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Forord

I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av ute
rommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. 
Formålet har vært å vise gode eksempler og drøfte de utfordringene en står overfor. 

En referansegruppe fra «Nettverk for byomforming» har fulgt arbeidet og kommentert  
forslag til innhold og struktur på eksempelsamlingen. Deltakere har vært: Bård Isdahl, 
Norsk Form, Anne Skare, Stavanger kommune, Kari Elisabeth Paulsen, Trondheim 
kommune, Unn Ellefsen og Hilde Moe, Miljøverndepartementet og Hjalmar Styve, 
Husbanken  Region vest. Til hjelp i vurdering og utvalg av prosjekter har landskaps
arkitekt, professor Kine Halvorsen Thorén UMB vært konsulent. Vi takker alle som 
har bidratt. En spesiell takk til kommunene og prosjekterende. De har hjulpet med å 
fremskaffe planer og i noen grad gitt kommentarer til teksten.
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Vi har besøkt 27 nye boligprosjekter i de 
fire byene Trondheim, Bergen, Stavanger 
og Kristiansand på jakt etter gode uterom 
i tett by. Resultatet fra undersøkelsen er 
nedslående. Vi fant bare tre eksempler 
vi vil betegne som forbilledlige. I denne 
eksempelsamlingen presenteres disse tre 
prosjektene. I tillegg går vi gjennom gode 
og dårlige løsninger som vi har funnet i alle 
boligprosjektene med henblikk på å lære av 
praksis.

Det er bygget uvanlig mange byboliger i senere år. 
Det kan forklares med et sammenfall av ulike tren
der: For boligkjøperne fremstår sentralt beliggende 
boliger som attraktive. For utbyggerne representerer 
fortettingen et marked med mulighet for høy tom
teutnyttelse og fortjeneste. Fra politisk side har man 
ønsket fortetting av byene for å redusere areal og 
transportbehovet. Disse trendene har sammen med 
den økonomiske utviklingen resultert i en rekordhøy 
boligbygging i sentrale byområder. 

Formål og bakgrunn
Utbyggingspress og økende tetthet i nybyggingen 
har spesielt gått ut over kvaliteten på uterommene 
(Guttu og Martens 1998, Isdahl 2007, Schmidt 
2007). Det er bakgrunnen for å presentere eksempler 
på uterom i den tette byen fra de siste årenes bybyg
ging. Eksempelsamlingen skal fungere som veileder 
for prosjekterende, utbyggere, fagfolk og folkevalgte i 
kommuner og fylkeskommuner. 

I eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en 
undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligpro
sjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristian
sand. Formålet er å løfte frem gode eksempler og 
drøfte de utfordringene en står overfor. Valg av de 
fire byene er gjort av oppdragsgiver, Husbanken og 
Miljøverndepartementet.
 De fire nevnte storbyene har deltatt i «Nettverk 
for byomforming» sammen med representanter fra 
Miljøverndepartementet, Kommunal og regional
departementet, Husbanken mfl. En arbeidsgruppe 
under nettverket har jobbet spesielt med uterom i 
nye byboligprosjekter. Det er økende bekymring for 
at uterommene er under press, og Miljøverndeparte
mentet og Husbanken Region vest ønsket derfor at 
eksemplene skulle ledsages av kritiske og analytiske 
kommentarer, og at både dårlige og gode eksempler 
skal vises. 
 Norsk boligpolitikk har hatt som et generelt mål 
at alle skal kunne bo i en god bolig i et godt bomiljø. 
Det offentlige har tradisjonelt utarbeidet normer med 
krav og anbefalinger i Plan og bygningsloven, byg
geforskrifter og regelverk fra Husbanken. Disse har 
vært basert på tilgjengelig forskning og kunnskap om 
emnet. I de senere årene har normer og krav til bo
ligkvalitet blitt redusert og omformulert til generelle 
funksjonskrav. Målet har vært å legge til rette for et 
velfungerende boligmarked, der tilbud og etterspørsel 
skulle sikre kvaliteten.

Framgangsmåte
For å vurdere hva som er gode og dårlige uterom 
har vi utarbeidet en sjekkliste basert på tilgjengelig 
kunnskap om bruk av uterom og generelle mål om 
gode boliger og bomiljø. Vi har lagt til grunn at nye 
byboliger også skal være egnet for barnefamilier. 
 Vi har innhentet forslag til aktuelle prosjekter fra 
kommunene og Husbanken. Vi har vært på befaring 
til alle de foreslåtte prosjektene og innhentet aktuelle 
dokumenter fra saksbehandlingen. Etter vurderingen 
ut fra sjekklisten har vi plukket ut de beste prosjekte
ne, der vi har gjennomført en nærmere  analyse. Vi har 
intervjuet de aktuelle saks behandlere i kommunene 
om erfaringene med bruk av juridiske virkemidler. 
Vi har imidlertid ikke intervjuet beboere eller utbyg
gere og andre som har vært involvert i planleggingen 
og utbyggingen. (Bortsett fra landskapsarkitekten for 
prosjektet Spikerfabrikken i Stavanger.) 

Tre gode prosjekter
Vi presenterer de tre gode eksemplene i sin helhet: 
 Bassengtomta i Trondheim (fig 1.1) ligger i utbyg
gingsområdet Nedre Elvehavn, et tidligere verftsom
råde ved Nidelvas utløp. Prosjektet er del av en omfat

1. Sammendrag

1.1 Bassengtomta i Trond-
heim har sentral beliggenhet 
i byen, inngår i byomfor-
mingsområdet Nedre Elve-
havn, har et vakkert uterom 
og høy arkitektonisk kvalitet.

Sammendrag
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tende byomforming og innholder prosjekter av varier
ende kvalitet. Grunnen til at vi valgte Bassengtomta 
som forbilledlig eksempel, er primært måten prosjektet 
inngår i byen på. Ikke minst takket være Bassengtomta 
er Nedre Elvehavn blitt en levende bydel. I første og 
andre etasje mot de omgivende gatene ligger butikker 
og service. Det indre av komplekset rommer et anselig 
antall parkeringsplasser og gjør at trafikken for øvrig 
er dempet i hele byområdet. Prosjektet har en meget 
god hoved og detaljutforming. På tross av en svært 
høy utnyttelse, er uterommet lyst og vennlig fordi det er 
løftet opp til fjerde etasje. Her ligger også svakheten ved 
konseptet: Plasseringen og avlåsingen av uterommet 
hindrer andre i å bruke og oppleve det. Løsningen bør 
derfor ikke allmenngjøres.
 Georgernes Verft i Bergen (fig 1.2) ligger på 
Nordnes på et tidligere verftsområde, mellom 
Fredriksberg festning og Puddefjorden. Kvaliteten 
i  prosjektet beror dels på tilknytningen til om
givelsene og sjøen, dels på uterommene. Prosjektet 
har utnyttet potensialet i situasjonen, det er skapt 
en promenade og en urban badeplass med tilgang 
for allmennheten. Skolevei og tilgang til grøntom
råder er sikret. Georgernes Verft representerer  et 
lærestykke  for hvordan en kan ha omsorg for ulike 
alders grupper og brukere i en situasjon hvor nesten 
alt areal er offentlig. Prosjektet har en vennlig ar
kitektur og mye oppmerksomhet er viet detaljene. 
Prosjektet er også kjent for sin miljøprofil. En svak
het ved anlegget har vist seg i manglende skjerming 
av privatsonen mot kaipromenaden og badeplassen. 
Dessuten burde boliggaten gjennom bebyggelsen 

hatt et romsligere tverrsnitt for å sikre bedre solfor
hold i boliger og balkonger i bakkant. 
 Spikerfabrikken (Nymannsmarkå) i Stavanger 
(fig 1.3) ligger også på tidligere næringsareal i by
delen Storhaug. Prosjektet har en noe lavere tetthet 
enn de fleste andre prosjektene vi har sett på og 
vitner om hvilke boligkvaliteter dette kan utløse. 

1.2 Øverst. Georgernes Verft 
ligger på en hylle inntil Pud-
defjorden i Bergen. Prosjektet 
har gitt bergenserne en ny 
badeplass. Det har en vennlig 
arkitektur på tross av høy tett-
het og i hovedsak harde flater. 

1.3 Over.  Spikerfabrikken i 
Stav anger har moderat tett-
het, er anlagt i kvartalsform 
og har et vakkert og funksjo-
nelt uterom.
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Det er spesielt kvartalsrommet som er forbilledlig 
i Spikerfabrikken. Som et av svært få prosjekter er 
uterommet  her ikke underbygget med parkering. 
Dette arealet er tilgjengelig for allmennheten og har 
karakter  av en frodig, grønn park med flere leke
steder,  møteplass og vakker og variert beplanting.  
Terrenget er bearbeidet for å understreke den 
 differensierte bruken, og prosjektet viser hvordan 
utearealer med ulik offentlighetsgrad kan tilpasses 
en tett situasjon. En svakhet ved Spikerfabrikken har 
vist seg i høydesettingen, som blant annet har ført 
til innkikk på terrasser på bakkenivå fra offentlig 
fortau.   
 De tre forbilledlige prosjektene har høy kvalitet 
i både materialbruk og utforming av uterommene, 
og de tilfører byen kvaliteter. De har imidlertid også 
noen problematiske sider. De øvrige prosjektene 
ble vurdert å være overveiende for dårlige, selv om 
mange prosjekter kan ha gode delløsninger. Noen 
prosjekter har høy kvalitet, men for lite uteareal. 
Andre kan ha nok areal, men dårlig utforming. Vi 
har prioritert sentralt beliggende boligprosjekter, 
og noen prosjekter med gode uterom ble valgt bort 
fordi de ligger i byens periferi. Eksempelsamlingen 
består av to deler: I den først presenteres de tre gode 

prosjektene, i den andre blir ulike temaer illustrert 
med gode og dårlige løsninger. 

Tre gjennomgående problemer
De problemene vi har registrert, kan kategoriseres 
i tre typer: 
 Tilknytningen til byen er dårlig ivaretatt. Mange 
prosjekter kan beskrives som sovebyer i byen, og 
de gir lite tilbake til byfellesskapet i form av butik
ker, service, kafeer og kulturtilbud på gateplan. De 
gir riktig nok et bidrag i form av nye boliger, men 
tilfører få nye kvaliteter til byen. Å nyte uten å yte 
er å være «gratispassasjer». Prosjektene kommer 
som enkeltreguleringer og dette stiller store krav til 
kommunen med å ta vare på «sømmene» mellom 
prosjektene, sikre tilgang til friområder, og sørge for 
teknisk og sosial infrastruktur. Det finnes eksempler 
på at kommunene makter å sikre allmennhetens 
 behov, men det er også tilfeller hvor gode intensjoner 
i offentlige planer blir tilsidesatt i prosessen. 
 Tettheten og arealknappheten er det største pro
blemet. Det fører til at utearealene underbygges med 
parkering med de begrensninger dette gir for vegeta
sjon. Dessuten betyr det trange uterom uten plass til 
de mest nødvendige funksjoner. Trange uterom gir 

1.4 Soveby i byen? Prosjek-
tene ved Badedammen i 
Stavanger ligger fint til ved 
sjøen, men tilfører lite til 
byen og tar utsikten fra by-
området bakenfor.

Sammendrag
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1.5 Over. For høy tetthet. 
Her ble det ikke noe gårds-
rom igjen mellom husene, 
bare en innkjørsel til gara-
sjen. Lahelle brygge, Kristian-
sand. 

1.6 T.v. Detaljutformingen av 
uterommet er viktig.
Hva de prosjekterende gjør 
ut av arealene i detaljeringen 
av uterommet, er avgjørende 
for brukskvaliteten. Her er 
mye areal sløst bort. Ilsvika, 
Trondheim.

skyggefulle arealer på bakken med dårlige sol og 
lysforhold på terrasser, på balkonger og i boliger. 
Det fører også til problemer med innsyn. Problemer 
på grunn av høy tetthet kan vanskelig utbedres i 
framtiden. Beboerne må leve med svakhetene i hele 
prosjektets levetid. 
 Utformingen av uterommene forteller om 
 varierende intensjoner og kompetanse hos utbyggere 
og prosjekterende. De fleste fellesarealene på lokk er 
nakne og golde med sparsom eller ingen vegetasjon. 
Spesielt savnes trær. Det legges vekt på estetiske sider 
mer enn brukskvalitet. Små utearealer stykkes opp 
i enda mindre biter slik at bruksområdet begrenses. 
Barnas behov for arealkrevende lek er lavt prioritert 
og må finne sted utenfor prosjektene. 

Juridiske virkemidler
Vi har studert sakspapirene og intervjuet saksbe
handlerne i kommunen med ansvar for de tre gode 
eksemplene. Formålet har vært å få frem erfaringer 
fra planprosessen og i hvilken grad bruk av juridiske 
virkemidler kan sikre kvaliteten i uterommene. Alle 
de fire kommunene har egne lekeplassnormer og 
vedtekter til plan og bygningslovens § 69, 3, den 
ubebygde del av tomta. Vår undersøkelse viser at 
slike  bestemmelser er et viktig redskap, men ikke 
noen garanti for noe godt resultat. De tre gode 
 eksemplene er karakterisert ved at alle har hatt 
 ambisiøse byggherrer og dyktige arkitekter og land
skapsarkitekter. 

Konklusjon
Det bygges mange byboligprosjekter med trange 
og dårlige uterom. Dette rammer alle beboere, 
men først og fremst barn og eldre som har liten 
bevegelses frihet. Den dårlige kvaliteten kan tilbake
føres til prioriteringer og valg gjennom hele bygge
prosessen, der alle aktørene har et ansvar. Kommu
nene har det overordnete ansvaret for å sikre hel
heten i by og boligutviklingen. Alle aktører har et 
ansvar for å sikre tilstrekkelig store og gode uterom. 
Utbygger og de prosjekterende har et særlig ansvar 
for utformingen og opparbeidingen av uterommene. 
 Til tross for at alle de fire kommunene har 
hatt juridiske bestemmelser med krav til uterom, 
er kvaliteten i det som bygges for dårlig. Dette er et 
tankekors. Dersom man ønsker å oppnå politisk for
mulerte mål om gode boliger og gode bomiljøer, bør 
offentlige myndigheter både på statlig og kommunalt 
nivå sette i verk tiltak for å sikre gode uterom i den 
tette byen.
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English summary

We visited 27 new housing projects in four 
cities – Trondheim, Bergen, Stavanger and 
Kristiansand – hunting for good quality outside 
spaces in heavily built up areas. The results 
of the study are depressing. We found just 
three places we would call exemplary. In this 
portfolio we present these three projects along 
with successful and less successful solutions 
from the projects with a view to learning from 
practice. 

An unusually large number of homes have been built 
in dense, urban environments in recent years. This can 
be explained by a confluence of several tendencies. To 
home buyers, a centrally located home is particularly 
appealing.  To the developers, high density projects re
present an opportunity to raise the land utility factor and 
increase the profit margins. The political authorities are 
looking to densification as a way round the land shortfall 
and transport needs. These trends, together with the 
economic climate, have resulted in unprecedented levels 
of home building in central urban areas. 

Purpose and background
Development pressures and increasing density in new 
projects result in lower standards of the outside area 
(Guttu and Martens 1998, Isdahl 2007, Schmidt 2007), 
and explains why we are reviewing outside areas incor
porated into recent housing projects in heavily built up 
areas. The portfolio is intended as a guide for planners, 
construction firms, experts and local and county council 
members. 
 The portfolio contains the results of our study. We 
want here to highlight good examples and discuss the 
challenges facing the sector. The case cities were chosen 
by the research clients, the Norwegian State Housing 
Bank and Ministry of the Environment. 
 The four cities have all participated in “Network for 
Urban Transformation” (“Nettverk for byomforming”) 
with officials from the Ministry of the Environment, Mi
nistry of Local Government and Regional Development, 
the Housing Bank etc. A network working group has stu
died outside spaces in the new urban housing projects. 
As the pressures on outside areas are causing widespread 
concern, and the Ministry of the Environment and Hou
sing Bank Region West as research clients were interes
ted in commissioning a critical/analytical review of the 
case studies with examples of successful and unsuccess
ful solutions. 
 Norwegian housing policy generally seeks to pro
mote decent housing for all in decent environments and 
neighbourhoods.  The government usually formulates 
housing and outside space standards and requirements 
that are included in the Planning and Building Act, in 

rules and regulations and criteria and standards recom
mended by, among others, the Housing Bank. These 
are based on available research and relevant expertise. 
Standards and criteria have been relaxed in recent years, 
and reformulated as general functional requirements. 
The object here was to generate a more efficient housing 
market, where standards would be seen to by processes 
of demand and supply. 

Methodology
As an aid in evaluating high and low quality outside spa
ces, we compiled a check list based on available informa
tion on the use of outside spaces and general standards 
for good quality housing and residential environments. 
We also assume that the new urban dwellings are suita
ble for young families. 
 We obtained suggestions on likely projects from 
the city councils and Housing Bank. We visited all of the 
suggested projects and obtained documents and records 
used in the administrative procedures. Following an as
sessment based on our check list, we selected the best 
projects and proceeded to conduct a detailed analysis. 
We interviewed officials in the city councils on the use 
of legal provisions. We did not, however, interview resi
dents or building firms or others involved in the plan
ning and construction stages.
 The portfolio has two parts. The first presents the 
three successful projects, the second reviews various 
issues which are illustrated with examples from the 
successful and unsuccessful designs.

Three quality projects
We present the three quality examples in their entirety.
 Bassengtomta, Trondheim (fig. 1.1) – located in 
the development area  at Nedre Elvehavn, a former ship 
building and dockyard site on the River Nidelva estuary. 
Bassengtomta was considered exemplary mainly because 
the project is in such harmony with the rest of the city. 
It is thanks not least to the Bassengtomta development 
that Nedre Elvehavn is now a fully rehabilitated and vi
brant city district. Ground and first floors facing the sur
rounding streets house shops and service facilities. The 
generous parking space within the inner complex has 
brought traffic intensity down in the entire district. The 
project is extremely well designed, both in general terms 
and with respect to details. Despite a high land utility 
factor, the outside spaces, raised to a thirdfloor level, 
are bright and pleasant. But here lies the weakness of the 
concept. Because of its setting, and character as a private 
area, the public in general are unable to use and enjoy it. 
We would therefore advise against this conception beco
ming a standard formula.  
 Georgernes Verft, Bergen (fig. 1.2) is at Nordnes, 
also this a former dockyard area, located between 
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Fredriksberg Fort and Puddefjord. The project’s high 
standards are partly to do with its seaboard prospects 
and good connections with the surrounding areas, and 
partly the quality of the outside spaces. The project made 
good use of the opportunities presented by the location, 
and created a promenade and urban bathing facility that 
are open to the public. Footpaths to local schools were 
laid out, along with green areas. Georgernes Verft is a 
masterly demonstration of how to cater to diverse age 
groups and users when almost all of the land is in public 
hands. The project’s architecture is pleasant, and a lot 
of attention has gone into the details. It is known for its 
high environmental standards. One feature that mars the 
picture somewhat is lack of residential privacy in homes 
facing the quayside promenade and bathing facility. And 
the street through the project could have been broader 
to allow more sun to reach homes and balconies towards 
the rear of the project. 
 Spikerfabrikken (Nymansmarkå), Stavanger (fig. 
1.3) was also built on an industrial site in the Storhaug 
area of the city. This project adopted a lower utilisation 
measure than most of the others we looked at, and shows 
how much standards can be improved by doing so. What 
is so attractive about the Spikerfabrikken (lit. Nail Fac
tory) is its precinct within. Most precincts are built on 
top of a parking area. This one is not. It is moreover open 
to the public and is more like lovely green park with its 
numerous play areas, venues and pleasant, variegated 
flowerbeds and shrubberies. The space is designed to 
highlight its many uses, and the project shows how out
side spaces with varying degrees of public access can be 
successfully designed for a heavily built up urban setting. 
One weakness of the project has proved to be the low
lying position of the ground floor, allowing passersby 
at pedestrian level a good view of the dwellings and bal
conies. 
 The three projects’ outside areas are made of high 
quality materials and standards of architecture, and add 
to the qualities of the city. They are not without certain 
problems, however. The other projects were all sub
standard in our view, despite certain good aspects seen 
in isolation. The standards of some were high, but their 
outside areas were too cramped. Others had sufficient 
space, but suffered in matters of architecture and design. 
We concentrated on centrally located housing projects, 
and ignored some projects whose outside spaces were 
acceptable, but lay on the fringes of the city. 

