveier, og binder de ulike delene av borettsla-
get sammen. Det er opparbeidet gode lekearealer for 
barn i $ ere aldre, med både lekeapparater og ballbane. 
Gang- og sykkelstien fungerer også som oppholdsareal.

Arkitekt: -

Byggeår: 1979

Tomt: 40 002m2

Antall boliger: 144

Tettet: 3,5 bolig/daa
Til venstre: G/S-vei er 
skilt fra biltra# kk. Store 
og små lekeareal med 
variert vegetasjon.

Mindre bebyggelse
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AkkaBakka, Trondheim
AkkaBakka ligger ved Utleira i Trondheim. 

Området har god kollektivdekning inn til Trond-
heim  sentrum, og andre sentrale områder. Boli-
gene har enten pulttak eller $ attak og er i 2-3 etas-
jer. Materialet varierer fra tre til blikk. AkkaBakka 
oppleves som et sammenhengende nabolag med 
liv og trivsel, hovedsaklig bebodd av barnefamili-
er. Felles parkeringsplasser er tilknyttet boligene.

Forhold til omgivelsene (+)
Det er kort vei til dagligvarehandel og barnehage, samt 
lokalsenter og bydelssenter. Bebyggelsen består av 
smale rekkehus i forskjellige farger som gir identitet til 
hvert bygg, og som passer inn til den mindre tette be-
byggelsen i området. Gangveier er gjennomgående i 
området og forbinder AkkaBakka med naboområder.
 

Tetthet (0)
Hver bolig har sin egen inngang som er forskjøvet i 
forhold til naboens, med mulighet for beplantning. 
Boenhetene har balkong eller terrasse mot sør, og 
noen har også en privat takterrasse. De private utear-
ealene ved boligene er små, men blir mye brukt. Bol-
igene er svært smale, og det er innsyn inn i boligene. 

Uteareal (+)
Det store uteområdet i den vestre delen av Utleira er 
# nt opparbeidet med variert vegetasjon og forbind-
er AkkaBakka med omgivelsene. Trær er brukt for 
å avgrense grøntområdet i forskjellige rom for lek, 
opphold og bevegelse. Vegetasjonen gjør rommene 
enkle å lese. Området er universelt utformet med 
ledelinjer, rekkverk og ramper enkelte steder. En 
blågrønn struktur er under opparbeidelse øst for bol-
igfeltet, i tilknytning til barnehagen. Gjennom om-
rådet går det både bilfrie stier og grøntkorridorer.

Arkitekt: Heimdal Bolig 

Byggeår: 2005-2009

Tomt: 4511m2

Antall boliger: 42

Tetthet: 9 boliger/daa

Til venstre: Universell 
utforming til uteareal 
mellom bygningene.

Mindre bebyggelse
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Vårum Boligfelt, Trondheim
Vårum boligfelt ligger på Flatåsen i Trond-

heim. Boligene # nnes i varierte størrelser; fra ter-
rassehus til tre- og  enmannsboliger. Det # nnes også 
atriumseneboliger i rekke. Husene ligger i kupert 
terreng, og har panoramautsikt fra tremannsboli-
gene. Materialene består av mur og trepanel, og har 
store vindus$ ater. Adkomst skjer fra felles veianlegg 
mellom husene, og parkering foregår utenfor boligen 
i carport, eller i felles anlegg.

Forhold til omgivelsene (+)
Det er kort vei til Flatåsen senter, og det er god kolle-
ktivdekning inn til Trondheim sentrum, samt kort vei 
til skoler og barnehager. Bebyggelsen skiller seg ut rent 
arkitektonisk, men typologiene minner om den øvrige 
rekkehusbebyggelsen. Husene er malt i lyse farger. 
Det er uttalt fra arkitektens side at prosjektet skal yte 
en standardøkning i området. Husene er orientert et-
ter terrenget, med utsikt mot nordvest. Solforholdene 
er gode, og $ ere boeneheter har gjennomgående lys.

Tetthet (++)
Alle boenhetene har sin egen inngang utformet for å gi 
privat inngangsparti, og det er tilknyttet uteoppholdsa-
realareal ved hver inngangsdør. Disse arealene er godt 
skjermet. Det er i varierende grad plantet busker og 
trær som fungerer som fysiske skiller. Det er begren-
set innsyn til leilighetene fra fellesarealene. Boehetene 
er i varierte størrelser som passer ulike arealbehov. 