Three recurring problems
The problems we noted can be divided into three types.
 Connections with the city are poor. Many projects 
could be described as suburbs within the city. They of
fer little in terms of shopping, services, cafés, or cultural 
facilities for the public. They do provide homes of co
urse, which is important, but often little else of value to 
the city. Enjoying something without giving anything in 
return is the definition of the freeloader. The projects are 
isolated zoning plans to start with, and precisely for that 
reason require careful attention of councils authorities 
to ensure as “joinedup” a system of neighbourhoods 
and districts as possible, with access to green areas and 
technical and social infrastructure. Some councils meet 

the needs of the public. Others find that their good in
tentions got lost during the process. 
 High density and land shortages combine to create 
the biggest problem. To offset land shortage, garage space 
is located below the residential precinct, with deleterious 
consequences for greenery and vegetation.  Outside spa
ces are cramped; there is not enough room for necessary 
functions. Cramped outdoor spaces also hinder sunlight 
from reaching all groundlevel areas, people’s balconies, 
terraces and windows. There are problems with lack of 
privacy. It will be difficult to return to issues arising from 
high density housing in the future. Residents must there
fore expect to live with the disadvantages for the lifetime 
of the project. 
 The design or layout of the outside area is testament 
to the different aims and capacities of construction firms, 
construction clients and planners. Most common areas 
sited on top of underground facilities are denuded and 
barren, with little or no greenery at all. Trees are particu
larly rare. Aesthetics come before usefulness. Small outsi
de spaces are divided into even smaller bits, reducing the 
utility function even further. Children’s need for space to 
play in is evidently not a priority. They sometimes have 
to leave the projects entirely to find spaces conducive to 
their activities. 

Legal instruments
We studied the planning documents and interviewed of
ficials in the council departments in charge of the three 
quality projects. We wanted to hear what they had lear
ned during the planning process and whether legal tools 
are useful for raising standards of outside spaces. All of 
the four councils had adopted playing area standards 
and requirements under section 69, paragraph 3 of the 
Planning and Building Act, in nonbuilt up parts of the 
project. We found such provisions to be important, but 
no guarantee of a good result. The three examples of ex
cellence are similar insofar as they all were blessed with 
ambitious builders, proficient architects and landscape 
architects. 

Conclusion
Many housing projects come with cramped, substan
dard outside spaces. While all residents suffer, it affects 
children and less mobile elderly people. We can trace the 
poor standards to priorities and choices made through
out the construction process, where all parties have a 
responsibility. Councils are ultimately responsible for 
ensuring integrated, joined up urban development and 
housing. All parties are responsible for providing suffici
ent space and good quality outside areas. Developers and 
planners have a particular responsibility to ensure a good 
standard of design and deployment of the outside spaces. 
 Although all four councils have statutory provi
sions on outside spaces, the standards of the projects 
are below par. This is a conundrum. If there is a desire 
to reach political targets regarding decent dwellings and 
decent residential environments, public authorities – 
central and local – must take steps to ensure the quality 
of outdoor spaces in high density urban settings. 
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Formål
Formålet med prosjektet har vært å utarbeide en 
 eksempelsamling med tema: «Kvalitet på uteareal i 
tett by». Eksempelsamlingen skal fungere som veile
der for prosjekterende, utbyggere, fagfolk og folke
valgte i kommuner og fylkeskommuner. Eksempel
samlingen skal presentere nye byboligprosjekter fra 
de fire byene i «Nettverk for byomforming»: Trond
heim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Opp
dragsgiver har ønsket at eksemplene skal ledsages av 
kritiske og analytiske kommentarer – både dårlige 
og gode eksempler skal vises. Eksempelsamlingen 
skal også gi et bidrag til utvikling av bedre juridiske 
 virkemidler for bygging i tette byområder. 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for eksempelsamlingen er myndig
hetenes ønske om å drøfte muligheter og ut
fordringer  i boligfortettingen ved hjelp av eksempler. 
Studier og erfaringer fra kommunene viser at for
tettingen kan komme i konflikt med mål om gode 
uterom, og at dette stort sett går ut over kvaliteten i 
uterommene. Gruppen ønsket derfor å vise eksem
pler på gode uterom i nye prosjekter og drøfte de 
utfordringene en står overfor. 
 Miljøverndepartementet, Husbanken og repre
sentanter for Oslo og de fire nevnte storbyene har 
etablert et «Nettverk for byomforming» der en har 
hatt et særlig fokus på uterom i by. Eksempelsam
lingen har blitt til som ledd i denne gruppens ar
beid. Det er også gjennomført en sammenlignende 
s tudie av regelverk og praksis i syv byer (Trondheim 
 kommune 2006). Trondheim kommune har utar
beidet rapporten «Uterom i Trondheim», med erfa
ringer fra bruk av lekeplassvedtekten (Trondheim 
 kommune 2004). 

Verdigrunnlag
Normative vurderinger kan og bør problematiseres. 
Hvilket verdigrunnlag ligger bak våre vurderinger? 
Norsk boligpolitikk har hatt som generelt mål at 

alle skal kunne bo i en god bolig i et godt bomiljø. 
Dette bør selvsagt gjelde også når det bygges i den 
tette byen. Det innebærer blant annet å ta hensyn til 
barns behov. Det hevdes ofte at sentralt beliggende 
byboliger  ikke er egnet for barnefamilier, og det 
viser seg at det bor få barn i nye sentrumsboliger. 
Vi vil hevde at en byutvikling som ikke er tilrette
l agt for barn, er lite bærekraftig. Man kan ikke 
planlegge hvor det skal bo barn, verken i dag eller 
på lengre sikt. Dessuten – dersom barns behov er 
ivaretatt i et byområde, vitner dette om generelt gode 
bokvaliteter.  
 I St. meld. nr. 23 (20032004), Om boligpoli
tikken, prioriteres mål om universell utforming og 
miljøvennlige boliger. Vi har kun vurdert om ute
rommene er tilgjengelige for bevegelseshemmede. 
Hva som er miljøvennlige boliger, er et komplekst og 
omfattende spørsmål, og vi har måttet nøye oss med 
enkle vurderinger av uterommenes miljøvennlighet, 
for eksempel knyttet til vegetasjonsbruk. 
 For øvrig har vi lagt tradisjonelle bokvaliteter til 
grunn for vurderingene, slik de inngår i norsk bolig
kultur. Det innebærer ikke minst å ta hensyn til vår 
beliggenhet langt mot nord, med lav solvinkel og et 
barskt klima. 

Vurderingskriterier
Hva som er godt eller dårlig i eksemplene, er vurdert 
ut fra faglige kriterier og skjønn. Kriteriene er be
skrevet i veiledninger og anbefalinger fra Husbanken 
(Martens 2000), Direktorat for naturforvaltning 
(2003) m.fl. Veiledningsmateriellet er basert på 
empirisk forskning om for eksempel barns aksjons
radius og behov for utearealer eller beboernes til
fredshet med sol på den private balkongen. Dette er 
oppsummert i «10 sjekkpunkter for utendørs bokva
litet i byområder» (Guttu in prep.). På bakgrunn av 
dette materialet har vi utarbeidet en egen sjekkliste 
til bruk ved befaringene (se vedlegg).
 Normer og kriterier er verdibasert. Både 
 kravene og praktiseringen av dem kan endre seg 

Bebyggelsesstruktur

2. Formål og bakgrunn 

Kvartal
Spikerfabrikken, Stavanger
Kongens verft, Kristiansand

Lamell
Dyre Halses gate, Trondheim
Ilsvika, Trondheim
Startbo, Stavanger

Gate
Georgenes verft, Bergen
Kjøita, Kristiansand
Lahelle brygge, Kristiansand

Vifte
Strømsteinen, Stavanger
Badedammen vest, Stavanger
Kyrresborg, Bergen

U-form
Rosenborg, Trondheim 
(flere U-er) 

Formål og bakgrunn
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med tid og sted. Vi forventer og aksepterer større 
tetthet i storbyen enn på et mindre sted, og vi aksep
terer kanskje større tetthet i dag enn for 30 år siden. 
Dagens normer og anbefalinger er for en stor del 
utarbeidet med henblikk på boligbygging i jomfrue
lig terreng. Det kan hevdes at man ikke kan oppfylle 
de samme kravene i en tett bysituasjon. Vi har likevel 
tatt utgangspunkt i normene slik de foreligger. Barns 
behov for fysisk aktivitet utendørs vil for eksempel 
være de samme uansett hvor de bor. Voksne ønsker 
sitteplasser med sol utendørs samme hvor tett bebyg
gelsen er. Beboerne har sine sykler og barnevogner 
uavhengig av boligtype. Men selv om behovene kan 
være de samme, kan man i noen grad være nødt til å 
oppfylle kravene på andre måter i den tette byen enn 
ved boligbygging i utkanten. 
 Alle kvaliteter kan ikke måles på grunnlag av 
kriterier. I tillegg må vi anvende vårt faglige skjønn. 
Dels må de fysiske løsningene vurderes mot tomte
situasjonen og de mulighetene og begrensningene 
som ligger i den, dels må en forsøke å gripe helheten 
i et prosjekt for å vurdere kvalitetene samlet. Faglig 
skjønn og smak kan lett blandes sammen og heller 
ikke vi er upåvirket av estetiske preferanser. Den 
franske sosiologen Pierre Bourdieu (2005) har vist at 
smaken er klassebestemt, og man kan stille kritiske 
spørsmål til hvem sin smak vi som fagfolk forfekter. 
Arkitekter kan komme til ukritisk å forfekte smaken 
til den kulturelle eliten, og kan dermed havne i kon
flikt med oppfatninger til folk flest. Det kan gjelde 
spørsmål om materialbruk, valg av vegetasjon eller 
arkitektonisk tilpasning til omgivelsene. Vi har for
søkt å redegjøre for vår bruk av faglig skjønn i den 
løpende teksten og gjennom illustrasjonene. 
 Selv om referansegruppen med representanter 
fra Miljøverndepartementet, Husbanken og de fire 
byene har vurdert arbeidet underveis og bidratt med 
konstruktive innspill, står vi som forfattere ansvar
lige for den endelige vurderingen. 

Aktuelle bebyggelsestyper 
i tett by

Gjennom studien har vi sett hvilke bebyggelsestyper 
som nå utkrystalliseres som svar på en bysituasjon 
med høy tetthet. Ovenfor har vi satt opp disse som 
prinsipielle plan og snittformer. 
 Bebyggelsesstruktur. Som hovedtendens ser vi 
færre prosjekter basert på kvartalsform og flere på 
former for lamellbebyggelse. Dette skjer på tross av 
kvartal formens muligheter for høy tetthet kombi
nert med et skjermet og stille uterom. Tendensen 
henger trolig sammen med at det i stor grad bygges 
på utsikts tomter ved sjøen. Beboerne ønsker å få del 
i utsikten  og for utbyggerne blir dette et salgsargu
ment. Prisen for utsiktsmulighetene kan imidlertid 
være mer vindutsatte uterom og dårlig skjerming av 
støy fra omgivelsene. Vi ser også at avstanden mel
lom lamellene i mange tilfeller blir presset utillatelig 
langt ned med de uheldige konsekvensene det får for 
både boliger og uterom. Bebyggelse med Uform og 
Eform representerer forsøk på kompromisser, mel
lomformer mellom kvartal og lamellbebyggelse. Med 
disse  formene søker en å tilpasse prosjektene til en 
bystruktur, samtidig som muligheter for utsikt og sol 
kan bli ivaretatt. 
 Snittet viser i de fleste tilfellene et uterom 
under bygget med parkering. Uteareal på terreng er 
med andre ord blitt en sjeldenhet. Som vi skal vise, 
er dette en av de store utfordringene i bygging av nye 
byboliger. I noen prosjekter er uterommet hevet opp 
i etasjene og dermed gjort utilgjengelig for allmenn
heten. Denne utviklingen harmonerer dårlig med 
ønsket om at nye boligprosjekter skal tilføre byen 
kvaliteter i form av et større register av uterom. 

Snitt

E-form («kam»)
Otterdalstomta, Kristiansand
Sandviken brygge, Bergen
Hovedgårdstunet, Kristiansand
Bassengtomta, Trondheim

Uteareal på terreng
Rosenborg, Trondheim
Måseskjæret, Bergen
Spikerfabrikken, Stavanger
Kvartal 12, Kristiansand, 

Uteareal over
underliggende garasje
Dyre Halses gate, Trondheim
Ilsvika, Trondheim
Sandviken brygge, Bergen
Badedammen vest, Stavanger
Startbo, Stavanger
Stavanger brygge, Stavanger
Strømsteinen, Stavanger
Straen terrasse, Stavanger
Jåttavågen, Stavanger
Kjøita, Kristiansand
Lahelle brygge, Stavanger
Otterdalstomta, Kristiansand

Uteareal over 
underliggende bygning
Bassengtomta, Trondheim
Byhaven, Trondheim
Kyrresborg, Bergen

Takterrasse
«Svømmehallen», Trondheim
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Problemer og utfordringer ved 
dagens utbygging

Boligbygging i den tette byen er dels et resultat av 
en politisk formulert fortettingsstrategi begrunnet 
med miljøhensyn, dels et ønske om urbanitet fra 
arkitekter  og byplanleggere og dels et resultat av 
endrete markedsforhold. Endringer av livsstil og 
boligpreferanser har skapt et marked for sentralt  
 beliggende boliger. Utbyggere utnytter mulig
heten for høy tomteutnyttelse og tilsvarende høy 
avkastning av investerte midler i eiendommene. 
Til sammen representerer disse trendene sterke 
drivkrefter for omfattende og tett boligbygging i 
sentrale byområder. Liberaliseringen av boligmar
kedet og den gradvise avreguleringen av offentlige 
krav og  regler har stilt kommunene overfor store 
utfordringer  med hensyn til å sikre bokvaliteten i 
prosjektene, især når det gjelder uterommene. 
 Vår studie viser at utfordringene med å få til 
gode uterom i den tette byen kan oppsummeres 
innenfor tre hovedtema: 
	 •	Forholdet	til	byen
	 •	Arealknapphet	og	tetthetens	problemer
	 •	Utforming	og	opparbeiding	av	uterommene
Prosjektene kommer gjerne som enkeltreguleringer 
og uten at forholdet til byen er tatt opp som pro
blem. Dette stiller store krav til kommunen når det 
gjelder å sikre den overordnete tekniske, grønne og 
sosiale infrastrukturen. Det stiller også store krav til 

prosjektene hvordan de møter eksisterende nabobe
byggelse og hvordan gangforbindelser kan etableres 
til og fra og gjennom områdene. 
 Prosjektene har ofte attraktiv beliggenhet, 
 gjerne i strandkanten, samtidig som de nyter godt 
av byens mangfoldige service, og kulturtilbud. De 
gir et tilskudd av nye boliger, men er ofte nærmest å 
betrakte som sovebyer i byen. De yter dermed lite til
bake til byen i form av kvaliteter og funksjoner som 
området måtte trenge. Å nyte uten å yte er å være 
«gratispassasjer». 
 Det største problemet med å få til gode uterom 
i by er arealknappheten. De nye byboligene ligger 
sentralt i byen der det fra før er trangt om plassen. 
Utbyggernes ønske om høy tomteutnyttelse versus 
beboernes behov for utearealer, lys og luft i bebyg
gelsen er ett av de mest konfliktfylte temaene i plan
prosessen (Schmidt 2007). Uterommene blir trange 
og skyggefulle, og lite egnet for opphold og lek. De 
blir lite brukt fordi man føler seg beglodd og fordi 
man nødig vil forstyrre privatsfæren. Mange gjen
trukne gardiner tyder på problemer med innsyn i 
boligen og dermed også til private balkonger. Areal
knappheten rammer spesielt større barn med deres 
behov for arealkrevende lek. 
 Vi har også sett at det skorter på kvalitet i ut
formingen av uterommene. Tettheten fører til at de 
aller fleste boligprosjektene er underbygget med par
kering. Det er vanskelig å få til gode uterom på lokk, 
selv om arealet er stort nok. De har en tendens til å 
bli innholdsløse og golde med mangel på vegetasjon. 
Vi ser også at planleggerne, trolig for å bøte på dette, 
fyller opp arealet med kostbar belegningsstein og 
objekter med tvilsom bruksverdi. 
 Utfordringen for alle involverte består i å skape 
uterom som er frodige, vakre og brukbare både for 
barn og voksne, og som dessuten ivaretar behovet 
for fysisk aktivitet. Kommunene må sørge for for
bindelser til parker og andre større grøntområder 
og sette grenser for tetthet. Utbyggerne bør legge til 
rette for uterom med kvalitet ved å se prosjektet i 
sammenheng med byen rundt og ikke presse utnyt
telsen for høyt. Planleggerne har et særlig ansvar for 
utforming og opparbeiding av uterommene. Det kan 
se ut som kunnskap om elementære bokvaliteter har 
gått i glemmeboken hos de prosjekterende.

Illsvika i trondheim, Kommer fra Lene

2.1  Gjentrukne gardiner av-
slører problemer med innsyn 
og manglende privatliv på 
grunn av for høy tetthet. 
Ilsvika, Trondheim

Formål og bakgrunn
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Framgangsmåte

Oppdragsgiver ønsket at eksempelsamlingen skulle 
inneholde 23 gode eksempler fra hver av de fire by
ene Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. 
Vi ba Husbanken og kommunene om å foreslå aktu
elle prosjekter. 
 Vi har tatt for oss i alt 27 nye boligprosjekter 
og større boligområder (se vedlegg). I tillegg har vi 
befart et par nærmiljøanlegg og en rekke offentlige 
uterom i tilknytning til boligprosjektene. Noen av de 
større boligområdene, som for eksempel Nedre Elve
havn i Trondheim, består av flere boligprosjekter. 
Det totale antallet boligprosjekter er derfor høyere 
enn de 27 prosjektene som er navngitt i vedlegget. 

Befaringer
Vi har gjennomført en todagers befaring til hver av 
de fire byene, og til alle de prosjekter som ble fore
slått av kommunen og Husbanken. Etter å ha analy
sert prosjektene på stedet den første dagen valgte vi 
ut dem vi vurderte som de beste, og gjennomførte 
en grundigere besiktigelse med en etterfølgende ana
lyse. Vi har fotografert prosjektene og registrert og 
beskrevet uterommene ut fra sjekklisten, tilgjenge
lige utomhusplaner og lignende. 

Dokumentstudier
For å trenge inn i hvilke krav og vurderinger som ble 
lagt til grunn for saksbehandlingen, har vi studert 
reguleringsplan med bestemmelser og saksfremlegg 
til kommunens behandling. Vi har ikke innhentet 
data fra søknad om rammetillatelse, da vi antar at de 
viktigste kravene til uterom vil være fastlagt i regule
ringssaken. 

Intervju
Vi har intervjuet saksbehandlere for de tre 
prosjektene  vi har betegnet som gode eksempler. 
Dette for å få deres vurderinger av hvilke forhold i 
planprosessen som kan ha påvirket resultatet. Tema 
for intervjuet er primært synspunkter på de juridiske 
virkemidlene som har vært brukt, hvordan de har 
fungert og hvorvidt intensjonene fra planbehand
lingen har blitt fulgt opp i det endelige resultat. 
Kommunenes vurderinger av de juridiske virke
midlenes anvendelighet danner grunnlaget for våre 
anbefalinger på dette punktet. 

Valg av eksempler

Som nevnt har vi valgt ut tre prosjekter som pre
senteres som gode eksempler. Vi har valgt ut disse 
fordi de har en rekke kvaliteter i seg selv og fordi de 

i tillegg yter et tilskudd til byen og fellesskapet. De 
er høyst forskjellige, men har det til felles at de gir et 
godt svar på den enkelte situasjonen. De «perfekte» 
prosjektene finnes ikke, og de gode eksemplene har 
også problematiske sider som vi omtaler. I tillegg har 
vi presentert detaljer fra mange av de andre prosjek
tene i den tematiske delen, der de illustrerer aktuelle 
problemstillinger,  med gode eller dårlige løsninger. De 
tre forbilledlige prosjektene er presentert med navn på 
utbygger, arkitekt og landskapsarkitekt. De øvrige om
tales bare med navn på sted, gate eller prosjekt.