Uteareal (0)
Hver boenhet har et mindre uteareal tilknyttet hu-
set, samt privat terrasse eller veranda med gode sol-
forhold. Det er $ ere større fellesareal i tilknytning 
til borettslaget. Disse er beplantet med busker og 
gressplen, samt at det # nnes kvartalslekeplasser, 
større møblerte lekearealer og ballplass for barn i ulik 
alder. Området føles grønt på grunn av den korte 
avstanden til større friområder, men det er store as-
falt$ ater som preger fellesområdene mellom husene.

Arkitekt: Pir II AS

Byggeår: 2004/2007

Tomt: 13 000 m2

Antall boliger: 37

Tetthet: 3,7 bolig/daa
Til venstre: Alle tre inngangene oppleves 
som adskilt og private, 

Mindre bebyggelse
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Thora Storms vei 12,    
Trondheim

Eneboligen er en innfyll i et eksisterende enebol-
igområde på Øvre Cecilienborg. Selve tomten er 
liten og langsmal med bratt terreng. Eneboligen 
har et funkispreg med takterrasse og store vindu-
er. Den skiller seg fra omgivelsene, men bidrar til et 
mangfoldig uttrykk i området, og hindrer ikke utsikt.

Forhold til omgivelsene (+)
Boligen har nærhet til Bymarka, barnehager, butikker 
og skoler. Bygningen skiller seg fra omgivelsene med 
tanke på takform, materiale og fargebruk, men til-
passer seg bebyggelsestrukturen etter terreng og vei.

Tetthet (++)
Utnyttelsen av restarealet er godt gjennom-
ført og oppleves ikke som for tett. Den op-
pdelte arkitekturen tar hensyn til utsikten for 
naboene og skygger ikke for omgivelsene.

Uteareal (0)
Boligen mangler tilknytning til både møteplasser 
og lekeareal utendørs på bakkeplan. Vegetasjonen 
rundt skjermer fra naboer og myker opp uttryk-
ket. Takterrassen har gode sol- og utsiktsforhold.

Arkitekt: Skibnes

Arkitekter AS

Byggeår: 2003

Tomt: 809m2

Antall boliger: 1

Boliger: 1,2 bolig/daa

Til venstre: In# ll på 
inneklemt areal, skiss 
over utsikt fra eksister-
ende og ny bebyggelse. 
Til høyre: regulering-
splan fra 1960.

Hagefortetting
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Utleirvegen 25A, Trondheim
Enebolig i to etasjer i Utleirveien på Nar-

do. Boligen er bygget i nær tilknytning til to andre 
boliger på en mindre tomt som grenser mot Tors 
veg, med inngang fra Utleirvegen. Boligen er op-
pført i mur og har 0,5 etasjer under bakkeplan.

Forhold til omgivelsene (+)
Det er god forbindelse til skole, barnehage og daglig-
varebutikk. Det er god kollektivdekning inn mot 
Trondheim sentrum i gangavstand. Huset har en 
moderne utforming som skiller seg fra omkringlig-
gende boliger, samtidig som typologien tilpasser seg 
øvrig bebyggelse, og følger byggelinjen i Tors veg.

Tetthet (++)
Huset ligger svært tett på nabohuset, østveggen fun-
gerer som yttervegg for nabohusets terrasse. Huset er 
delvis senket, slik at innsyn til og fra nabohusene er be-
grenset, noe som også minimerer påvirkning av nabo-
husenes sol- og skyggeforhold.  Det er derimot godt 
innsyn til utearealene og delvis inn i huset fra Tors veg. 

Uteareal (-)
I tilknytning til huset er det bygget en terrasse over 
bakkeplan, samt en hage med gode solforhold. utea-
realet er privat med innsyn fra Tors veg, og kunne 
vært bedre skjermet.

Arkitekt: Sivilarkitekt 

Steinar Bakke AS

Byggeår: 2008

Tomt: 690m2

Antall boliger: 1

Tetthet: 1,6 boliger/daa
Etasjer i forskjellige høyder 
og et buet tak hindrer inn-

syn og ivaretar utsikt.