De tre forbilledlige prosjektene er: 
1. Bassengtomta i Trondheim
2. Georgernes Verft i Bergen
3. Spikerfabrikken i Stavanger

Bassengtomta i Trondheim har høy arkitektonisk 
kvalitet og er ett av få eksempler på vellykket bybyg
ging med funksjonsblanding av boliger, butikker, 
kafeer og kulturtilbud. Georgernes Verft er valgt 
fordi det har høy arkitektonisk kvalitet i bebyggel
sen og uterommene og har gitt allmennheten bedre 
tilgang til sjøen. Spikerfabrikken er valgt fordi det 
er det beste uterommet med hensyn til størrelse og 
omtanke for bruk, vegetasjon og miljø, og samtidig 
allment tilgjengelig. Nærmere begrunnelser for valg 
av disse eksemplene fremgår av beskrivelsen. 
 Hvorfor akkurat disse tre er plukket ut som 
gode eksempler, kan selvsagt diskuteres. Det vil alltid 
være tilfeller der man kan stille spørsmål hvorfor 
dette eller hint prosjekt ikke har blitt valgt ut. Otter
dalstomta i Kristiansand er for eksempel et prosjekt 
med høy arkitektonisk kvalitet. Grunnen til at vi ikke 
presenterte det i sin helhet, er at vi vurderer uterom
mene som for trange. Dessuten er anlegget tillukket 
og gir lite til byen. På den andre siden har kanskje 
dette prosjektet den høyeste materialkvaliteten og de 
vakreste fasadene. Disse kvalitetene er derfor trukket 
frem i flere avsnitt i temadelen. 

Forbehold

Det bygde miljø kan leses som et resultat av planpro
sessen, av normer og krav som stilles til prosjektet. 
Men det kan også ses som resultat av en rekke andre 
faktorer som vi ikke har studert her. Det kan være 
påvirket av utbyggernes ambisjoner, markedsvurder
inger og økonomien i prosjektet. Det kan være farget 
av samspillet mellom de ulike aktørene, blant annet  
innspill fra berørte interessenter. Det kan også være 
influert av faglige prioriteringer og vurderinger 
foretatt underveis eller av de prosjekterendes kompe
tanse og dyktighet.

3. Metode
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Innenfor rammen av prosjektet har det ikke vært 
mulig å følge opp alle punktene i sjekklisten like 
nøye. Vi har ikke hatt utstyr til å måle støy og 
forurensning og har kun gjort enkle vurderinger 
av støyforholdene ved befaring. Vi har heller ikke 
ved befaring sjekket ut turveiforbindelser til større 
friområder  og lignende. Når det gjelder universell 
utforming av uterom, har vi begrenset oss til til
gjengelighet for bevegelseshemmede. Vi har bare 
gjort enkle vurder inger av miljøaspekter som vege
tasjonsbruk og håndtering av overflatevann. Vi har 
ikke  intervjuet beboerne om bruken av uterommene. 
Vi har vært på befaring på dagtid, og bare av og til 
truffet folk hjemme som vi har pratet med. Det har 
i noen til feller gitt et visst innblikk i bruken av ute
rommene. For øvrig har vi registrert tegn på bruk 
som for eksempel møblering, gjenglemte leker og 
lignende. 

Leserveiledning 

Først presenteres de tre gode eksemplene. Vi har 
valgt å beskrive dem relativt detaljert. Omtalen er 
konsentrert om uterommet, både opplevelsen av det 
og bruksmulighetene. Opplysninger om tetthet, ut
nyttelsesgrad osv. er presentert i egne faktabokser og 
vi har også beskrevet deler av planprosessen. 
 Deretter følger den tematiske gjennomgåelsen 
strukturert etter de tre hovedtemaene vi beskrev inn
ledningsvis, nemlig forholdet til byen, areal knapphet 
og tetthetens problemer og utformingen av uterom
mene.
 Som innledning til temadelen har vi karakte
risert ulike uteromstyper som er representert i hele 
materialet. I temadelen har vi brukt illustrasjoner 
til å rette søkelyset mot gode og dårlige løsninger. 
 Fyldige og tydelige illustrasjonstekster forteller 
om våre vurderinger. Der ikke annet er angitt, er 
fotografiene tatt av forfatterne og Kine Halvorsen 
Thorén.

Metode

3.1 Trær med luftig bladverk. 
Når det er trangt om plas-
sen er det viktig og velge 
trær som ikke skygger for 
mye. Trær gir liv og frodighet 
til uterommet. Sandviken 
brygge, Bergen.
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4. Boliger og bygater
Bassengtomta
Nedre Elvehavn, Trondheim

15Foto: Arkitekten
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Bassengtomta er et vellykket eksempel på 
bybygging med blanding av funksjoner: 
butikker, service- og kulturtilbud og park-
eringshus i de nederste etasjene, boliger 
rundt en felles takhage i de øverste etasj-
ene. Prosjektet har en attraktiv beliggenhet 
nær sentrum i Trondheim og har gjennom-
ført høy kvalitet i bygninger og uterom. 
Mindre heldig er det at uterommet ligger i 
fjerde etasje og er utilgjengelig for allmenn-
heten.

Beliggenhet og forholdet 
til byen
Bassengtomta ligger i Nedre Elvehavn inntil Solsiden 
kjøpesenter. Nedre Elvehavn er et tidligere skipsbyg
gings og industriområde sentralt i Trondheim som 
har blitt bygget ut med en rekke større boligprosjekter, 
næringsbebyggelse, butikker, kafeer osv. I 1985 ble det 
gjennomført en arkitektkonkurranse for hele Nedre 
Elvehavn. Disse planene la grunnlaget for utviklingen 
av området, selv om utbyggingen først tok til fra midt
en av 1990 tallet på grunn av lavkonjunkturen. 
 Hele området Nedre Elvehavn har samme ut
bygger, Nedre Elvehavn AS, som fikk Cityprisen i 
2001 for utviklingen av bydelen. I følge juryen har 
byutviklingen bidratt til et løft for Trondheim (bro
sjyren Nedre Elvehavn, udatert). Nedre Elvehavn 
representerer en utvidelse av sentrum i byen med 
blanding av bolig næring, kultur og opplevelse. En 
ny gang og sykkelvei leder myke trafikanter inn 

4.1 T.h. Bassengtomta sett 
fra plassen på hjørnet mel-
lom Beddingen og Trenerys 
gate. Bassengtomta midt i 
bildet. Til høyre ses hotellet, 
til venstre Solsiden kjøpe-
senter. 

4.2 Over. Uterommet, en 
frodig takhage på 4. etasjes 
plan.

4. Boliger og bygater
Bassengtomta
Nedre Elvehavn, Trondheim

Boliger og bygater: Bassengtomta, Nedre Elvehavn, Trondheim
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4.4 Situasjonsplan som viser 
Bassengtomtas beliggenhet 
i  Nedre Elvehavn ved Rosen-
borgbassenget. Kartet viser 
Nidelv bru og ny gangbru til 
TMV-kaia. Dokkparken ligger 
sørvest for Bassengtomta, 
og den nye Strandvegparken 
nord-øst for Bassengtomta 
ved Strandveien. 

4.3 Beliggenheten i byen. 
Nedre Elvehavn ligger ved 
Nidelvas utløp i østre del av 
Trondheim sentrum.

Verftsbrua

Strandveiparken

Bassengtomta

Boliger og bygater: Bassengtomta, Nedre Elvehavn, Trondheim
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4.5 Over. Verftsbrua, på fol-
kemunne kalt Blomsterbrua, 
er en ny og populær gang- 
og sykkeltrase som forbinder 
Nedre Elvehavn og bydelene 
lenger øst med Midtbyen. 
Foto: Ivar Mølsknes, Adres-
seavisen

4.6 t.v. Bebyggelsen sett fra 
sør. I de to nederste etasjene 
med mørk tegl er det for-
retninger. Tredje etasje er 
anvendt til kontorer. Fjerde 
til sjette etasje pluss tilbake-
trukket sjuende etasje er 
 boligetasjer. Foto: Arkitekten

gjennom området og har blitt en viktig forbindelse 
til Midtbyen fra bydelene ovenfor. Noen eldre byg
ninger, kraner og andre anlegg fra skipsbyggingen 
er bevart og knytter an til områdets historie. Den 
viktigste herlighetsverdien i området er kaikanten, 
Nidelva og nærheten til Midtbyen. 
 Bassengtomta er et kombinert bolig og næ
ringskvartal med butikker mot tilstøtende gater. Det 
er butikker i de to nederste etasjene, kontorer i 3. 
etasje mot gatene og boliger i etasjene over. Kvarta
lets indre er nyttet som parkeringsareal for boliger 
og næringseiendommer. Parkeringen er stort sett 
skjult av butikker med fasader mot gaten. Prosjektet 
ble ferdigstilt i 2003, og inneholder i alt 137 relativt 
store boliger. 

Grenseflater mot omgivelsene
I motsetning til svært mange andre byboligprosjekter  
har Bassengtomta et betydelig innslag av byfunksjoner  
i første etasje mot gaten. Reguleringsbestemmelsene 
fastsatte krav om dette mot gatene i sør og øst. 
 Fasaden på den østligste lamellen ut mot Trenerys 
gate og Bassengbakken er imidlertid lukket mot 
gaten og gir en mindre vellykket grenseflate mellom 
prosjektet og byen. Vinmonopolet har butikk mot 
den trekantede plassen ved Thaulowkaia med store 
vinduer ut mot gaten. Selv om butikken har plassert 
varehyller foran vinduene, vitner de om virksom
heten innenfor og er langt å foretrekke fremfor helt 
lukkede fasader, se foto s. 13. Lamellene mot Thau
lowkaia er kraget ut over kaia, og parkeringskjelleren 
er delvis åpen med gittervegg ut mot kaia. Løsningen 

gir dagslys og gløtt ut for dem som parkerer, men er 
mindre heldig sett utenfra, som del av veggene i det 
offentlige rommet. Det er lagt inn noen forretnings
lokaler mot Thaulowkaia som er med på å skape liv 
langs kaikanten. Butikker sammen med beplantning, 
god detaljering og fargesetting bidrar positivt til opp
levelsen av kaiområdet her. 

Forbindelser til omgivelsene 
Verftsbrua, en ny gang og sykkelbru mellom Midt
byen og Nedre Elvehavn, bidrar til å knytte Nedre 
 Elvehavn og områdene lenger øst til Midtbyen, og 
har blitt en viktig snarvei til sentrum for beboerne i 
disse bydelene. Det er etablert en ny gangbru i 3. eta
sje fra Bassengtomta til Solsiden kjøpesenter. 
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Tilgang til grøntområder
Beboerne har tilgang til flere offentlige uterom i 
umiddelbar nærhet. Utearealene har forskjellig stør
relser og karakter og representerer dermed et variert 
tilbud til beboerne: 
 En ny park, Strandvegparken, var under oppar
beiding sommeren 2007 nordøst for Bassengtomta 
med atkomst under Dyre Halses gate. Her etableres 
områder for opphold, sandlek, klatreaktiviteter og 
grusplass for basse og boule (Urtrønderske aktivite
ter) . Her er også en eksisterende ballbane.

På den andre siden av Rosenborgbassenget er anlagt 
et uteareal som brukes av barnehagen på dagtid. På 
ettermiddagstid skal området kunne brukes av be
boerne i området. Dette området er tilrettelagt for 
mindre barns lek. 
 Ifølge reguleringsbestemmelsene skulle den 
såkalte  TMV parken opparbeides som et område 
for lek og opphold. Dette uterommet er opparbeidet 
med fast belegg og har en urban karakter som kan 
være egnet for større barns lek som for eksempel å 
sykle eller skate (se fig. 7.7). 

 Dokkparken i Nedre Elvehavn er ifølge Trond
heim kommune (2004) på ca 2,5 daa. Parken er 
blant annet opparbeidet med en større opphøyet, lett 
skråstilt plen, se illustrasjonen. Arealet brukes til sol
bading og opphold. 
 Boligområdet har, ifølge Trondheim kommune 
(2004), ikke tilgang til større naturterreng på over 
200 daa innen en radius på 500 meter. Nærmeste 
større nærturterreng er Festningsparken. Den ligger 
innenfor en radius på 500 meter, men arealet er noe 
under (ca) 170 daa. Tatt i betraktning det varierte 
tilbudet vil vi likevel bedømme tilgangen til grønt
områder som relativt god. 

Forbindelse til skole,
kollektivtransport og butikker
Områdets sentrale beliggenhet gjør at det er kort vei 
til de fleste målpunkter i byen. Det er fem minutters 
gangavstand til Midtbyen og Trondheim sentral
stasjon over Verftsbrua. Dessuten er det busstopp i 
Innherredsveien. 
 Nærmeste barneskole er Bispehaugen skole. Det 
er ikke etablert undergang eller gangbru over Inn
herredsveien, som krysses med lyskryss. Barnehage 
er derimot integrert i boligprosjektet på den andre 
siden av Rosenborgbassenget. 
 Prosjektet ligger inntil Solsiden kjøpesenter med 
større dagligvareforretning og ca 50 ulike butikker og 
servicetilbud. Her ligger også Norges største innen
dørs aktivitetssenter for barn, ifølge brosjyren «Nedre 
Elvehavn» (udatert). Vi har ikke vært på befaring der. 

Prosjektet og omgivelsene 
– yter prosjektet kvaliteter til byen?
Prosjektet bidrar på flere måter til urbane kvaliteter i 
Trondheim sentrum. Det gir et tilskudd av store lei
ligheter til byen. Butikker i 1. etasje bidrar til et allsi
dig byliv i Nedre Elvehavn. Parkeringen i kvartalets 

4.8 Uteareal ved barnehagen 
på motsatt side av Rosen-
borgbassenget. 

Boliger og bygater: Bassengtomta, Nedre Elvehavn, Trondheim

4.7 Strandvegparken med 
den eksisterende balløkka 
vest for parken.
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4.10 Dokkparken med 
skråstilt plen.

indre gjør at gateparkering i området kan reduseres 
til et minimum. Bassengtomta gir også et svært vik
tig arkitektonisk tilskudd til hele byomformingsom
rådet med gjennomført design og variert fasade.
 At fellesarealet er utilgjengelig for allmennheten 
er det mest negative med prosjektets forhold til byen. 
Avstengte uterom begrenser mulighetene for variert 
opphold utendørs for allmennheten og innskrenker 
lekemulighetene for barna. I og med at uterommet 
ligger i 4. etasje, får man heller ikke noe gløtt inn i 
det grønne fra gaten. 

Bebyggelsen og uterommet

Bebyggelsens organisering
Boligbebyggelsen består av to blokker lagt i vinkel 
langs Trenerys gate og Beddingen og fire lameller på 
tvers mot Thaulowkaia. De fire lamellene danner tre 
mindre uterom og lamellene danner sammen med 
de to bygningene i vinkel et større, trekantet uterom. 
Boligdelen er på 4 etasjer. 

4.9 Utomhusplan. 
Planen viser gangveier, 
fordelingen av myke og 
harde flater og plante-
kasser som deler opp 
uterommene. Tegning: 
Landskapsarkitekten
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Selv om uterommet ligger i 4. etasje, har vi ikke be
skrevet det som en takterrasse. Uterommet fremstår 
som et kvartalsrom mellom boligene det skal betjene.

Uterommets størrelse og dimensjoner
De tre mindre uterommene mellom lamellene har ulik 
utforming, men om lag samme dimensjoner. Det er 
vanskelig å angi tverrsnittet, forholdet mellom bygninge
nes høyde og avstander, på grunn av den tilbaketrukne 
toppetasjen. Tverrsnittet beregnet ut fra tre etasjer blir 
ca 1:2 (høyde 9,0 x bredde 18,0). Rommets dimensjoner, 
regnet ut fra fire etasjer blir ca 1: 1,5 (høyde 12,0 x bredde 
18,0). Det trekantede uterommet er på ca 1000 m2. 
 Det samlede utearealet er på ca 2000 m2 eller 
ca. 14 m2 pr bolig (se faktaboks). Beboerne har ca. 10 
m2 privat uteareal pr bolig og 14, 6 m2 felles uteareal 
pr bolig, i alt knapt 25 m2 pr bolig. Felles uteareal pr 
bolig er mindre enn anbefalte krav i DN og krav som 

Husbanken tidligere la til grunn for lånetillegg. Til 
gjengjeld har man nærhet til promenader og plasser 
som Dokkparken og Strandvegparken. 

Tetthet og tomteutnyttelse
Tomteutnyttelsen er svært høy. TU er 462 % og bebygd 
areal (BYA) er 100 %. (se faktaboks). Den høye tomte
utnyttelsen henger sammen med at hele tomtearealet er 
dekket av bygningen i de tre nederste etasjene. 
 Eksemplet viser at tomteutnyttelse som mål på 
tetthet og kvalitet i uterommene, ikke er tilstrekkelig for 
å vurdere resultatet, og kan være direkte misvisende. 
Uterommet i seg selv ville hatt de samme kvalitetene 
uansett om det lå på bakkeplan, i 4. eller 10. etasje. 
Tomteutnyttelsen ville imidlertid vært dramatisk an
nerledes. Det kan ses som problematisk å bebygge hele 
kvartalet, og som konsekvens av dette få et uteareal som 
ligger i 4. etasje. Grunnen til at det fungerer her, er at 
Bassengtomta er et «engangstilfelle». Dersom hele Ne
dre Elvehavn hadde vært bebygget med en slik bebyg
gelsesform, ville resultatet neppe blitt særlig vellykket. 
Dette forteller også om fordelene ved å planlegge hele 
området under ett: Hvert kvartal kan gis en funksjon og 
form som er tilpasset situasjonen i byplanen.

Sol- og lysforhold 
På tross av relativt lave bygningshøyder over kvartals
rommet er ikke solforholdene gode nok. Soldiagram
mer for ulike tidspunkt på dagen ved vårjevndøgn 
21.mars eller høstjevndøgn (en time senere) viser at 
utearealene stort sett ligger i skygge hele dagen. Det er 
ikke mulig å oppfylle et krav om sol verken på 50 pro
sent eller 30 prosent av ute arealet ved vårjevndøgn kl. 
1500. Det innebærer også at de nederste leilighetene 
knapt har noe sol i vinterhalvåret. Soldiagrammer for 
15. juni viser at uterommene mellom lamellene også 
ligger i skygge på ettermiddagen ca kl. 1800. Ute
rommene mellom lamellene er for trange og bebyg
gelsen mot Trenerys gate og Beddingen tar for mye 
av sør og vestsola, og burde vært lavere. Trondheim 
kommune (2004) har derimot vurdert solforholdene i 
uteområdene som gode. 

Opplevelsen av rommet
Uterommet oppleves som vennlig, lyst og trivelig.  
Denne opplevelsen står til dels i motsetning til «fakta» 

 Bassengtomta
 Nedre Elvehavn
 Trondheim

Tall hentet fra Trondheim kommune (2004) og fra utbygger. 

Utbygger Nedre Elvehavn as

Landskapsarkitekt Agraff Landskapsarkitekter

Arkitekt ARC arkitekter

Ferdigstilt 2003

Tomteareal 6 558 m2

Bruttoareal boliger BTA Ca. 14 000 m2 

Bruksareal boliger BRA 10 620 m2

Bruttoareal BTA næring og 
parkering (1. 2. og 3. etasje) Ca. 17 700 m2 
 (tall fra utbygger)
 (Ifølge saksfremlegg er BTA 
 for A1 i alt 38369 m2, 
 her av ca 6000 m2 kontor, 
 forretning, ca 15 000 m2 
 parkering og 3 000 m2 
 teknisk, varemottak, boder  
 (Trondheim kommune 2001:4) 

Antall boliger 137 

Tomteutnyttelse TU  462 % 

Privat uteareal  Totalt ca 1 370 m2

(balkong/terrasse) Ca 10 m2 pr bolig

Felles uteareal  Totalt ca 2 000 m2

 Ca. 14,6 m2 pr bolig

Felles takterrasser Nei 

21. mars kl. 09.00 / 21. september kl. 10.00. 21. mars kl. 15.00 / 21. september kl. 16.00. 21. mars kl. 16.30 / 21. september kl. 17.30.21. mars kl. 12.00 / 21. september kl. 13.00.21. mars kl. 09.00 / 21. september kl. 10.00. 21. mars kl. 15.00 / 21. september kl. 16.00. 21. mars kl. 16.30 / 21. september kl. 17.30.21. mars kl. 12.00 / 21. september kl. 13.00.

Boliger og bygater: Bassengtomta, Nedre Elvehavn, Trondheim



23

4.11 Sol- og lysforhold ved 
vårjevndøgn kl. 09.00, kl. 
1200, kl. 15.00 og 16.30. 
Illustrasjon: Arkitekten

4.12 Uterommet oppleves 
som lyst og trivelig.

21. mars kl. 09.00 / 21. september kl. 10.00. 21. mars kl. 15.00 / 21. september kl. 16.00. 21. mars kl. 16.30 / 21. september kl. 17.30.21. mars kl. 12.00 / 21. september kl. 13.00.21. mars kl. 09.00 / 21. september kl. 10.00. 21. mars kl. 15.00 / 21. september kl. 16.00. 21. mars kl. 16.30 / 21. september kl. 17.30.21. mars kl. 12.00 / 21. september kl. 13.00.

som viser dårlige solforhold og for trange tverrsnitt. 
At rommet likevel oppleves som lyst og trivelig, kan 
forklares med høy arkitektonisk kvalitet i bygninger 
og uterom, lys farge på fasadene og et  variert romfor
løp med fritt utsyn til omgivelsene flere steder. 
 Uterommet består av ulike deler som griper 
inn i hverandre, og som til sammen gir skiftende 
romopplevelser når man beveger seg gjennom det. 
Gangstien med den knallrøde pergolaen i stål for
binder delene og kan leses som det mest karakteris
tiske elementet ved hele uteanlegget, nærmest som 
en merkevare. Mot øst er det utsyn mot Lademoen 
kirke. Mot nord får man varierende utsyn mellom 
lamellene når man passerer gjennom uterommet. På 
grunn av Rosenborgbassenget skapes god avstand 
til bebyggelsen på den andre siden med fjordgløtt ut 

mellom bygningene. Lamellene i Bassengtomta er 
relativt korte slik at rommene mellom dem ikke får 
en avlang karakter. Utsynet mot sør varierer i de tre 
uterommene avhengig av beliggenheten i forhold til 
bygningene mot Trenerys gate og Beddingen. I rom
met lengst mot øst har man utsyn mot Lademoen. 

Uterommets innredning 
og møblering

Arealdisponering
Det trekantete uterommet mellom blokkene i sør 
og vest har en størrelse og utforming som definerer 
dette  som felles for hele bebyggelsen, mens uterom
mene mellom lamellene representerer en under
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deling og er mer knyttet til lamellblokkene. Hoved
rommet måler ca 1000 m2. 
 Landskapsarkitektene har ønsket å gi ute
rommene ulik karakter i opparbeidingen, og har 
beskrevet de tre rommene mellom lamellene som 
«stranden», «elva» og «øya» og det store rommet 
som «havet». 

Uteromshierarki
Uterommet er skarpt fysisk adskilt og skjermet fra 
omkringliggende gater. Det er ingen halvoffentlige 
arealer, ingen gradvis overgang mellom beboernes 
felles utearealer og byens offentlige uterom.
 Beboernes private, halvprivate og felles ute
områder danner derimot et tydelig hierarki, selv 
om skjermingen av privatsonen varierer. Boligene 
i 1. etasje har uteplasser på bakken og i lamellene 
er disse terrassene godt skjermet fra fellesarealene 
med frodig beplantning. De private uteplassene til 
boligene  som ligger mot Trenerys gate har derimot 
ikke tilsvarende skjerming. Det er også innsyn til 
balkongene. Bruk av glass i balkongrekkverk gir 
ingen skjerming og dermed direkte innsyn i privat
arealet. Vi registrerte at balkongene stort sett var 

møblert. Dette tyder på at de er i bruk. Svalgan
gene, som et eksempel på halvprivate områder, var 
derimot lite møblert bortsett fra øverste svalgang 
i blokken mot Beddingen, der flere beboere hadde 
satt ut blomster. Svalgangen oppleves som en lite 
aktivisert halvprivat sone i uterommet, til tross 

4.14 Terrassene i lamellene er godt skjermet med busker på 
bakkeplan. Nedtrukne persienner kan imidlertid tyde på innkikk 
fra lamellen midt i mot.

4.13 Veggene mot hagesiden 
er utformet som skråstilte 
karnapper som gir gløtt mot 
bassenget og havet fra stua 
og balkongen.

Boliger og bygater: Bassengtomta, Nedre Elvehavn, Trondheim
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4.15 I det store uterommet 
er det anlagt en møteplass. 
Utformingen og møbleringen  
har en formal karakter. 
Benker og plantekasser 
blokkerer bruksmulighetene 
og buskene bidrar ikke til å 
skjerme terrasser på bakke-
nivå. Benkene står midt i 
rommet uten «ryggdekning».

for mulighet for å etablere en privat frokostplass i 
 morgensola. 
 Vi registrerte at mange leiligheter hadde gjen
trukne gardiner midt på dagen sommerstid. Det kan 
tyde på problemer med innsyn, men kan også henge 
sammen med et ønske om å skjerme seg mot sola.

Veggene i uterommet
Både materialvalg og utforming av veggene i ute
rommet bidrar til opplevelsesrikdom og romslighet. 
Valget av lys tegl i fasader og herdet glass i balkon
grekkverk gir en følelse av luftighet. Toppetasjen er 
tilbaketrukket, og dette demper høydevirkningen 
samtidig som gesimsen sammen med balkongene gir 
veggen en horisontal linje i kontrast til vindusforma
tenes vertikalkarakter. I utformingen av hagesiden av 
bygningene har arkitekten valgt et balkong, karnapp 
prinsipp som gir en levende og variert vegg i ute
rommet. Dette gir beboerne utsyn mot Rosenborg
bassenget og enkelte fjordgløtt fra godstolen i stua og 
fra balkongen. Samtidig er man skjermet for innsyn 
fra nabobalkong. Inngangsfasadene med svalganger 
kan oppleves som noe mer monotone. Det gjelder 
spesielt blokken mot Beddingen som er relativt lang.  

Golvet i uterommet 
Hele uterommet ligger i 4. etasje på betongdekke. 
Jordsmonnet er ca 20 30 cm. Golvet i uterommet 
består av gress og ulike typer belegg som skifer, 
marktegl og tregolv, markerer gangveier og plasser. 
Ulike typer golvbelegg skaper opplevelsesrikdom 
særlig når man beveger seg gjennom rommet. Å gå 
på tregolv gir både en annen visuell og lydopplevelse 
enn å gå på skiferheller, som igjen er noe annet enn 
å gå på gress. Bruken av de ulike materialene er 
 be hersket og virker ikke påtrengende. 
 Det store uterommet, av landskapsarkitektene 
beskrevet som «havet», består av områder med gress 
og et større område med marktegl på ca 8 x 28 meter 
med flere benker og flaggstang. Plenen er flere steder 
oppdelt med lave plantekasser. På plantegningen 
kan det se ut som de er tenkt som skiller mellom 
boligene,  men de gir ingen skjerming mot innsyn 
fra det felles uterommet til den private uteplassen på 
bakkeplan.

Oppholds- og lekeareal 
Arealer for utendørs opphold for voksne har tilstrek
kelig størrelse. Den sentrale plassen med flaggstang 
er åpenbart tenkt som felles samlingsplass. Beboerne 
forteller at de setter opp telt og dekker langbord her 
på den årlige sommerfesten. De vi traff, ga imidlertid 
inntrykk av at det felles uterommet brukes lite, stort 
sett til litt soling, og at man heller oppholder seg på 

egen balkong. Dette kan henge sammen med mang
lende skjerming av sitteplassene på fellesarealet. Man 
føler seg beglodd. Dessuten er noen av benkene plas
sert slik at man sitter med ryggen til en annen benk 
som står bak, en litt ubehagelig følelse. (fig. 4.15)
 Det virker urimelig at et område med et så pass 
stort uteareal og 137 boliger ikke har avsatt noen 
områder for lek. Vi savner plasser for sandlek og 
bevegelseslek (klatre, henge, slenge, huske). Det er 
anlagt et sandbasseng med en skulptur, men dette 
har mer form av kunstnerisk utsmykning enn av 
sandkasse for lek. Direkte hindrende for lek og ut
foldelse er plantekassene med busker som er plassert 
med jevne mellomrom utover plenen. De deler opp 
det store uterommet og blokkerer for uteaktiviteter 
som badminton, boccia og croquet. Plassen med 
marktegl kan brukes til forsiktig ballek, men er  ellers 
ikke tilrettelagt for barn. Uterommet er spesielt lite 
brukbart til arealkrevende lek (fotball, skating og 
lignende). Trondheim kommune (2004) karakteri
serer uteområdet som en takhage. Også de vurderer 
den som lite egnet for større barn. Med enkle midler 
kunne arealene vært bedre tilrettelagt for lek og ball
spill både for barn og voksne, for eksempel badmin
ton, boccia, kubbespill, croquet eller å spille lus.
 I og med at hele utearealet ligger på 4. etasje
plan, er det trafikksikkert. Vi har gått ut fra at lov
verkets krav til sikkerhet med hensyn til barn og fall
ulykker og lignende er ivaretatt, og har ikke vurdert 
dette. 
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Atkomst og universell utforming 
Uterommet er tilgjengelig for bevegelseshemmede 
via heis. Det er trinnfri atkomst til boligene fra om
kringliggende gater eller parkeringen via heis og 
svalgang, og det skal ifølge saksfremlegg også være 
trinnfri atkomst til de private balkongene. Dette er 
ikke sjekket ved befaring. 
 Mot utsiden og Thaulowkaia er trapperommene 
markert med hver sin farge for de fire lamellene. 
Denne fargen går igjen mot svalgangen på innsiden  
og skaper gjenkjennelighet. Trapperommet har 
glassbyggestein som gir lys inn til atkomstarealene. 

Vegetasjon og miljøforhold
Vegetasjonen består av gressplener, klatreplanter 
og busker. Buskvegetasjonen er artsrik og plante
valget beriker opplevelsen av uterommet. Vi savner 
imidlertid enkelte større trær som kunne gitt skygge 
sommerstid, skjerme for innsyn og skape følelse 
av avstand og større frodighet. De røde bøylene er 
bevokst med forskjellige klatreplanter og vil i noen 
grad fungere som små trær. For skjerming av sitte
plassene burde det imidlertid vært valgt kraftigere 
klatreplanter og høyere buskvegetasjon. 
 Det er ikke foretatt særskilte tiltak for håndte
ring av overvann. Alt uteareal ligger på lokk, og ca 
1/3 av arealet er harde flater. Resten er et tynt jordlag 
for gress og busker. Det skrinne jordlaget stiller store 
krav til vanning og vedlikehold. 
 Det er lite støy fra omkringliggende gater etter
som trafikken er begrenset. Den største støykilden er 
vei og jernbanetrafikken over Nidelv bro og fra Inn
herredsveien. I saksfremlegget er bare støyforhold 
innendørs vurdert, ikke støy utendørs (Trondheim 
kommune 2001). Ved befaringen vurderte vi støyfor
holdene som lite problematiske. 
 Vi har ikke registrert forurensningsnivået i om
rådet, og det er ikke vurdert i saksfremlegget. Det 
fremgår imidlertid at all forurenset grunn er skiftet 
ut etter plan godkjent av SFT (Trondheim kommune 
2001:11).

Møbler og utstyr
Sittemøbleringen består i hovedsak av et antall sitte
plasser med fastmonterte bord og benker. Slike sitte
grupper er anlagt på den store plassen med marktegl 
og i hver av de tre mindre uterommene mellom 
 lamellene. Møbleringen virker noe stiv. Flyttbare 
benker ville økt bruksmulighetene betraktelig, 
spesielt  på møteplassen.
 Uterommet har også kunstnerisk utsmykning i 
form av skulpturelle elementer, blant annet et sand
basseng og en stor spiral. Det er uklart i hvilken grad 
dette er tenkt som lekeskulpturer, men beboere for
teller at barn bruker spiralen til å balansere på og at 
de løper i de utvendige trappene. 
 De tre uterommene mellom lamellene har i 
prinsippet samme utforming: et område med plen, 
et område med benk og pergola og et område med 
kunstnerisk utforming/lek. Detaljutformingen er 
likevel ulik og bidrar, sammen med ulik farge på 
inngangsfasadene, til ulik identitet i hvert rom. 

 Pergolaene er imidlertid av samme rødmalte type 
som i hovedrommet. Den har belysning i underkant 
og har dermed en viktig romdannende effekt også på 
kveldstid, ikke minst om vinteren med snø. 

Praktiske funksjoner
Beboerne har parkering i 2. etasje. Her er det også 
plass for sykkelparkering. Denne er avlåst og har 
åpninger ut mot gatene slik at parkeringsetasjen får 
noe dagslys. Utsyn mot gatene omkring gjør det 
også lettere å orientere seg i parkeringsetasjen. Alle 
sportsboder er plassert i parkeringsetasjen. Det er 
ikke avsatt eget rom for barnevogner. Trapperommet  
innenfor svalgangen blir brukt til parkering av 
barne vogner. Området har kildesortering, nærmeste  
anlegg er plassert på plassen ved Thaulowkaia 
 mellom Solsiden og Bassengtomta. 

Planprosess og bruk av 
 juridiske virkemidler

Planprosess
Reguleringsarbeidet ble kunngjort i november 1999, 
og saken var ute til offentlig høring i januar/februar 
2000. Planen ble vedtatt i formannskapet i mars 
2001. Hele Nedre Elvehavn er bygget ut av samme 
utbygger og med samme prosjektleder. Det er også 
samme saksbehandler i kommunen som har hatt 
reguleringssakene. 

Juridiske virkemidler - Lekeplassvedtekten
Trondheim kommune har vedtatt en egen vedtekt 
for lekeplasser til Plan og bygningslovens § 69 nr. 3. 
Vedtektene har relativt detaljerte krav til lekearealer 
på ulike nivå: sandlek på 100 m2 for 4 – 25 boliger, 
kvartalslek på 1500 m2 for hver 25 – 200 boliger, 
ballfelt på 6000 m2 og aktivitetsområde for variert 
lek på 6000 m2 for mer enn 600 boliger og innen en 
avstand på 800 meter.

Reguleringsplan og bestemmelser
Det fremgår av saksfremlegget til reguleringsplanen 
at det ble vist til denne lekeplassvedtekten og kravet 
om kvartalslekeplass på 1500 m2 med gode solfor
hold. Når det gjelder de andre kravene i vedtektene 
er det bare vist til at «lekeareal for større barn vil 
være offentlige parker i næromådet, TMV parken 
og Strandvegparken, og at atkomst til TMV parken 
vil skje gjennom området og til Strandvegparken via 
undergang i Dyre Halses gate. 

Rekkefølgekrav
Det er i reguleringsplanen gitt rekkefølgebestem
melse om samtidighet ved utbyggingen av området. 
Etablering av gangbru over Nidelva og offentlige 
kaianlegg, kai og lekeområder skal opparbeides og 
ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. (fig. 4.17)
Det heter i reguleringsbestemmelsene § 3, 6 lek  og 
uteopphold:
 I de offentlige arealene mellom A1 og B2 og 

 mellom A1 og G3 skal det etableres attraktivt 
park/lekeareal for området. Tilsvarende skal 

Boliger og bygater: Bassengtomta, Nedre Elvehavn, Trondheim
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4.16 Reguleringsplan for 
Bassengtomta og tilstøtende 
eiendommer. Bassengtomta, 
felt A1, er regulert for blan-
det bolig og næringsformål. 
På de offentlige arealene 
mellom A1 og B2 og mel-
lom A1 og G3 skal det ifølge 
reguleringsbestemmelsene 
etableres attraktive park/
lekearealer for området.

felles uteareal mellom boligblokkene i felt A1 
opparbeides  og i tillegg omfatte et større lekeareal 

 (Trondheim kommune 2001). 

Det ble i saksfremlegget poengtert at: 
 I henhold til vedtektene skal det finnes en kvartals

lekeplass med gode solforhold for hver boliggruppe 
med mer enn 25 boligenheter. Det er derfor presi
sert at gårdsrommet innenfor A1 også skal ivareta 
opphold og lek for barn 

 (Trondheim kommune 2001: 10). 

Det påpekes i saksfremlegget at «Erfaringer fra tid
ligere byggetrinn viser at barnetettheten her er liten». 
Intensjonen for utbyggingen har vært å sikre hensyn 
til barnefamiliers behov. Det kan derfor synes noe 
underlig at man i saksfremlegget kommenterer at det 
er liten barnetetthet. Selv om dette er riktig, kan en 
slik merknad lett oppfattes dit hen at hensyn til barn 
ikke er så viktig likevel. Resultatet viser at uterom
met primært er opparbeidet ut fra voksnes behov.
 Det påpekes i saksfremlegget at gatenettet rundt 
Bassengtomta er en del av det felles utearealet for 
hele området. Biltrafikken skal begrenses til Trenerys  
gate og Beddingen slik at Thaulowkaia blir bilfri 
gangvei og del av et sammenhengende gangstrøk 
langs kaifrontene på hele Nedre Elvehavn. 
 Vår informant i Trondheim kommune under
streket betydningen av at det har vært et godt sam

arbeid med utbygger gjennom hele planprosessen 
for utviklingen av Nedre Elvehavn og frem til ferdig
stillelsen. Saksbehandleren og representanten for 
utbyggeren deltok på vår befaring sommeren 2007 
og begge påpekte viktigheten av stabile relasjoner 
mellom utbygger og kommune. 
 Informanten forklarte at en viktig forutsetning 
for utviklingen av Nedre Elvehavn var at hele områ
det skulle ha funksjonsblanding, og at det også skulle 
være tilrettelagt for barnefamilier. Bassengtomta 
ble ansett å være spesielt velegnet for barnefamilier, 
og det ble derfor tilstrebet å få til en variasjon i bo
ligstørrelser. I samme hensikt skulle uterommet ut
formens for barns lek både med mindre lekeplasser 
og større sammenhengende areal. 
 Hun mente at en viktig årsak til at man har 
 lykkes med funksjonsblandingen, er at man hadde 
en sterk og stabil utbygger som hadde vilje til å følge 
 hovedintensjonene fra den opprinnelige regulerings
planen. En annen saksbehandler fortalte at kommu
nen har hatt mange omvisninger på Bassengtomta 
for interesserte fordi prosjektet er vurdert å være bra. 
Hun mente også at kravene i lekeplassnormen var 
fulgt i og med de bestemmelsene som ble tatt inn i 
reguleringsplanen og saksfremlegget. Kommunen har, 
som nevnt, også vurdert solforholdene som gode.
 Det ble vist til lekeplassvedtekten i saksfrem
legget og at den skulle sikre kvartalslek på 1500 m2 
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med gode solforhold. Uterommet er på i alt ca 2000 m2, 
men har ikke karakter av kvartalslek og det kan også 
stilles spørsmål ved solforholdene. 
 På tross av rekkefølgekrav var ikke alle offent
lige utearealer ferdigstilt samtidig med bebyggelsen 
slik intensjonen var. Dette kan ifølge en informant 
fra kommunen henge sammen med at det i utbygg
ingsavtalen kan være avtalt nærmere hvordan 
 kravene skal følges opp, og at det fortsatt gjenstår 
byggearbeider i området. (fig. 4.17)
 Kommunen hadde ifølge saksbehandler som 
krav at uterommet skulle være tilgjengelig for all
mennheten selv om det ligger i 4. etasje. Utbygger på 
sin side ønsket å låse porten av hensyn til beboernes 
sikkerhet og trygghet. 
 I saksfremlegget ble det vist til TMVparken 
som et offentlig tilgjengelig område for lek. Ute
rommet er delvis privatisert og det kan diskuteres i 
hvilken grad det egner seg som område for park/lek. 
Vi vurderer denne typen arealer med fast dekke som 
egnet for større barns aktiviteter forutsatt de forblir 
bilfrie. Tilgang til TMVparken, Dokkparken og 
Strandvegparken vil kunne gi større barn muligheter 
for mer arealkrevende lek, slik at intensjoner i leke
plassvedtekten til en viss grad er oppfylt. 
 På spørsmålet om hvilke juridisk bindende 
virke midler man evt. burde hatt, ble det vist til de nye 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, § 7 om 
uterom og parkering, som nylig var blitt vedtatt. 