Hagefortetting
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Gode løsninger

Forhold til omgivelsene

1. Bassengtomta ved Solsiden i Trondheim er 
godt integrert med omgivelsene med forretning i 
første etasje og en gang- og sykkelvei som forbind-
er området til Solsiden og sentrum, via Ver! s-
brua. Bygningene skaper byrom med gjennom-
fartsårer for både bilister, syklister og gående. 
Glass$ ater i første etasje gir bebyggelsen et åpent preg.

2. Korsgata 5, på Grünerløkka i Oslo er et in# ll-
prosjekt som utnytter arealet med høy arkitek-
tonisk kvalitet. Takterrasser gir gode uterom med 
# n utsikt for toppetasjens innbyggere og store 
vinduer sikrer sollys. Fasaden tilfører noe nytt 
til området med sitt særpreg, men tilpasser seg 
også til den eksisterende eldre bygningsmassen.

3.  I forbindelse med utbygging av Elveparken i 
Lillestrøm har en park og et vannspeil blitt anlagt for 
allmenheten. 

4. Området Georgernes  ver!  i Bergen  gir beboere 
og allmenheten tilgang til sjøen, og forbinder området 
til byen med gangvei i både nord og sør.  Området er 
en populær badeplass med uteservering og kulturhus.

1

2

3

4
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Tetthet

I tettere områder er det viktig å ta vare på de arealer som 
eksisterer. Uteareal på terrengnivå er ikke alltid mulig. 

5. Takterrassen på Tiedemannsveien 5 i Oslo 
er delt inn i forskjellige rom for forskjel-
lig bruk. Dette skaper plasser og muligheter 
til at $ ere kan bruke takterrassen samtidig.

6. Årvollskogen i Oslo viser at et stort nok uteareal 
kompenserer for høy tetthet. Dette uterommet føles 
ikke overvåket og er variert i både terrengform og 
vegetasjon, og med forskjellige muligheter for bruk. 

7. Balkonger kan utformes for å skjerme mot inn-
syn. Bildet viser en lavblokk i Ole Aasveds vei i 
Trondheim som ved hjelp av intrukne fasader i 
fasaden har skapt private uterom uten gjenboere.

8. Beplantning skjermer første etasjes ter-
rasse mot innsyn og deler opp utearealet i pri-
vat og felles rom (Spikerfabrikken, Stavanger) .

5

6

7

8
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Utearealer

Med knappe arealer kan utearealer til boliger få 
uheldige konsekvenser som dårlige sol- og lys-
forhold.  Uteareal risikerer også å bli for små, 
for lek, for variasjon og for skjermete plasser.

9 og 10. Overvannshåndtering i boligområder gir 
variasjon, muligheter for lek og # ne omgivelser 
samtidig som det bidrar til et mer naturlig kretsløp.
De tre øverste bildene   viser god utform-
ing som gir kvalitet til forskjellige brukere. 

11. Den ovale parken i Starrbäcksängen i Stock-
holm er skjermet og delt opp med trær. Arealet er 
stort nok for å kunne nyte solen, som bildet viser.
Fontenen i midten strukturerer områ-
det og er et spennende og attraktivt innslag. 

12. “Drømmebaren” nederst til høyre er et le-
keelement på Byåsen skole med struktur som gjør 
skulpturen mer spennende for svaksynte.  Utea-
realet på hele skoleområdet er trinn# tt og utsty-
rt med ledelinjer. Universell utforming av uteareal 
er nødvendig for at alle skal kunne bruke området.

13. “Tarzanjungel” er et konsept som inviterer til 
mer aktiv lek enn vippedyr og husker gjør. Mest ak-
tuelt for skoler og o% entlige plasser men eksemplet 
viser at lekeplasser ikke trenger å være kjedelige. 

10

9

13

11

12
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Essensielle punkter for gode 
bomiljøer i tettbygde

 områder      
Det er bred enighet om at tettere utbygging er et 

middel vi ønsker å bruke for å oppnå bærekra! ig by- 
og tettstedsutvikling. Ved siden av de positive e% ek-
tene, må vi anerkjenne at dette er en noe annerledes 
måte å bo på enn hva vi har kjent i Norge frem til i 
dag. Vi må derfor # nne måter å kompensere konse-
kvensene av det begrensede arealet per beboer; det 
må likevel være god kvalitet i bomiljøene. I denne 
undersøkelsen har vi sett på en rekke eksempler 
på tett bebyggelse, og i hvilken grad disse har god 
bokvalitet. På bakgrunn av dette har vi identi# sert 
noen faktorer som bør være på plass for å si at et 
prosjekt er et vellykket prosjekt. Vi kan ta utgang-
spunkt i de tre forholdene vi har spesi# sert; forhold 
til omgivelser, utfordringer knyttet til tetthet, og 
utarbeiding av uterom.