Oppsummering og 
konklusjon

Bassengtomta er et av svært få eksempler på vellykket  
bybygging med blanding av boliger, butikker, service 
og kulturtilbud, og et allsidig uteliv. Utbyggingen av 

Nedre Elvehavn og den nye verftsbrua har utvidet 
sentrum i Trondheim østover. Bassengtomta ut
gjør en sentral del av det nye byområdet. Den høye 
tomte utnyttelsen kan forsvares med at kvartalet 
 fungerer som parkeringshus for boliger og nærings
arealer, og dermed bidrar til triveligere gater og plas
ser uten omfattende gateparkering. Beboerne har 
tilgang til en rekke bilfrie offentlige gater og plasser. 
 Uterommet i prosjektet oppleves som rimelig  
romslig med høy kvalitet i opparbeidingen og er 
godt vedlikeholdt. Både bygninger og uterom har 
høy arkitektonisk kvalitet med solid materialbruk og 
god detaljering. Varierte romforløp og utsyn ut mot 
omgivelsene bidrar til opplevelsen. Uterommene har 
imidlertid dårlige solforhold. De kunne også med 
fordel vært bedre tilrettelagt for lek for både små og 
store. Det er dessuten problematisk at hele utearealet 
ligger i 4. etasje, utilgjengelig for allmennheten. 
 Det kan diskuteres i hvilken grad prosjektet opp
fyller kommunens krav i vedtektene til § 69 i Plan og 
bygningsloven, den såkalte lekeplassnormen. På den 
ene siden har beboerne sitt flotte uterom i 4. etasje og 
tilgang til offentlige plasser som Dokkparken og bilfrie 
områder langs kaiene. Slike områder har stor verdi 
for voksne og større barn forutsatt de forblir bilfrie. 
På den andre siden bør størrelsen på disse arealene 
ses på bakgrunn av det store antallet boliger i Nedre 
Elvehavn og at de tillegg fungerer som rekreasjons og 
gjennomstrømmings arealer for befolkningen i Rosen
borg og Møllenberg. 
 Lekeplassnormen har vært brukt aktivt i regule
ringsplanprosessen, men kommunen bør også sikre 
at bestemmelser i reguleringsplan om opparbeiding 
av offentlige arealer for lek følges opp i praksis. Vi 
forstår det slik at en god dialog mellom kommunen 
og utbygger og i tillegg de prosjekterendes kompe
tanse er en viktig forklaring på det gode resultatet.

4.17 På det offentlige arealet 
mellom feltene A1, Basseng-
tomta, og B2 skulle det ifølge 
reguleringsbestemmelsene 
etableres et «attraktivt park/
lekeareal for området». Ved 
befaring sommeren 2007, 
flere år etter ferdigstillelsen 
av boligområdet, så det slik 
ut. 

Boliger og bygater: Bassengtomta, Nedre Elvehavn, Trondheim
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5. Urbant badeliv
Georgernes Verft
Bergen
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Et tidligere verftsområde på Nordnes, 
sentralt i Bergen er bygget ut med boliger. 
Bygninger og uterom har høy kvalitet. Det 
er vist stor omtanke for trivsel og bruks-
muligheter, og beboerne i området har god 
tilgang til sjøen. Området har også blitt 
en populær badeplass for allmennheten, 
spesielt for ungdom. For dårlig skille 
mellom det offentlige arealet og private 
uteplasser har imidlertid ført til konflikter 
mellom beboere og besøkende sommerstid. 

5. Urbant badeliv 
Georgernes Verft
Bergen

Urbant badeliv: Georgernes Verft, Bergen

Beliggenhet og forholdet 
til byen 

Georgernes Verft ligger på et tidligere verftsområde 
på Nordnes, ca 1 kilometer fra Vågen og Fisketorget.  
Tomten består av en utsprengt flate mellom Pudde
fjorden og en bratt fjellskjæring opp mot Nordnes 
skole og Fredriksberg festning. (fig. 5.2) Bilatkomst 
til området skjer via den gamle bolig og industri
bebyggelsen på Nordnes. Bebyggelsen ligger inntil 
kulturhuset USF, som holder til i en tidligere sardin
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fabrikk.(United Sardine Factories Ltd). Bergen og 
omegn boligbyggelag (BOB) kjøpte tomten i 1994 
og gjennomførte en parallelloppdragskonkurranse 
for utforming av inntil 200 nye boliger. Intensjonen 
fra planleggernes side har vært «å skape en forlen
gelse av den åpne, offent lige byen ned mot sjøen og 
å etablere et godt bomiljø med attraktive leiligheter» 
(Smedsvig 2003).  Bebyggelsen ligger mellom sjøen 
og skråningen, og bygningshøydene i forhold til 
festningen var et viktig diskusjonstema. Den arki
tektoniske utformingen med bruk av rød og gul tegl 
spiller på lag med teglen i kulturhuset.

5.2 Georgernes Verft ligger  
på en utsprengt hylle 
 mellom Puddefjorden og fri-
området på Nordnes.

5.1 Badeplassen ved 
Georgernes verft har 
blitt svært populær.
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USF-plassen

Kaipromenaden

Verftsplassen

Nordnesparken

Gangsti til skolen

Forbindelser til større grøntområder, 
skole og sentrum 
Beboerne har god tilgang til sjøen og til områ
dene rundt kulturhuset, skolen og friområdene på 
 Nordnes ved akvariet. Det er etablert to nye gangvei
forbindelser gjennom området. Den ene er en trapp 
med slisker for sykler/barnevogner i nordenden av 
bebyggelsen, den andre en trapp med sti bak bebyg
gelsen på østsiden, opp mot skolen. Stien kan også 
nås med heis. En planlagt rampeforbindelse for 
rulle stoler i sørenden av bebyggelsen opp til fest
ningsområdet ble for dyr og krevende. 
 Nordneshalvøya har, ifølge en beregning i dis
posisjonsplanen, en vesentlig andel grønne arealer, i 
alt vel 50 000 m2 eller ca 22 m2 pr bolig (Bergen kom
mune 1987: 12). Det er blant annet flere ballbaner her. 
Skolegården på Nordnes skole er opparbeidet med 
lekeutstyr og ballplass. Trappen og gangveien i nord
enden av bebyggelsen fører direkte opp til Nordnes 
skole og til butikker og busstilbud på Nordnes. 

Prosjektet og omgivelsene – 
yter prosjektet kvaliteter til byen?
Prosjektet har gitt bedre tilgang til sjøen for allmenn
heten, og gangveiforbindelsene knytter området til 
bydelen og Nordnesparken. Den viktigste og mest 
attraktive funksjonen som bebyggelsen yter til byen, 
både beboere og besøkende, er promenaden og 
verftsplassen med bademuligheter og uteliv. Funk
sjonsblandingen med boliger, kulturhus og badeplass 
er berikende for hele bydelen. 
 Badeplassen var i utgangspunktet tenkt for et 
mer begrenset publikum, men har utviklet seg til et 
attraktivt offentlig møtested på varme sommerdager. 
Man hadde ikke forutsett at bergenserne i så stort 
omfang ville ta i bruk området som offentlig bade
plass. Det har ført til konflikt med beboerne som blir 
forstyrret av selskapsliv og grilling utover kvelden. At 
området har tiltrukket seg så mange brukere, henger 
trolig sammen med aktiviteter i og rundt kulturhuset 
og uteserveringen der. 

5.5 Nordneshalvøya og beliggenheten i forhold til byen. 
Ytterst på Nordnes ses Nordnesparken med akvariet.

5.4 Beliggenheten i forhold til byen.

Urbant badeliv: Georgernes Verft, Bergen
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5.3 Utomhusplan som viser gaten med trerekken, promenaden og Verftsplassen. Lengst mot sør USF-plassen. 

5.7 Bebyggelsen sett fra 
sørøst med Frederiksten fest-
ning i forgrunnen og Kultur-
huset USF med plassen og 
bebyggelsen nedenfor mot 
sjøen (til venstre på bildet). 
Nordnes skole ligger nord for 
festningen.

5.6 Gangvei til Nordnesparken og skolen.

Bebyggelsen og uterommet

Bebyggelsens organisering
Bebyggelsen består av i alt 10 bygningsvolumer 
 organisert rundt en hovedgate i nordsørretningen. 
Bebyggelsen danner to rekker med blokker parallelt 
med kaikanten og skråningen opp mot festningen. 
Bygningene ut mot promenaden er i 4 5 etasjer. Tre 
bygninger ligger med langfasaden mot promenaden, 
mens de tre bygningene lengst mot nord har karakter  
av punkthus med fasaden helt ut mot sjøkanten, uten 
promenade foran. Den bakerste  bygningsrekken ligger 
ett etasjeplan høyere og er på 4 6 etasjer. Alle boligene 
i den bakre rekken skal, ifølge arkitekten, ha utsyn mot 
sjøen enten over eller mellom bygningene foran. 

Uterommets størrelse og dimensjoner
Uterommet består av to langsgående gangstrøk: kai
promenaden mellom USFplassen og Verftsplassen 
og den offentlige boliggaten gjennom bebyggelsen. 

Boliggaten utvider seg og danner to større plasser for 
lek og opphold. Her er det trapper og ramper ned til 
kaipromenaden.
 Det offentlige utearealet utgjør i alt ca 6500 kva
dratmeter (Smedsvig 2003), eller ca 43 kvadratmeter 
pr bolig. Det inkluderer en del av USFplassen og 
skråningen opp mot Festningen og Nordnes skole, se 
utomhusplanen, fig. 5.3 og bebyggelsesplan fig. 5.14.
 Gaterommet er ca 10 meter mellom vegglivene, 
men bredden og bygningshøydene varierer. Det er 
derfor vanskelig å angi noe typisk tverrsnitt. Med fire 
etasjer og gatebredde på 10 meter blir tverrsnittet  
ca 1: 0,8. Bredden på rommet er altså mindre enn 
høyden  på bygningene. Ideelt burde boliggaten hatt et 
romsligere tverrsnitt., men bredden på gaten har blitt 
begrenset av sjøen og skrenten. Mellom boligene og 
kulturhuset ligger en stor, åpen plass med kafé og ute
servering inntil kulturhuset. Denne plassen må regnes 
som en del av det tilgjengelige utearealet. Den er bilfri 
og ligger inntil bebyggelsen.
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Mål på tetthet og tomteutnyttelse
Tomteutnyttelsen og BYA er relativt lav. Det skyldes 
at planområdet også omfatter en kommunal tomt på 
3700 m2 i skråningen, bebygget med 17 prosent av 
boligene. Tomta strekker seg også 15 meter ut på USF 
plassen. Garasjekjelleren er ikke medregnet i TBRA. 

Sol- og lysforhold 
Bebyggelsen har en gunstig plassering ut mot sjøen 
og mot sørvest. Solforholdene er gode på promena
den men varierende i boliggaten. For å slippe inn 
mer sol burde bebyggelsen i forkant vært lavere. 
Gunstig orientering mot sørvest og åpninger mellom 
bygningene i den fremre rekken gir likevel skiftende 
solstreif inn i gaten og til bakre husrekke.

Den største lekeplassen har gode solforhold og utsyn 
mot sjøen. Lekeplassen mot sør mellom B1 og B2 vil 
ligge i skygge store deler av dagen. Sol og lysforhold 
på private balkonger er varierende. (fig. 5.9)

Opplevelsen av uterommet 
Uterommet oppleves intimt, men innholdsrikt med 
interessante variasjoner i fasadene og skiftende utsyn 
mot fjorden og åsene på den andre siden. En tilsva
rende tett bebyggelse midt inne i byen ville oppleves 
helt annerledes innelukket. 
 Den offentlige gatekarakteren gjør at vi kan 
være i uterommet uten at vi føler oss beglodd. 
 Aktiviteten i kulturhuset, utekaféen og promenaden 
langs sjøen bidrar til liv i uterommene, i alle fall 
sommerstid. Den grønne skråningen kompenserer 
noe for det litt harde, urbane miljøet. Trappene opp 
til Nordnesparken gir utsyn og et dramatisk perspek
tiv langsetter gaten.

Uterommets innredning 
og møblering

Arealdisponering
Det alt vesentlige av utearealet er offentlig både i 
karakter, bruk og reguleringsformål. Promenaden 
og badeplassen er en del av det offentlige uterommet 
mot fjorden, mens gaten og lekeplassene i større grad 
er forbeholdt beboerne selv om også de er offentlig 
tilgjengelige. Denne differensieringen er planlagt og 
gjenspeiles i reguleringsstatus for de to uterommene.  
Promenaden mot sjøen er regulert som gatetun, 
mens arealet mellom bygningene er regulert til 
 bolig/gatetun. 
 Skråningen bak bebyggelsen er regulert til park/
turvei. Fellesareal, forbeholdt beboerne finnes bare 
i form av tre felles terrasser på taket av bakre rekke. 
De er tilgjengelige fra baksiden og kan nås med heis 
eller trapp.

Utearealshierarki 
Siden det ikke finnes noe fellesareal forbeholdt 
 beboerne, vil de private utearealene være direkte 
 eksponert mot det offentlige. Dette er på mange 
 måter i samsvar med tradisjonen i Bergen, hvor 
alle gater og smau prinsipielt er offentlige byrom. 
Likefullt har manglende skjerming ført til konflikter 
mellom beboere og besøkende. Problemet er særlig 
alvorlig ut mot promenaden hvor badegjester ligger 
helt inn til husveggen. Her er det verken tilstrekelig 
avstand, høydeforskjell eller beplantning som kunne 
skjermet for innsyn. 
 Mot boliggaten er skjermingen bedre ivaretatt, 
dels med nivåforskjeller, dels med lave murer og 
beplantning. En bom ved inngangen til boliggaten 
 signaliserer også en forskjell i forhold til promena
den og det er satt opp et skilt om at dette er et bolig
område, hvor en ber besøkende om å vise hensyn. 
 Mellom blokkene lengst nord er arealene av mer 
halvoffentlig karakter og danner en naturlig over
gangssone mellom balkongene og gaten.  

5.8 Tverrsnitt i bebyggelsen.

 Georgernes Verft
 Bergen

Tall fra arkitekt Torstein Skauge

Utbygger BOB (Bergen og omegn bolig
 byggelag)

Byggeår 1999-2002

Landskapsarkitekt Smedsvig landskapsarkitekter

Arkitekt Scandiaconsult (tidligere   
 Arkon AS) v/ Torstein Skauge  
 og Anne Carlsen, begge 
 sivilarkitekter MNAL 

Tomteareal 12 737 m2

Bruttoareal boliger BTA 20 045 m2 (inkl. parkering)

Bruksareal boliger BRA 16 820 m2

Annet bruksareal (parkering) 3 700 m2

Tillatt bruksareal T-BRA 20 700 m2 inkl. parkering

Bebygd areal Boliger: 3 100 m2

 6.460 inkl. parkering

Prosent bebygd areal BYA 24 %

Antall boliger 151

Leilighetsfordeling 2-5 roms, de fleste med livsløp
 2-roms 19 %
 3-roms 38 %
 4-roms 35 %
 5-roms 8 %
 Gj.sn. leilighetsstr.: 89 m2 BRA

Tomteutnyttelse TU  132 % (ekskl. parkering) 

Privat uteareal (balkong/terr.) 8-10 m2 per bolig

Felles uteareal  6 500 m2 inkl. felles 
 takterrasser 300 m2

Felles takterrasser Felles takterrasse i blokk B8,  
 B9 og B10

Felles uteareal pr bolig 43 m2

Urbant badeliv: Georgernes Verft, Bergen
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5.9 Øverst. Studie som viser 
solforhold ved jevndøgn, nor-
maltid. Det er gode solfor-
hold på Verftsplassen, pro-
menaden og USF-plassen. 
Lite sol i boliggaten.

5.10 Over. Skillet mellom 
offentlig og privat areal i 
boliggaten er ivaretatt med 
nivåforskjell, beplantning og 
lave støtte murer. Dette er 
likevel ikke tilstrekkelig.

23. mars/september  klokken 09.00 23. mars/september  klokken 12.00 23. mars/september  klokken 15.00 23. mars/september  klokken 18.00

Veggene i uterommet
Veggene mot uterommene er varierte og vennlige. 
Hovedmaterialet er lys tegl mot gaterommet og 
malt sjøgrønt treverk mot sjøen. Mot plassen er an
vendt en mer rustikk type rød tegl som motsvar til 
den gamle industriarkitekturen der USF holder til. 
 Enkelte utstikkende partier er kledd med grå alumi
niumkassetter eller platekledning. Høydevirkningen 
er avdempet med avtrapningen i toppetasjen og med 
tunge murformer nederst og lettere fasadematerialer 
øverst. Altaner og terrasser er fra planleggernes side 
bevisst holdt i moderate størrelser. Det styrker og 
fremhever vegglivet og murkarakteren med tegl som 
det viktigste fasadematerialet. 

Golvet i uterommet
Det alt vesentlige av golvet i uterommet består 
av harde flater. Dette virker nødvendig og riktig i 
og med det er snakk om gate og kai. Bruk av tegl 
i både golv og vegger bidrar til sammenhengen i 
uterommet  og til at uterommet oppleves som varmt. 
De fleste stedene går golvet helt inntil hus veggen, og 
vi savner noen steder en mykere overgang mellom 
gate og vegg. 
 Generelt har golvet høy materialkvalitet. Den 
røde markteglen er lagt i ulike mønstre. Ytterst mot 
kaikanten er lagt rader med brostein. Den nederste 
plattingen på verftsplassen er i tre. Under leke
apparatene er anvendt et mykt, svart fallunderlag. 
Trapper er belagt med skifer, og et større amfi ut mot 
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kaipromenaden er i betong. At de ulike materialene 
ikke konkurrerer med hverandre, beror på at de 
ulike flatene har en viss størrelse. 
I boliggaten er et langsgående felt med trær, benker 
og plantefelt som markerer et skille mellom hoved
gangarealet og arealet inn mot inngangssonen på 
den ene siden. 

Atkomstforhold og universell utforming
Organiseringen av bebyggelsen langs boliggaten 
gjør det enkelt å orientere seg. Alle boligene har 
inngang fra boliggaten eller USF plassen. Boligene 
har trinnfri atkomst, godt integrert i utformingen av 
inngangspartiene. Inngangspartiene virker romslige, 
med glasspartier og noen steder med glassparti i hele 
trapperommet. Inngangspartiene er overdekket. Det 
er heis til parkeringskjeller, og ifølge arkitekten har 
de fleste leilighetene livsløpsstandard. 
 Uterommet er godt tilrettelagt for bevegelses
hemmede med ramper integrert i trappeløsningen 
som tar opp terrengfallet i boliggaten og mellom 
 boliggaten og promenaden. Det er imidlertid ikke 
mulig for rullestolbrukere å komme opp til skolen 
eller til Nordnesparken.
 
Arealer for lek og opphold
Det felles utearealet i boliggaten er relativt trangt, 
men kompenseres av arealer langs promenaden, 
plassen mot kulturhuset og gangforbindelsen til 
Nordnesparken og skolegården. Det er bare en 
sandlekeplass ved den største plassen midt i feltet, 
og avstanden blir dermed i overkant for småbarn 

i sørenden av bebyggelsen. Det er bordtennisbord 
på den mindre plassen nærmest kulturhuset. Det er 
flere balløkker i Nordnesparken. I skolegården er 
det areal for ballspill (kurv for basketball og mål) og 
leke apparater. Det er etablert en ny lekeplass i til
knytning til Verftsveien. 
 Hele utearealet er bilfritt og trygt for biltrafikk. 
Mindre barn må imidlertid ha følge av voksne fordi 
de kan falle i sjøen. Området er fritt for forurensning 
og støy fra biltrafikk. 
 Det er generelt dårlige skiller mellom arealer for 
barn og voksne. Beboerne i den bakerste husrekken 
har imidlertid felles takterrasser i hver blokk som 
ivaretar de voksnes behov for en felles skjermet ute
plass. Plassen passer til sammenkomster med gril
ling og lignende i borettslaget. 