Forholdet til omgivelsene

Et sentralt spørsmål en bør stille seg er hvorvidt pros-
jektet bidrar med noe til omgivelsene. Disse bidragene 
til omgivelsene har både en fysisk/kognitiv del og en 
emosjonell karakter. På den fysisk/kognitive siden 

kan prosjektet bidra med for eksempel grøntarealer 
til området, en ny typologi, næringsarealer, torgdan-
nelser, vegger i gaterommet eller et positivt element 
i by- og tettstedsbildet. Emosjonelt kan et bolig-
prosjekt bidra med bedret image og omdømme, en 
ny landskapsopplevelse til stedet eller en mer heter-
ogen befolkning. Prosjektet må ikke oppleves som 
en barriere, være seg emosjonelt eller rent fysisk.
Et annet spørsmål en bør stille seg er hvordan be-
byggelsen forholder seg til det eksisterende; tas 
det hensyn til stedets karakter? Prosjektet bør ikke 
være likegyldig til omgivelsene, men søke å til-
passes det eksisterende. Samtidig kan bebyggelsen 
bringe noe nytt til området, eksempelvis kan mate-
rialene være lokale eller fremmede, arkitekturen ha 
lokale elementer eller være en ny typologi, og be-
byggelsen kan ta opp i seg landskapselementer sam-
tidig som den bryter med tradisjonell byggeskikk.
Til sist bør det ikke bygges større boligområder for 
langt unna o% entlig service og tjenester. Det vil virke 
mot sin hensikt som blant annet er å få kortere av-
stander og mindre transport. Økt befolkningsgrun-
nlag i sentrum vil kunne føre med seg et bedre tilbud 
i de sentrale områder. Samtidig vil det kunne gjøre 
behovet for privatbil mindre. Det bør være gang- og 
sykkeltilgang til sentrumsområder fra boligområdet.

Boligene mangler et sammenheng, her kunne en sti erstattet  betongveggen og forbindet områdene.
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Tetthet

Ved fortetting vil $ ere mennesker bo nærmere hver-
andre, og dette kan føre til kon$ ikter av ulik karakter, 
som begrenset privatliv og støyproblematikk. Det er 
derfor viktig å søke å bøte på disse kon$ iktene. Også 
her er det noen viktige spørsmål en må stille seg. For 
det første: Hvordan kan privatliv ivaretas? Hver boen-
het bør kunne ha mulighet til et privatliv uten direkte 
innsyn fra fellesarealer, eller andre boliger. Ved fortet-
ting er det vanskelig å unngå innsyn, og spørsmålet en 
kanskje heller bør stille seg er ”hvor mye innsyn kan vi 
godta?”. Svaret vil nok kunne variere, men en bør leg-
ge til rette for at store deler arealet inne er helt skjer-
met, og deler av utearealet. Dette kan sikres gjennom 
fysiske skiller som vegetasjon, etasjeskiller eller rek-

kverk, samt at eksempelvis verandaer kan utformes 
til å vende bort fra omkringliggende boenheter.
Et annet problem ved tettere bebyggelse er at en vil 
kunne få mindre uterom tilknyttet til boligen sin. De 
store private hagene som er tilknyttet eneboliger, hører 
den spredte bebyggelsen til. For å ivareta bokvaliteti tett 
bebyggelse er det viktig at hver boenhet har et uterom, 
både privat og felles, med begrenset innsyn, der det 
er mulighet til å forme uterommet slik en selv ønsker. 
Når en bygger tettere vil noe av utsikt og solfor-
hold forringes, og en utfordring ligger i å få best 
mulig solforhold for alle uten at privatlivet forring-
es. Boenhetene må orienteres etter best mulig sol-
forhold, samt andre klimatiske forhold, uten at dette 
går vesentlig på bekostning av det private utearealet.