Vegetasjon og miljø
I boliggaten er det plantet en rekke med agnbøk som 
fem år etter ferdigstillelse allerede har vokst seg kraf
tige. Landskapsarkitekten har lagt vekt på at trær skal 
stå i bakken på nivå med gategolvet. Dette har man 
fått til ved å senke himlingen i garasjen i et fire meter 
bredt belte. Det har gitt tilstrekkelig jorddybde (ca 
0,9 m) til trær. Under det nedsenkete taket i garasjen 
parkeres kun personbiler. Løsningen illustrerer hvor 
avgjørende det er at landskapsarkitekten kommer 
inn i bildet tidlig i planleggingen. Ut over trærne 
er vegetasjonen sparsom. Noen plantekasser med 
busker danner noen steder et skille mellom  gaten og 
beboernes private uteplasser. Ellers domineres ute
rommet av harde flater. Flater med gress slik vi har 

5.11. Motstående side. Bolig-
gaten kunne med fordel vært 
romsligere. Åpenheten mot 
sjøen motvirker imidlertid 
følelsen av tranghet, og 
byr på varierende utsyn og 
spennende romopplevelser. 
Boliger i den bakre rekken 
har utsyn til sjøen enten over 
eller mellom bebyggelsen 
foran. Den største leke-
plassen ses i bakgrunnen. 

5.12 Området er tilrettelagt 
for bevegelseshemmete. 
Trapp og rampe fra bolig-
gaten ned til promenaden og 
badeplassen.
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sett for eksempel i Dokkparken (se fig. 4.10), kunne 
gitt mer frodighet til rommet, men ville trolig blitt 
for hardt belastet i det begrensete rommet.
Det er ikke gjort særskilte tiltak for håndtering av 
overflatevann. Hele uterommet ligger på garasjelokk 
med fast dekke, men på grunn av nærheten til sjøen 
er trolig problemet med fordrøyning av mindre 
betydning. Ellers har boligene, i følge arkitekten, 
en høy miljøprofil med kildesortering av avfall og 
vannbåren varme med varmepumpe i sjøen. Punkter  
for kildesortering er plassert ved lekeplassen og 
 integrert i gatemøbleringen. 

Møbler og utstyr
Det er ingen møblering langs kaikanten. Folk 
 bruker treplattingen nederst mot sjøen til å sole 
seg  eller man sitter på teglgolvet, gjerne inntil hus
veggen. I boliggaten er det plassert sykkelstativer 
og benker. Noen benker står uheldig plassert uten 
ryggstø og uten skjerming. Vi savnet en større sam
lende sitte plass for beboerne med bord og benker 
ved den største plassen midt i bebyggelsen. Leke
plassen er møblert med standard klatrestativ og 
sandkasse. Belysning er plassert under trær, på vegg 
og integrert i uteanlegget. Vi har ikke sett bebyg
gelsen kveldstid. 

Praktiske funksjoner
Returpunkt for kildesorteringen med fem ulike frak
sjoner er diskret plassert ved nedkjøring til garasjen 
helt sør i bebyggelsen. Det er plassert flere avfalls
nedkast langs boliggaten, noen er godt integrert i 
utformingen av uterommet, for eksempel ved leke
plassen, andre har en litt uheldig plassering i bolig
gaten i «båndet» beregnet for trær og møblering, 
der de har fått en for dominerende plassering. Det 
er eget kompostanlegg i bebyggelsen hvor beboerne 
kan hente ferdig kompost til verandakassene, et 
 populært tiltak. I underetasjen finnes servicesentral, 
felles møte rom, lager og kontor. 

I boliggaten er det plassert en rekke sykkelstativer 
som ser ut til å være lite brukt. Vi vet ikke årsaken 
til det. Det kan se ut som det er for utrygt å ha syk
kelen der. Det er for øvrig plass for sykkelparkering i 
kjelleren. Det er derimot ikke lagt spesielt til rette for 
oppbevaring av barnevogner. 
 All parkering er i felles garasjeanlegg med inn
kjørsel lengst sør i bebyggelsen. Gjesteparkeringen 
er også i garasjeanlegget. Det var stilt krav til 0,8 
pplasser pr bolig og 0,15 gjesteplasser pr bolig i be
stemmelser til bebyggelsesplan. Beboere vi snakket 
med klaget over at det er for få parkeringsplasser. 

Planprosess og juridiske 
virkemidler

Disposisjonsplanens krav til uterom
Disposisjonsplan for Nordnes ble vedtatt i 1987. 
Her er angitt krav til lekeplasser. Bygningsved
tektene for Bergen kommune hadde ifølge saks
behandler et krav om 45 m2 lekeareal pr bolig på 
den tiden. I disposisjonsplanen for Nordnes ble 
lagt til grunn samme norm som for Fjellsiden, 
dvs. 15 m2 pr bolig. Dette ble begrunnet med at 
det bodde få barnefamilier i disse områdene, og at 
man teoretisk sett ville oppnå samme dekning med 
lekearealer pr barnefamilie som i ytterområdene. I 
byens utkant praktiserte man kravet om 45 m2 pr 
bolig, og der bodde det i snitt ca 3 ganger så mange 
barnefamilier  som i sentrumsområdene. Kravet 
om 15 m2 pr bolig er delt slik at det skal være mini
mum 8 m2 pr bolig som overordnete lekearealer 
(ballplasser og sentrale lekefelt) og 7 m2 pr bolig i 
nærmiljøet (Bergen kommune 1987:13).

Bestemmelser for bebyggelsesplan
Formålet med bebyggelsesplanen var å fastlegge 
areal bruk og utnyttelsesgrad, rammer for dispone
ring av utearealer med gangforbindelser og tilgjenge

5.13 Overdekket inngangs-
parti med trinnfri atkomst 
fra USF plassen. Åpent glass-
parti inntil trappe rommet.

Urbant badeliv: Georgernes Verft, Bergen
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lighet til arealer ved sjøen. Bebyggelsesplanens 
rammer og bestemmelser erstatter tilsvarende gitt i 
tidligere reguleringsplan (Bergen kommune 1998).
Området er regulert til boliger, bolig/gatetun og 
gatetun (offentlig trafikkområde).  (fig.5.14)
 I bestemmelser til bebyggelsesplanen er satt 
som vilkår at det skal vedlegges utomhusplan i 
1:200 i forbindelse med rammesøknad. Det stilles 
krav om minimum 1900 m2 «formålstjenlig ute
oppholdsareal»  på gatetun og i friområdet. Tillatt 
tomteutnyttelse, maksimal TU = 135 %. Det er 
fastsatt maks kotehøyder og stilt en rekke krav til 
bebyggelsens utforming « i pakt med omgivelsene» 
osv. Det er fastsatt en egen bestemmelse om at Kom
munalt råd for funksjonshemmede gis anledning til 
samarbeid og uttale. Det er stilt krav om at gatetun 
skal opparbeides som leke og uteoppholdsarealer, 
og at disse plasseres nær opp til hovedinnganger og 
med gode lys og solforhold (§4 punkt 4.2). 

Planprosessen
Saksbehandler i Bergen kommune vurderer prosjektet 
og uterommene som vellykket, og som et «glans
eksempel» på offentlig hierarkisk styrt planlegging. 
Det ble utarbeidet en disposisjonsplan for Nordnes 
i 1987 som definerte området på Georgernes til bo
lig. Kommunen vedtok en flatereguleringsplan med 
ca 200 boliger og med krav om bebyggelsesplan. Det 
viste seg imidlertid at det ble en «vanvittig» mobilise
ring mot boligbygging. USF var nettopp etablert som 
kulturhus. Representanter for kulturlivet ønsket å ha 
hele området til kulturformål, og Riksantikvaren var 
bekymret av hensyn til festningen. Det ble satt i gang 
en underskriftskampanje som resulterte i 11 000 pro
tester mot boligprosjektet. Gruppen «Frederiksbergs 
venner», etablert av Stiftelsen kulturhuset USF, For
tidsminneforeningen og Bergen Historiske Forening, 
fikk den såkalte «Onduris» prisen for sitt arbeid for 
vern av festningen og terrenget mot utbygging. De 
var sterkt kritiske til en tung utbygging av den natur
skjønne vestsiden av Nordnes. «Bergens vakre ansikt 
vil sterkt forringes av en slik skjemmende og gigantisk 
vorte som utbyggingsprosjektet representerer» (www.
allgronn.org/bergen 17.08.07).
 Reguleringsplanen ble sendt til Miljøverndeparte
mentet for stadfesting, og det ble vedtatt at bebyggelse
splanen skulle utarbeides i nært samarbeid med Riks
antikvaren. Riksantikvaren stilte krav om reduserte 
høyder på bygningene i bakkant mot festningen. Det 
knyttet seg også store konflikter til veifremføringen, 
blant annet fordi et eksisterende hus måtte flyttes. Veien 
oppfyller ikke vegmyndighetenes standardnormer, men 
er en typisk vestlandsvei, smal og svingete. Den nye 
veien, Verftsveien, ble bekostet av utbygger. 
 Kommunens mål om 15 m2 uteareal pr bolig 
var ifølge saksbehandler et «ambisiøst» mål tatt i 
betraktning den store tettheten på Fjellsiden. Regu
leringsplanen krevde som nevnt 1900 m2 «formåls
tjenlig» uteareal, og det kravet er oppfylt. Det tilsva
rer 12,6 m2 pr bolig, og det er ifølge saksbehandler 
litt uklart hvorvidt det også inkluderer Verftsplassen 
og promenaden fordi bare en del av plassen var regu

5.14 Bebyggelsesplan Geor-
gernes Verft. Kaipromenaden 
er regulert til allmennyttig 
formål/gatetun, og bolig-
gaten er regulert til bolig/
gatetun. 

lert. Han antar at kravet om de 7 m2 pr bolig gjelder 
boliggaten. Det ble også etablert en ny lekeplass i 
forbindelse med veifremføringen. 
 Uterommene er blitt opparbeidet med stat
lige midler slik Bergen kommune hadde aksept 
for i byfornyelsen . Dette har, i følge saksbehandler 
vært avgjørende for kvaliteten i uterommene. På 
spørsmålet  om sol og lysforhold mener han at 
det kanskje ikke er så viktig at alle får like gode 
solforhold – det er slik det er på Nordnes også, 
og det kan resultere i ulike priser og dermed flere 
valgmuligheter.  Han mente imidlertid at boligbygge
laget var mer opptatt av like forhold for alle, slik at 
alle boliger i alle fall skulle ha et gløtt mot sjøen. Det 
ble også fastsatt rekkefølgebestemmelser som skulle 
sikre opparbeidingen, og han beskrev boligbygge
laget som en utbygger som ønsket kvalitet i bebyg
gelse og uterom.
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Oppsummering og konklusjon

De viktigste kvalitetene ved prosjektet er beliggen
heten ved sjøen og den gjennomført høye kvaliteten 
i bebyggelse og uterom. Prosjektet har dessuten gitt 
allmennheten bedre tilgang til sjøen. Badeplassen, 
nærheten til kulturhuset og utekaféen og gangvei
forbindelser gjennom området bidrar til et allsidig 
byliv. Badeplassen er etablert som et populært møte
sted sommerstid. At boligene vender rett ut mot pro
menaden og badeplassen, uten noen form for buffer, 
er det mest negative trekket ved prosjektet. 
 Boliggaten er lovlig trang og sol og lysforhold 
i uterom og på private balkonger/ boliger varierer. 

Gaten kunne også med fordel hatt større innslag av 
grønt. Det kan diskuteres hvorvidt det er riktig å 
bruke samme normer i byfornyelsen innen en eksis
terende bystruktur som i nye og større områder der 
en ikke er bundet opp av eksisterende kvartaler og 
gatestruktur. En norm om 7 m2 felles uteareal er ikke 
spesielt ambisiøst i et nytt, større prosjekt. At vi likevel 
vurderer uterommene som gode, skyldes i stor grad 
åpenheten mot sjøen og den grønne veggen i bakkant. 
 

Fyllbilde

Urbant badeliv: Georgernes Verft, Bergen

5.15 Tilrettelagt for store 
trær. Garasjen er lagt under 
gaten og den øvre husrekka. 
Brønner med jordsmonn for 
trærne og utformingen av 
garasjen er planlagt i sam-
menheng, se også snitt gjen-
nom bebyggelsen. 
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6. Det vennlige uterommet
Spikerfabrikken
Stavanger
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Boligene er bygget på tomta til en tidligere 
spikerfabrikk i bydel Storhaug. Bebyggelsen 
består av boligblokker lagt i kvartalsform 
rundt et stort uterom. Kvartalsrommet er 
offentlig tilgjengelig og er opparbeidet med 
variert og frodig vegetasjon og med stor 
omtanke for bruksmulighetene. Som ett av 
svært få prosjekter vi har befart, er uterom-
met i Spikerfabrikken (Nymansmarkå) ikke 
underbygget med garasje.

Beliggenhet og forholdet 
til byen

Bydelen Storhaug ligger i den østlige delen av 
 Stavanger. Vi befinner oss på gammel industrigrunn. 
Før spikerfabrikken startet opp, huset fabrikk

bydelshus og idrettsanlegg, Rosendal kolonihager og 
flotte strandområder med kyststi langs Godalen fram 
til Breidvig. 5 – 600 meter unna ligger Hillevågsvannet  
med småbåthavn. Forbindelsen til grøntområdene er 
uproblematisk. I og med at trafikken gjennom Storhaug 
er dempet betydelig, er området rundt Spikerfabrikken 
blitt en rolig del av byen. Nymannsgata er opparbeidet 
med høyere standard og allébeplantning. Men på tross 
av den flotte beliggenheten og omgivelsene har ikke 
området hatt noe godt omdømme.

Prosjektet og omgivelsene
Rundt Spikerfabrikken ligger et villaområde av eldre 
dato med enkle hvitmalte trehus i halvannen etasje. 

6. Det vennlige uterommet
Spikerfabrikken
Stavanger

6.1 Spikerfabrikken ligger 
i bydelen Storhaug, i østre 
del av Stavanger.

lokalene en sildeoljefabrikk. Etter at spikerfabrikken 
la ned, lå området brakk noen år. De nye boligene 
stod ferdig rundt år 2000. Ambisjonen fra kommu
nens side var å tilføre området, som hører til de mer 
utsatte i byen, en ny giv ved å legge vekt på kvalitet. 
Også utbyggeren hadde dette som mål. Blant annet 
unnlot han å bygge med så høy utnyttelse som regu
leringsplanen ga adgang til. 

Forbindelser til grøntområder, 
skole og sentrum
Området ligger sentralt, ca 20 minutters gange fra 
sentrum på rolige villaveier. Avstanden til Domkirken 
er snaut 1,5 km. Området ligger også nær Midjord 

Det vennlige uterommet: Spikerfabrikken, Stavanger
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6.2 Spikerfabrikken har det 
mest frodige uterommet 
av alle de prosjektene vi 
har studert. Det skyldes at 
 rommet ikke er underbygd, 
at det er stort nok, og at en 
ambisiøs byggherre sammen 
med en flink landskaps-
arkitekt har hatt hånd om 
utbyggingen og opparbeid-
ingen. 

De har små tomter med de fleste hus plassert inntil 
gaten. Det nye prosjektet skiller seg markant fra 
nabolaget når det gjelder tetthet, boligform og arki
tektur. Intet er bevart av det gamle industrianlegget, 
de nye blokkene er modernistiske i formen og har tre 
til fire etasjer. 
 At det nye boligområdet likevel ikke oppleves 
som et fremmedlegeme, kan henge sammen med 
vissheten om at det lå en fabrikk her som også avvek 
fra boligområdet. Dessuten er den nye bebyggelsen i 
hovedsak skilt fra de eksisterende husene med gater. 
Sett mot den vidstrakte og ensartede villabebyggelsen 
rundt utgjør de nye bygningene et holdepunkt for 
øyet. 

Kvartalsrommet har sju gangforbindelser til gatene 
rundt. Disse forbindelsene og den offentlige gang
veien gjennom kvartalsrommet åpner utearealet for 
allmennheten og prosjektet yter med det et tilskudd 
til strøket. Sperrene som er satt opp for å hindre 
biltrafikk inn i uterommet og skilter ved møteplas
sen, kan imidlertid tyde på en viss konflikt mellom 
allmennhetens og beboernes bruk. 
 Et negativt trekk ved prosjektet er muren 
som måtte bygges langs østsiden av prosjektet mot 
Åmøygata. Sammen med de private terrassene mot 
Nymannsgata og Nordre Ramvigvei vitner de om 
mangelfull høydesetting av bygningene. 
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Bebyggelsen og uterommet

Bebyggelsens organisering
Den nye bebyggelsen består av to kvartaler, skilt med 
gaten Sletten og et offentlig friareal. Kvartalet nord 
for gaten er ikke fullstendig, idet fem eksisterende 
småhus danner kvartalets nordvestre hjørne. Dette 
har gitt uterommet en lite heldig form og utearealet 
har ingen spesielle kvaliteter. Parken langs Sletten er 
regulert til kvartalslekeplass og opparbeidet som det. 
Vi skal her konsentrere oss om det søndre kvartalet, 
som består av seks blokker rundt et uterom. 
 Den nordlige blokken (B1 på reguleringspla
nen) er trukket inn fra gaten og gjesteparkering er 
lagt inn mellom gaten og bygningen. Bygningene 
langs Nymannsgata (B2) ligger med 68,5 m avstand, 
forbundet med bro i etasjene over første etasje og 
med gjennomgang til kvartalsrommet. B2 har fire 
etasjer, heis og livsløpsboliger. De øvrige bygningene 
har tre etasjer. B4, som avgrenser uterommet mot 
øst, består også av to bygningskropper med passasje 
mellom. Atkomsten skjer med individuelle utvendige 
trapper til annen etasje. Alle treetasjes bygninger har 
pulttak og høy toppetasje. Bygning (B3), langs Nor
dre Ramsvigvei, ligger skrått og avgrenser kvartalet i 
sørvest. En eksisterende villa danner en avgrensning 
mot sørøst. Den moderate utnyttelsen tillater at alle 
beboernes biler får plass under bygningene. Dermed 
kan kvartalsrommet disponeres fritt når det gjelder 
vegetasjon.
 Oppdelingen av bygningskropper i mindre 
enheter virker riktig sett mot dimensjoner og bygge
skikk i nabolaget. Tilbaketrekningen av B1 er deri
mot et diskutabelt grep dels fordi tverrgaten, Sletten, 

får et oppløst, utydelig gaterom, dels fordi bygning 
B1 med sitt noe klumpete utbygg og brunfarge får 
all oppmerksomhet og i tillegg fordi kvartalsrommet 
blir mindre enn det kunne vært. Begrunnelsen for 
dagens løsning var ønsket om å unngå gjesteparke
ring i kvartalsrommet. Hensynet til solforhold på det 
offentlige utearealet nord for Sletten har trolig også 
spilt inn.

Uterommets størrelse og dimensjoner
Kvartalsrommet måler ca 60 m x 45 m. I utgangs
punktet skråner arealet svakt mot øst. Bygningen 
langs Nymannsgata er i 4 etasjer pluss garasjekjeller 
og med inngangsnivå 50100 cm høyere enn ute
arealet. Bygningen langs Åkragata er i tre etasjer 
med inngangene på samme nivå som utearealet, men 
med en mur nedenfor. Bygning B1, som avgrenser 
kvartalet mot nord, ligger også på nivå med utearea
let. I sørøst åpner uterommet seg, med en eksiste
rende villa som avgrensning. (fig 6.4 og 6.11)
 Uterommet har gode dimensjoner. Romlighet 
og solforhold er ivaretatt og arealet virker passe stort 
til felles bruk. Det er få ubrukbare restarealer i kvar
talsrommet. Fireetasjesblokken langs Nymannsgata 
virker imidlertid noe høy både sett i forhold til villa
bebyggelsen og de øvrige bygningene i kvartalet. I 
vår og høsthalvåret vil bygningen kaste skygge for 
vestsola. Avgrensningen i sørøst med villatomta bidrar 
til variasjon og den lave horisonten gjør at vintersola 
fra sør slipper inn i kvartalsrommet. 

6.4 Ortofoto med dimensjonsangivelse som viser del av det 
nordre kvartalet, det offentlige friarealet, tverrgata og det søndre 
kvartalet.