Utearealet for innbyggere har lite sol og er trangt, og det mangler areal for lek og grønt.
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Utearealer

Som vi har vist til nå handler bokvalitet mye om å ha 
tilgang til uteareal med god kvalitet. Mye av prosjektets 
suksess avhenger av at beboere har mulighet til å komme 
seg ut i sitt nærmiljø uten større anstrengelse. Siden vi 
i forrige avsnitt dekket de private uterommene, vil vi 
her fokusere på fellesarealer i tilknytning til prosjektet. 
En viktig konsekvens av tettere bebyggelse er, som vi 
har sett tidligere, redusert utsikt og dårlige solforhold, 
både til leiligheter og utearealer. En bør utføre lokalk-
limaanalyser, for slik å kunne se hvor felles uteareal vil 
ha best forhold med tanke på vind, sol og skygge. Felles 
takterrasse vil gi gode lysforhold og god utsikt. Det 
bør være mulig å bruke utearealene uavhengig av vær. 
Det bør også være god kontakt med utearealer utenfor 
selve bebyggelsen, gjennom eksempelvis siktlinjer mot 
landskapselementer utenfor, slik at ikke utearealet blir 
en enklave på innsiden uten kontakt med omgivelsene. 
Det bør også vurderes om utearealene kan være en 
gjennomfartsåre mellom by- eller tettstedsområder.
Utearealene bør søke å ha et innhold som passer for 
alle brukere, fra små barn til eldre. Utearealene skal 
være møteplasser der alle skal kunne # nne kvaliteter. 
Det bør være god størrelse på utearealene slik at det 
kan brukes av $ ere. Spesielt viktig her er det å ivare-
ta barns lek, og da barn i alle aldre, samtidig som en 
gir andre brukergrupper mulighet til å benytte seg av 
området.  Fleksibilitet i området er viktig, eksempelvis 
kan det som om sommeren er en fotballbane, om vin-
teren være en skøytebane, og ellers en samlingsplass 
for beboere.  Møblering bør plasseres avskjermet. 
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••••••••••   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr   hhhhhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr   bbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooeeeeeeeeennnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeettttttttttt      eeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttt   ppppppppppppppppppprrrrrrriiiivvvvvvaaaaaattttt   uuuuuuuuuutttttttttteeeeeeeeeeooooooooooommmmmmmmmmmmmmrrrrrrrrråååååådddddddeeeee mmmmmmmmmeeeeeedddddd  gggggggggooooooddddddddeeeeeee   sssssssoooooooollllllllll-----  ooooooooogggggggggg  lllllllllyyyyyyyyysssssffffffffooooorrrrrhhhhhhhhhhoooooolllllllldddddddddd?????????? 

••••••••••   EEEEEEEEEEErrrrrrrrrrrrrrr  ffffffffffffeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeee   ggggggggggggggggggooooooooooooooooddddddddddddddddddddttttttttttttttttttt    ppppppppppppppppllllllllllllllllaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeerrrrrrrrttttttttttt   mmmmmmmmmmmmmmeeeeeeddddddddddddd  ttttttaaaankkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeee   pppppåååååååååå ssssssssoooooooooooolllll,,,, llllllllllllllyyyyyyyyyyyyyysssssss,,,,, vviinnnnnddddd,,,,  sssssttttøøøøøyyyyyy?????   

••••••••••   EEEEEEEEEEEErrrrrrrrrrr    ooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrrrrrrååååååååååååååååådddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttt  llllllllllllllleeeeeeeeeeeessssssssssssssbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrttttttttttttt  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddd     tttttttttaaaaaaaannnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkeeeeeeee ppppppppåååååååå    pppppppppppprrrrrrrrrrriiiiiiivvvvvvvaaaaaatttttteeeeeeeee,,,,,,,,   ooooooo$ entliigggggggeeeeeeee   oooooooggg ffelllleessommrråååddeerrrrrr??????

•••••• HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrr   uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttteeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeeeeeetttttttttttttt    kkkkkkkkkkkkkvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaallllllllliiiiiiiiitttttttttteeeeettttttteeeeeerrrr   fffffffffooooooorrrr aaaaaalllllllllllllleeeeeee    bbbbbbbbbbrrrrrrrrruuuuuuukkkkkkkkeeeerrrrgggggrrrrrrruuuuuuuuuuuppppppppppppppppeeeeeeeerrrrrrrrr?????????
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