6.3 Reguleringsplanen for det søndre kvartalet avgrenset av 
tverrveien Sletten i nord og Nymannsgata i vest.

Det vennlige uterommet: Spikerfabrikken, Stavanger
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6.5 Utomhus- og plantepla-
nen viser detaljert hvordan 
utearealet skulle opparbei-
des. Angivelse av høyder 
med en halv meters koter.
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Tomteutnyttelse, tetthet og solforhold
Grad av utnyttelse er betydelig lavere enn i de fleste 
prosjektene vi har besøkt. Tomteutnyttelsen er 80% 
og kvartalet har i underkant av 10 boliger per dekar.  
Gjennomsnittlig boligstørrelse er ca 83 m2. Vi be
dømmer utnyttelsen som rimelig sett i forhold til 
strøket rundt og ønsket om å tilføre kvaliteter. De 
viktigste gevinstene ved den lave utnyttelsen er:

 Bebyggelse som ikke bryter for 
 mye med det eksisterende

 Gode solforhold

6.7 Snitt gjennom blokken langs Nymannsgata. 
Parkering under bygningen

       Spikerfabrikken
       Stavanger

Tall fra Stavanger kommune og utbygger

Utbygger Prosjektpartner A/S 

Tiltakshavere Blokk A: Klepp Hus A/S
 Blokk B: Byggfirma 
 Leif Rønning AS
 Blokk C: Jadarhus
 Blokk D: Øster Hus AS
 Blokk E: Block Berge by gg AS
 Blokk F: Nymannsmarkå AS

Landskapsarkitekt  Målfrid Folkvord

Arkitekter Sjo Fasting for Blokk A, B, C og D
 Aros AS, for blokk E og F

Ferdigstilt År 2002

Tomteareal 7717 m2

Bruttoareal boliger BTA 8209 m2

Bruksareal boliger, BRA 6182 m2 pluss 2027 m2 i 
 parkeringsanlegg i underetasje
 i blokk D, E og F.

Antall boliger 74

Tomteutnyttelse 80 % eksklusive parkerings-  
 anlegg (deler av parkerings - 
 dekket ligger over terreng). 

Etasjetall 3, i blokk E og F: 3 etasjer og  
 inntrukket 4. etasje

BYA, Prosent bebygd areal 30 %

6.6 Uterommet sett fra 
sørvest med veksling mel-
lom tilplantete arealer, 
plenarealer og lekeplasser. 

Det vennlige uterommet: Spikerfabrikken, Stavanger
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6.8 Solforhold ved vårjevndøgn kl. 15.00 (normaltid).

6.9 Uterommet oppleves 
som et grønt rom, en felles 
park for beboerne.

 Uterom som ikke er underbygget med parkering
 Et grønt uterom med mange bruksmuligheter 

Kvartalet har gunstig orientering og lav horisont mot 
sør. Det er dessuten så bredt at ettermiddagssola når 
ned i uterommet i sommerhalvåret. (fig 6.8)

Opplevelsen av uterommet
Uterommet oppleves først og fremst som et grønt rom,   
en felles park for beboerne. Til forskjell fra de aller 
fleste andre prosjekter vi har sett på, kan en bevege seg 
ute uten å føle seg beglodd. Det skyldes dels rommets 
størrelse, men også modelleringen av terrenget og 

beplantningen. Vi tror denne følelsen av å kunne være 
for seg selv utendørs vil forsterkes etter hvert som 
vegetasjonen vokser til. En beboer vi snakket med, 
fortalte at opplevelsen og bruken av uterommet var 
årsaken til at hun valgte å flyttet hit. (fig 6.9)

Uterommets innredning 
og møblering

Arealdisponering og funksjoner
Uterommet er planlagt både for opphold og lek. 
Størrelsen er tilstrekkelig til å romme både private og 
felles funksjoner, og det er god balanse mellom dem. 
Skjermingen er godt ivaretatt med buskrekker som 
vil bli tettere med årene. 
 Kvartalsrommet er åpent for gjennomgående 
gangtrafikk, men lukket for biler med et par bom
mer. En sentral gangakse deler seg i Yform sør 
for møteplassen. Observert gangtrafikk gjennom 
tunet  skjer stort sett diagonalt mellom Åkraveien og 
 Nymannsgata. 
 Utearealet har fire steder med lekeutstyr (huske, 
gyngebrett på kraftige fjærer, lekeskulptur med 
rutsje bane og sandlekeplass). Inntil sandkassa er satt 
opp benker i en bue og det er bygget en pergola for 
klatreplanter over. Sørøst på tunet er anlagt en mur 
som også kan brukes som sittebenk. I sørvest ligger 
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et plenområde som kan brukes til croquet o.l.  De 
ulike lekestedene er skilt fra hverandre med terreng
former og vegetasjon og vil samlet kunne oppfattes 
som en spennende lekesekvens av barna. 
 Utearealet er primært tilrettelagt for barn. Selv 
om plenarealet i prinsippet også kan brukes til opp
hold for voksne, savner vi et møtested skilt fra leke
stedene, med noen gode benker hvor man kan slå 
seg ned med en bok eller for å hvile bena. 
 Arealet inntil bygningene er disponert til inn
ganger og private terrasser. Terrassene mot kvartals
rommet har en rimelig dybde og er godt skjermet mot 
fellesarealene med busker. Det er imidlertid ikke gjort 
forsøk på å skjerme den enkelte uteplassen mot na
boen. Terrassene mot Nymannsgata ligger i nivå med 
gaten og er atskilt fra fortauet med en plantekasse på 
ca 60 cm. Terrassene har innkikk og for snau dybde. 
Den åpne delen ser ut til å være lite i bruk. Riktig ille 
er forholdene langs Nordre Ramsvigvei hvor uteplas

positivt til gatebildet gjennom sin egenkarakter og 
kvalitet. Svalgangsveggen på andre siden mot kvar
talsrommet har en enkel og nødtørftig utforming 
og føles noe høy og dyster. Veggen på B1 er variert i 
vertikalplanet, mens veggen på B4 varierer mellom 
hver etasje. Variasjonen mellom de ulike bygningene 
beriker opplevelsen av uterommet, bortsett fra sval
gangsveggen. 

Vegetasjon, møbler og utstyr
Golvet i kvartalets fellesareal er lagt ut som plen 
og utgjør ca 1,7 daa. Arealet er formet med opptil 
en meter høye «koller» som deler arealet i ulike 
leke steder og skiller mot gangvei. Vegetasjonen 
er variert og kan beskrives som et bunnskikt med 
markdekking,  et mellomsjikt med et variert utvalg 
lave og høyere busker og et tresjikt med grupper av 
trær plassert på spesielle punkter i uterommet. I til
legg finnes klatreplanter på pergolaen og murer flere 
steder i uterommet. Valg og plassering av beplant
ning og utstyr virker uanstrengt og naturlig og vi ser 
ingen tegn til konflikter mellom bruk og beplant
ning. Området er meget godt skjøttet og plantene ser 
ut til å være i god vekst. 
 I tillegg til lekeapparatene er anlagt en oppholds
plass beregnet for foreldre til småbarn med benker 
inntil sandlekeplassen nord i kvartalsrommet. Over 

6.10 Lekesteder er anlagt 
flere steder i området, skilt 
med vegetasjon og terreng-
former.

sen ligger under fortausnivå, mangler planteskjerming 
og har fullt innsyn. Av hensyn til privatlivet på terras
sene burde begge disse bygningene vært hevet 2080 
cm. 
 At terrasser og balkonger mot Nymannsgata 
er trukket inn i fasaden og har skyveglass, skyldes 
støykrav i forhold til trafikk da prosjektet ble plan
lagt. Nå er trafikken dempet og ordningen virker noe 
meningsløs.

Utearealshierarkiet
Utearealene i Spikerfabrikken er ordnet i et hierarki 
fra det helt private til det offentlige og med buffere 
der det er nødvendig (bortsett fra terrassene mot 
gatene, nevnt ovenfor). Kvartalsrommet har en stør
relse som har gjort dette mulig og planleggerne har 
visst å utnytte mulighetene.

Veggene i uterommet
Bygningene som omkranser uterommet, er forskjel
lige i materialbruk og inndeling av fasaden. De er 
tegnet av to forskjellige arkitektfirma (og kunne i 
prinsippet vært tegnet av flere). Veggene mot kvar
talsrommet har kledning i trepanel, mens fasaden 
på B2 mot Nymannsgata er utformet som en glatt 
skjerm i stål og glass. Den avviker sterkt fra villa
bebyggelsen på andre siden av gaten, men bidrar 

Det vennlige uterommet: Spikerfabrikken, Stavanger
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benkene er bygget en pergola som etter hvert vil bli 
dekket av et utvalg klatreplanter. 
Gangveiene er asfaltert, inngangssoner og private 
terrasser er belagt med betongstein. Inngangssonene 
virker spartanske og ødslige sett mot det frodige 
kvartalsrommet. Dette beror delvis på at disse area
lene er underbygget med parkering. Arealene er hel
ler ikke møblert, og det er ikke gjort noe for å hindre 
innkikk og passering inntil vinduene i første etasje 
som ligger tilbaketrukket med lite dagslys.

Planprosess og juridiske 
virkemidler

Spikerfabrikken har vært gjennom en lang plan
prosess. Varsel om oppstart av regulering ble sendt 
allerede i 1994. Beboerforeningen i strøket ønsket å 
verne den gamle spikerfabrikken og foreslo blant an
net å bruke den til sosiale formål, men byantikvaren 
vurderte den som ikke verneverdig. Reguleringen 
fastsatte at en del av det nordre kvartalet mot Sletten 
skulle opparbeides til offentlig friområde/lek. Det ble 
i reguleringsplanbehandlingen vist til at utbyggingen 
skal følge Stavangers lekeplassnorm. At et eksiste
rende hus måtte rives for å få plass til lekearealet, 
viser at kommunen er villig til å gå langt for å gjen

6.11 Midten. Det private 
utearealet på bakken er godt 
skjermet mot fellesarealene. 
Det er derimot ikke gjort 
få forsøk fra beboerne på 
innbyrdes skjerming mellom 
terrassene. Skyldes det hen-
synet til rasjonell plenklip-
ping eller gode naboforhold?

6.12 Terrassene mot Ny-
mannsgata er grunne. De 
bærer heller ikke preg av å 
være mye brukt. Innglassin-
gen skyldes tidligere krav til 
støyskjerming.

6.13 Et av de svakeste punk-
tene i prosjektet er terras-
sene mot Nordre Ramsvigvei, 
som ligger lavere enn for-
tausnivå og uten noen form 
for skjerming.

nomføre normen. Det var også kommunens strategi 
å gi gatene i området et grønnere preg. Husbanken 
ga tilskudd til miljøtiltak, og treplanting ble innar
beidet i planen. 
 Begge kvartalene ble regulert til fornyelse og 
boligformål, det søndre med en tomteutnyttelse 
(TU) på maksimalt 100 %. Det ble i saksdokumen
tene påpekt at «det er forutsatt høy utnyttelse for å 
imøtekomme krav om bedre utnyttelse av sentrums
nære arealer», og det ble påpekt at kvartalet ligger 
sentralt i bydelen ved busstopp, hovedsykkelåre, 
miljø gate og nærhet til friområder og ballbaner 
(Stavanger kommune, 2000, Plan 1538). I tillegg til 
ønsket om en relativt høy utnyttelse (innenfor et 
småhusstrøk), ble blant annet følgende hensyn inn
arbeidet i reguleringsplanen:

 Bebyggelsen ble delt opp i flere bygningsvolumer 
for å tilpasses småhusområdets skala. 

 Det ble tegnet snitt gjennom kvartalet, satt mak
simumshøyder og krav til takform. 

 Kvartalsrommet skulle være tilgjengelig for of
fentligheten med regulering av offentlig gangvei 
gjennom i nordsør og østvest retningen. 
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 Det ble stilt krav om støydemping av fasaden mot 
Nymannsgata og innglassing av balkonger. 

 Bygningene mot Åmøygata ble planlagt tilpasset 
barnefamilier, med direkte trapp ut og «rekke
huspreg». 

 Kravet om parkeringsdekning ble, med henvis
ning til den sentrale beliggenheten, satt til 1,0 
bilplass per bolig, 2/3 av hva som er vanlig. 

Både kommunen og utbyggeren var usikker på om 
boligene ville bli etterspurt. Utbyggeren valgte å øke 
kvaliteten ved ikke å utnytte byggevolumet fullt ut, 
ved å variere bygningenes form og materialer, ved å 
innarbeide livsløpsstandard i bygningen langs Ny
mannsgata, og ved å legge stor vekt på opparbeidin
gen av utearealene. 
 Ved utformingen av kvartalsrommet ble land
skapsarkitekten stilt forholdsvis fritt. Hun ønsket å 

6.14 Overdekket pergola gir 
god skjerming mot de pri-
vate utearealene og skjermer 
uteplassen mot innsyn. Små-
barns lek er plassert inntil 
sitteplassene og skjermet 
fra de øvrige fellesarealene. 
Sitteplassen virker noe over-
dimensjonert.

6.15 Inngangssonen i B2 er 
unødvendig trist og ensfor-
mig. Ingen skjerming mot 
innkikk i første etasje.

skape et uterom for alle aldersgrupper og på en slik 
måte at de ikke forstyrret hverandre. Derfor la hun 
opp til flere sandlekeplasser og god skjerming mot 
private terrasser. Også lekeutstyret ble valgt med 
tanke på variert aktivitet. (En stor «fugleredehuske» 
ble fjernet av beboerne fordi den ble for populær for 
barna i nabolaget.) Plantene ble valgt med henblikk 
på blomstring og variasjon til forskjellige årstider, for 
å skape et frodig uterom og et rikt fugle og dyreliv. 
Et slikt plantevalg krever noe mer skjøtsel, men i og 
med at anleggsgartneren skulle ha tre års skjøtsels
oppdrag for sameiet, regnet man med at kunnskap 
kunne overføres til beboerne i løpet av perioden. 

Oppsummering og 
konklusjon
Kvartalsrommet er bebyggelsens største aktivum og 
hovedårsaken til at vi ser prosjektet som et eksempel 
til etterfølgelse. Kvaliteten beror på en kombinasjon 
av rommelighet og utforming. Tettheten er så lav at all 
parkering er samlet under bygningene. Dermed har 
planleggerne stått friere med utformingen av kvartals
rommet og det er skapt et frodig, grønt uterom. I 
tillegg til at rommeligheten har gitt gode solforhold, 
er arealet godt disponert, brukelig til forskjellige ak
tiviteter og vakkert modellert og beplantet. Dessuten 
har bygningene som omkranser uterommet, en skala 
og arkitektur som bygger opp under det vellykkete 
 resultatet. Svakheter i prosjektet er knyttet til den 
tilbaketrukne bygningen langs Sletten og høydeset
tingen, som har resultert i innkikk på terrassene på 
vestsiden og en mur langs østsiden av bebyggelsen.
 

Det vennlige uterommet: Spikerfabrikken, Stavanger
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Tre problemer:

7. Forholdet til byen

8. Tetthet og arealknapphet

9. Møblering og 
 innredning av uterom
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Møtet mellom nye prosjekter og den 
 eksisterende byen byr på muligheter og 
utfordringer. Prosjektene kan nyte godt av 
kvaliteter som finnes i området, men bør 
samtidig bidra med kvaliteter som by delen 
mangler. Bidrar prosjektene til gode gangvei-
forbindelser gjennom områdene eller ska-
per de barrierer? Er uterommene offentlig 
tilgjengelige eller står vi overfor såkalte 
«gated communities»? Hvem har ansvaret 
for sømmen mellom prosjektene? Hvem skal 
sørge for at byveven henger  sammen?

Vi har sett få prosjekter som bidrar til et allsidig og 
levende miljø. Mange kan nærmest beskrives som 
sovebyer i byen. De gir lite tilbake til byen utover 
et tilskudd av nye, sentralt beliggende boliger. Pro
sjektene nyter godt av byens kvaliteter, nærheten til 
 butikker, kafeer og kulturliv, men yter lite tilbake i 
form av aktiviteter på gateplan. Å nyte uten å yte er 
å være «gratispassasjer». Prosjektene kan til og med 
frata byen viktige kvaliteter dersom grønne lunger 

7. Problem: Forholdet til byen

7.2 Hederlig forsøk. Ilsvika i Trondheim representerer et forsøk 
på å skape et allsidig bymiljø. Bygningene er organisert rundt 
en hovedgate og et torg (til venstre i bildet) med butikker ut 
mot gaten. I bakgrunnen ses en kafé med uteservering i gaten 
(under baldakinen). Det er også en kafé mot strandpromenaden 
på den andre siden. Tomme butikklokaler tyder imidlertid på at 
kundegrunnlaget er i minste laget. Problemet skyldes også at 
gaten ikke fører noe sted, slik at det bare blir beboerne i områ-
det som har et naturlig ærend der. 

7.1 Badebilde rett i gara-
sjen - tror ikke jeg har fått 
dette bildet.

Problem: Forholdet til byen

7.1 Visuelt stengsel.
Bebyggelsen i Badedam-
men stenger for kon-
takten mellom byen og 
sjøen i strid med retnings-
linjer i kommune delplan for 
 sentrum. Fra Verven som 
er hovedgaten gjennom 
 Badedammen, har man så 
og si ingen kontakt med 
sjøen pga. garasjekjellere, se 
fig 7.11 og 7.15.
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7.3 Over. Berikelse av 
sjøfronten. Med sin arkitek-
toniske kvalitet bidrar Otter-
dalstomta i Kristiansand til 
byens ansikt mot sørøst og 
parkområdet. 

7.4 T.v. Vakker søm. 
Et fint møte mellom gam-
mel og ny boligbebyggelse i 
Straen, Stavanger. Kommu-
nen og utbyggeren har valgt 
skifer og granitt, materialer 
med høy kvalitet. Sammen 
med plantning og vannrenne 
bidrar de til et godt møte 
mellom byområder med ulik 
karakter.

7.5 Tomt møte. 
Rommet mellom boligpro-
sjektet til høyre og nærings-
byggene til venstre og i front 
fremstår som en ødslig plass 
på tross av en flott beliggen-
het ut mot sjøen. Rommet 
har ingen møblering og 
ingen funksjoner. Badedam-
men, Stavanger. 

blir bebygget, eller dersom de skaper barrierer og 
stenger for utsikt fra byen til sjøen og vice versa. 
De nye boligprosjektene ligger i sentrale by områder, 
bygges ofte i høyden og blir derfor svært synlige 
innslag i byveven, på godt og vondt. Den bitvise 
byutviklingen stiller store krav til utformingen av 
skjøtene mellom nytt og gammelt og mellom de nye 
prosjektene. De kan inngå i en konstruktiv og positiv 
dialog med omgivelsene, eller de kan være mer eller 
mindre lukkede og avvisende. 
 Vi har sett mange trange uterom som ikke har 
ivaretatt barns behov for arealkrevende lek. Fortett
ingen leder til en kamp om knappe arealressurser. 
 Kommunen har det overordnete ansvaret for 
at den omfattende fortettingen bidrar til et godt og 
 variert by og boligmiljø. Den har et særlig ansvar 
for å sikre tilstrekkelig store og gode nok områder 
for lek og opphold, og trafikksikker atkomst til disse 
i form av gang og sykkelveier. Opparbeiding av slike 
områder for lek og opphold kan skje i samarbeid 
med utbygger, og kan sikres ved rekkefølgebestem
melser. 

Allsidig bymiljø 

Funksjonsblanding og samlokalisering av boliger, 
service og arbeidsplasser, kafeer og kulturliv kan 
bidra til redusert transportbehov og et mer allsidig 
bymiljø. Bortsett fra Nedre Elvehavn i Trondheim 
(kapittel 4), har vi sett få prosjekter der en har fått til 
en slik funksjonsblanding. Det er ikke tilstrekkelig 
med samlokalisering av for eksempel kontorer og 
boliger. Et allsidig bymiljø krever gode steder å være, 
steder det er naturlig å oppsøke fordi de har riktig 
beliggenhet og noe som lokker folk, slik den danske 
arkitekten Jan Gehl (1972) har vist i sine studier av 
livet mellom husene. Et allsidig bymiljø krever der
med et samspill av en rekke ulike funksjoner. 

Skjøtene mellom prosjektene 
og omgivelsene

Utbyggingen skjer ofte som enkeltvise boligpro
sjekter. En slik utbyggingsform stiller store krav til 
koordinering for å unngå uheldige skjøter i form av 
«tomme» mellomrom mellom prosjektene og mel
lom den nye og den eksisterende bebyggelsen. Vi 
har sett flere eksempler på gater og plasser mellom 
ulike prosjekter som ikke har noen funksjon eller 
som fremstår som et gapende hull. Den bitvise by
utviklingen stiller store krav til kommunen med å 
koordinere overgangene mellom prosjektene og «sy 
sammen» enkeltprosjekter til en meningsfull byvev.  
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7.7 Privatisering. 
En del av den offentlige 
plassen ved TMV bygget på 
Nedre Elvehavn er privatisert 
i strid med reguleringsbe-
stemmelsene.

7.6 Revirmarkering. 
Tilgjengelig men eksklusivt 
uterom på Otterdalstomta 
i Kristiansand. Porten mar-
kerer et skille mellom gaten 
som offentlig rom og det 
boliginterne uterommet. Løs-
ningen balanserer mellom 
privatisering og utestenging. 
Dersom portene blir låst, kan 
prosjektet oppleves som eks-
klusivt og ekskluderende. 

Offentlig tilgjengelige ute rom 
eller avstengte felles skap?

Boligfortetting skjer gjerne i sentrale byområder som 
fra før er tette og har få og små uterom. Uteromme
ne i nye boligprosjekter bør derfor betraktes som et 
mulig tilskudd til byens utearealer og bør prinsipielt 
være tilgjengelige for allmennheten. Stavanger kom
mune har dette som et krav til alle nye byboligpro
sjekter, og ser uterommene som prosjektets bidrag 
til fellesskapet. Beboerne kan ha legitime behov for å 
stenge uterommet med port, for eksempel for å hin
dre barn i å løpe ut i gaten. Vi har likevel sett få ute
rom som er låst og utilgjengelige for allmennheten. 
Innkikk til et grønt gårdsrom kan være en kvalitet i 
bymiljøet, selv om rommet ikke er tilgjengelig. Den 
dårligste løsningen sett fra byens og fellesskapets 
side er låste gårdsrom på tak som verken gir offent
ligheten adgang eller byr på innkikk til noe grønt. 

Problem: Forholdet til byen
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7.9 T.v. Tilgang til sjøen. 
Mange nye boligprosjekter 
ligger i strandsonen eller 
langs en elvebredd, og har 
gitt beboerne og folk flest 
bedre tilgang til strandsonen. 
Sandviken brygge og Måse-
skjæret, Bergen.

7.8 Over. Utestenging. 
Beboerne har privatisert en 
del av strandsonen i strid 
med bestemmelser i plan-
vedtaket. Porten er utstyrt 
med skilt der det er angitt 
åpningstider og at «Gjester 
skal være i følge med bebo-
ere». Måseskjæret, Bergen.
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7.10 Over. Åpninger mot 
utsikten. Fra hovedgaten og 
plassen i Ilsvika, Trondheim, 
er det usikt mot sjøen og 
Munkholmen.

Åpne eller stenge for  utsikt?

Ny bebyggelse er ofte høyere og tettere enn eksisterende. 
Det medfører, forståelig nok, protester fra berørte 
 naboer som mister sol, lys og utsikt. Ny bebyggelse bør 
ta hensyn til viktige siktlinjer i bylandskapet. Mange 
prosjekter ligger langs sentrale havnefronter eller elve
kanter. Det stiller særlige krav til utforming som tar 
hensyn til bakenforliggende bydeler og kontakten mel
lom byen og vannet.  Til sammenlikning: Vi aksepterer 
ikke  at publikum på første rad står i teatret.

7.11 T.h. Visuelt stengsel.
Fra Verven som er hovedga-
ten gjennom  Badedammen, 
har man så og si ingen kon-
takt med sjøen pga. garasje-
kjellere, se fig 7.15. Hoved-
gaten ender i en garasje,

Problem: Forholdet til byen
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7.12 T.v. Tilskudd til byen. 
Strandpromenaden langs 
Ilsvika er et tilbud til hele 
Trondheim. Foreløpig avslut-
tet med en liten barokkpark.

Om å yte og nyte

Nye byboligprosjekter lokaliseres gjerne inntil at
traktive og sentralt beliggende parker eller langs sjø/
elvebredd og samtidig nær byens service og kultur
tilbud. Prosjektene nyter godt av kvaliteter som fin
nes i området fra før, men bidrar ikke nødvendigvis 
med nye kvaliteter, for eksempel kvaliteter området 
mangler. De snylter på herlighetsverdier i stedet for å 
bygge en fullverdig by.

7.13 Øverst og over. 
Gratispassasjer. Boligpro-
sjektet i  Kuholmveien i Kris-
tiansand er sprengt ut i en 
bratt fjellskråning. Prosjek-
tets  dimensjoner og propor-
sjoner sprenger målestokken 
på stedet. Det tar stor opp-
merksomhet i bybildet, men 
gir lite tilbake til byen. Det er 
etablert en gangveiforbindel-
se via trapp til bydelen bak, 
men uterommet på baksiden 
er gjerrig tilmålt. Sandkassen 
er minimal og ligger i skygge 
midt på dagen.
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Førsteetasje mot gaten

Møtet mellom et nytt boligprosjekt og omgivende 
bygater stiller særlige krav til utforming av første 
etasje. Det tradisjonelle bymønsteret er en blanding 
av butikker mot gaten i 1. etasje og boliger i etasjene 
oppover. I bydeler der det ikke er grunnlag for butik
ker, bør boliger i første etasje skjermes mot innsyn. 
Vi har sett mange lukkede fasader ut mot gaten med 
parkering innenfor. Boliger som ikke er godt nok 
skjermet, har ofte gjentrukne gardiner. Både parke
ring og nedrullete gardiner i første etasje mot gaten 
er ødeleggende for ethvert bymiljø. Der det er nød
vendig å legge parkeringen i første etasje på grunn av 
fare for vanninntrengning i kjelleren, bør en utnytte 
fasaden mot gaten til butikker og service.

7.15 Trist 1. etasje. Lukkede 
fasader mot gaten bidrar ikke 
til et trivelig bymiljø. Utbyg-
gerne ønsket ikke å legge 
garasjene i kjeller (under hav-
nivå), og man har i stedet fått 
lukkede garasjekjellere mot 
hovedgaten i strid med ret-
ningslinjer i kommunedelplan 
for sentrum. Se også fig. 7.11.
Badedammen, Stavanger. 

7.14 Et godt eksempel på 
bybygging. Bassengtomta i 
Trondheim har butikker i de 
to nederste etasjene og boli-
ger lenger opp. Butikker mot 
gaten bidrar til et allsidig by-
miljø. Det indre av kvartalet 
er utnyttet til parkering, og 
bidrar til flere bilfrie gater og 
plasser i området. Bildet vi-
ser fasaden mot Rosenborg-
bassenget. Også her er det 
glasspartier og butikker mot 
gaten i tillegg til innganger 
til boligene, alt overdekket av 
utkragete bygningskropper.

Problem: Forholdet til byen
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7.17 Lengst til venstre.
Fotgjengerforbindelser gjen-
nom hele byen. Kristiansand 
kommune har opparbeidet 
strandpromenaden som en 
sentralt beliggende og mye 
brukt turvei mellom sen-
trum og friområdene langs 
sjøen. Kommunen har også 
opparbeidet nye turveier 
langs Otra og planlegger ny 
gangbru gjennom utbyg-
gingsområdet Kjøita til sen-
trum. I Kristiansand har man 
i tillegg kort vei fra sentrum 
til store friområder på Od-
derøya og Baneheia. 

7.18 T.v. Nye turveier på 
Kjøita og langs Otra. Tur-
veien fortsetter gjennom 
området og ned til Otra der 
Kristiansand kommune plan-
legger ny gangbru som skal 
forbinde utbyggingsområdet 
med sentrum. 

7.16 Problematisk: 
Det er positivt at promena-
den gir allmennheten tilgang 
til sjøen. Det er uheldig at 
den ikke har noen fellesfunk-
sjoner og ikke fungerer som 
den meste direkte forbin-
delsen mellom Badedam-
menområdet og sentrum. 
Kommunen forutsatte at det 
skulle være boliger mot pro-
menaden og ønsket at det 
skulle etableres kafé. Det er 
imidlertid få mennesker der. 
Fasaden mot promenaden er 
delvis vegg mot garasjekjelle-
ren og beboerne har så langt 
vært kritiske til å etablere 
kafé.

Nedre Elvehavn og sentrum i Trondheim over den 
såkalte blomsterbrua (se kapittel 4). Dette grepet har 
redusert avstander og sørget for at folk bruker beina 
når de skal inn til sentrum. Kristiansand kommune 
er i ferd med å etablere et sammenhengende og ef
fektivt gang og sykkelnett som forbinder de viktig
ste målpunktene i byen. En ny bro over Otra inngår 
i dette. 

Gang- og sykkelforbindelser til 
bysentrum og marka

Et viktig bidrag til å redusere trafikkbelastningen i 
byområder er å planlegge sentralt beliggende boliger 
slik at det er enkelt å komme fra boligen til daglige 
gjøremål på en mest mulig miljøvennlig måte, det 
vil si til fots eller med sykkel. Kommunen har det 
overordnete ansvaret for å sikre et sammenhengende 
gang og sykkelveinett. Hensyn til de myke trafikan
tene er i varierende grad ivaretatt i prosjektene. Blant 
gode eksempler kan nevnes tilknytningen mellom 
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7.19  Natur som lekeutstyr. 
Trestammer som skulptur og 
et sted å leke for både to- og 
firbente. Kristiansand.
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7.22 Ut mot havet. 
Lekeplass med flott usikt, Ils-
vika, Trondheim. Lekeplassen 
ligger inntil en strandprome-
nade og badeplass.

7.20 Godt hovedgrep. 
I utbyggingen på Rosenborg 
i Trondheim er flere nye bo-
ligkomplekser samlet rundt 
et større sammenhengende 
grøntdrag med siktlinje mot 
Kristiansten festning. Et godt 
hovedgrep har dessverre blitt 
forpurret av uheldig utfor-
ming av utearealet. Oppar-
beidingen virker tilfeldig og 
uten nok omtanke for hvor-
dan arealene skal brukes.

7.21 Populære aktivitets-
parker i Stavanger. Bade-
dammen (bildet) og Kjelvene 
er opparbeidet med dek-
ningsbidrag fra kommunen, 
staten og fra utbyggerne i 
området. 

Arealkrevende aktiviteter
for større barn

Når uterommene er små og trange, blir det vanskelig 
å ivareta større barns behov for plasskrevende akti
viteter som ballspill, skating, aking og lignende. Vi 
har sett at nye byboligprosjekter ikke legger til rette 
for aktivitetene til denne aldersgruppen, og i noen 
prosjekter er det knapt nok areal som ivaretar min
dre barns behov (se fig. 7.13). De få eksemplene på 
aktivitetstilbud som er myntet på større barn, dreier 
seg stort sett om typiske gutteaktiviteter, for eksem
pel skating. Vi har ikke sett noen eksempler på akti
vitetstilbud som appellerer spesielt til jenter, som for 
eksempel større turn og jungelanlegg. Det er også få 
aktivitetstilbud i form av bading og vannlek (innen
dørs og utendørs), aktiviteter som er svært populære 
både blant gutter og jenter (Mjaavatn 1999). Vi har 
heller ikke registrert aktivitetstilbud vinterstid. 
 Kommunene bør ha et overordnet ansvar for å 
sikre barns behov gjennom opparbeiding av parker, 
plasser og friområder egnet for lek og opphold, og 
sørge for atkomst til disse. Opparbeiding av egnete 
områder kan skje med bidrag fra utbyggerne, evt. 
i form av frikjøpsordninger slik man har hatt med 
parkeringsplasser. Bruk av rekkefølgebestemmelser 
kan sikre at områdene blir opparbeidet.
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7.23 Fleksibel bruk. Plassen 
foran denne kirken i Bergen 
kan brukes til så forskjellige 
aktiviteter som samling et-
ter begravelser og ballspill. 
Benken i bakgrunnen er 
plassert inntil en vegg som 
gir ryggdekning og skjermer 
visuelt mot en trafikkert gate 
bak. Vannkunsten beriker 
byrommet og lyden av ren-
nende vann demper støyen 
fra trafikken. 

7.24 Fint flerfunksjonelt 
byrom. En liten plen på et 
garasjelokk i Nordnesområ-
det i Bergen brukes til solba-
ding, lek og enkelt ballspill. 
Uterommet er nedsenket i 
forhold til omgivende ter-
reng, og den lave vollen 
definerer rommet samtidig 
som den skjermer og er god 
å ligge mot. 

7.25 God utnyttelse av små 
byrom. I Bergen er byrom-
mene utnyttet arealøkonomisk 
og oppfinnsomt. Generelt bør 
felles uteplasser plasseres i 
solveggen og med god rygg-
dekning. 

Flerfunksjonalitet og
sambruk

I en situasjon med plassmangel bør man utnytte 
arealene best mulig. De boliginterne uterommene er 
ofte snaue og offentlige arealer representerer et nød
vendig og viktig supplement for lek og rekreasjon. Vi 
har sett flere eksempler på god bruk av det offentlige 
rommet til glede for beboerne i de nye boligprosjek
tene og for folk flest. 
 De offentlig tilgjengelige uterommene kan med 
fordel utformes for fleksibel bruk og slik at flere ty
per brukere kan få glede av dem. Flerfunksjonalitet 
vil si at et område kan brukes til ulike aktiviteter. En 
ballbinge kan bare brukes til ballspill, mens en større 
plen kan brukes til ulike ballspill, lek og opphold, 
skigåing og andre vinteraktiviteter. Sambruk vil si at 
ulike grupper kan bruke det samme arealet, samtidig 
eller etter tur. 

Problem: Forholdet til byen
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7.26 T.v. Flerfunksjonalitet 
og sambruk gir tilbud til 
flere. Kristiansand kommune 
har tilrettelagt store friområ-
der i strandsonen for lek og 
fysisk aktivitet. Badeplassen 
og friområdene ligger i gang-
avstand fra sentrum.

7.27 Over. Monofunksjonelt 
anlegg for de få? Et nytt 
nærmiljøanlegg i Kristian-
sand fremstår som et øde 
sted inneklemt mellom 
skråningen  opp mot Bane-
heia og boligbebyggelsen 
tett inntil. Den nye boligbe-
byggelsen vil bli høyere enn 
den eksisterende og legge 
store deler av anlegget i 
skygge om formiddagen. 
Skateanlegget kan skape 
støyproblem for boligene 
inntil. Det var få sitteplasser, 
klatreveggen var ikke ferdig-
stilt, og et område beskrevet 
som skog på  planen besto 
av noen (fore løpig?) nokså 
pjuskete trær. 
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På 1980-tallet brukte samfunnet store res-
surser på å fornye de sentrale områdene i 
storbyene, blant annet ved å rive bygnin-
ger der det var for lite plass, sol og lys. Nå 
bygges sentralt beliggende boligområder 
med langt høyere tomteutnyttelse. Den 
høye tettheten går ut over bokvaliteten inne 
i boligen, men først og fremst kvaliteten i 
uterommene. 

Den mest åpenbare følgen av høy tetthet er at plas
sen utendørs blir liten. Det vil i neste omgang 
hemme muligheten for lek og opphold og begrense 
plassen til frasetting av sykler, barnevogner og an
dre praktiske formål. Uterommene har ikke plass til 

8. Problem: Tetthet og arealknapphet

8.1 For høy tomteutnyt-
telse. Det er minimalt 
med uteareal på bak-
ken, og ikke plass til 
verken opphold, lek el-
ler praktiske funksjoner. 
Uterommet er trangt, 
med dårlige sol- og lys-
forhold. Trange uterom 
gir mørke leiligheter og 
innsyn i boligene. Nedre 
Elvehavn, Trondheim.

større trær. For å økonomisere med uteareal legges 
parkering under lokk. I mange tilfeller, særlig nær 
sjøen, legges parkeringen i første etasje, og utearealet 
heves en etasje opp. Dette vanskeliggjør tilgjengelig
heten for rullestolbrukere og andre med «rullende» 
materiell som barnevogner, handlevogner og sykler. 
Lokket gjør det også mer kostbart å anlegge frodig 
og høytvoksende vegetasjon som kunne høyne det 
biologiske mangfoldet og skape skiller og skjerming 
i uterommet. En annen iøynefallende konsekvens av 
høy tetthet er dårlige sol og lysforhold i boligen, på 
balkonger, terrasser og på fellesarealene. I tillegg gjør 
høy tetthet og lukkede flater det mer problematisk 
å håndtere regnvann, spesielt i perioder med stor 
nedbør.

Problem: Tetthet og arealknapphet
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8.2 Friareal som kompensa-
sjon? Med et slikt friareal 
rett utenfor stuedøra må en 
kunne akseptere mindre sol 
på bygningens fellesarealer. 
Friareal rett ved kan derimot 
ikke kompensere manglende 
sol i leilighet og på balkong. 
Begge bilder fra Otterdals-
tomta, Kristiansand.

Noen prosjekter med høy tetthet i vårt utvalg har 
også høy arkitektonisk kvalitet, i betydningen gjen
nomført god design og med solide og vakre materia
ler. Det gjelder i særlig grad Bassengtomta, Georger
nes Verft og Otterdalstomta. Dette reiser spørsmålet 
om høy kvalitet på noen måte kan kompensere man
glende areal. Etter vår oppfatning er dette en mer 
enn tvilsom strategi. Det viktigste er å sikre tilstrek
kelig areal. Dersom opparbeidingen er for dårlig kan 
man evt. bedre forholdene senere. Har man for lite 
areal kan man vanskelig gjøre noe med det i ettertid. 
 Man kan også stille spørsmål om nærliggende 
rekreasjonsarealer kan rettferdiggjøre høy tetthet. 
Det kan hevdes at en ikke trenger sol i uterom, på 
balkong og i bolig dersom en kan nå solbelyste 

arealer i nærheten Når det gjelder fellesarealer, må 
en kunne akseptere å flytte seg noen meter for å nå 
større friarealer. Sol og lys på balkong og i bolig kan 
derimot vanskelig kompenseres på denne måten(se 
fig. 8.2). Vi har en lang vintersesong hvor sol i boli
gen kan bety mye, særlig for beboere som ikke kan 
bevege seg utendørs. Vi vet også at et stort flertall be
boere som bor i nye byboliger, regner privat balkong 
og terrasse som sine viktigste utearealer og forutset
ter at det skal være sol og lys både der og i boligen 
(Guttu og Martens 1998). 
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Plass til lek, opphold og 
oppbevaring

Eldre, funksjonshemmete og småbarn har ofte pro
blemer med å bevege seg langt bort fra boligen. De 
er derfor henvist til å få dekket sine behov for felles 
opphold og lek i det felles uterommet. Det er langt 
mellom gode og skjermete sitte og møteplasser i ut
valget vårt. Høy tetthet må ta en stor del av skylden 
for dette, med konsekvenser for solforhold og visuell 
kontroll fra leilighetene rundt. Det er tidligere doku
mentert at den viktigste grunnen til at beboere ikke 
oppholder seg i gårdens uterom, er at de føler seg 
overvåket (Guttu og Martens 1998). 
 Også lekearealene varierer sterkt i størrelse og 
kvalitet. Ofte blir småbarna avspist med et par leke
apparater. Små og trange uterom virker i seg selv be
grensende på fysisk utfoldelse. Toleransen for  aktiv 
og støyende lek vil synke når det ikke kan skapes 
avstand til terrasser og balkonger. 
 Små uterom gjør det også vanskelig å oppbe
vare utstyrsgjenstander for daglig bruk, som sykler, 
barnevogner og større leker. Slike ting må dermed 
plasseres under åpen himmel eller innendørs i 
 parkeringskjeller, oppgang eller i leiligheten. 

8.3 Tilstrekkelig plass. Det 
største uterommet på Sand-
viken brygge har gode di-
mensjoner og rommer ulike 
funksjoner. Et sykkelskur gir 
samtidig ryggdekning og 
levegg til sittebenker.

8.4 For trangt. Uterommet i 
Stokka terrasse i Stavanger 
har ikke plass til verken lek, 
opphold eller oppbevaring. 

Problem: Tetthet og arealknapphet
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Skille mellom ulike 
aktiviteter

Uterommet skal gi plass for forskjellige funksjoner 
og aktivitetene er så ulike at de ofte vil komme i 
konflikt med hverandre. Derfor er det nødvendig å 
etablere skiller og skjerming mellom dem. Avstand, 
vegetasjon, murer, gjerder og nivåsprang kan alle 
tjene til å skille mellom aktiviteter og hva en velger, 
bør stå i forhold til den plassen som er til rådighet. 
 Høy tetthet er en åpenbar grunn til at aktiviteter  
kommer i konflikt. I tillegg kommer manglende 
omtanke hos de prosjekterende med å sørge for en 
god planløsning og nødvendige fysiske skiller (se 
 kapittel 9). De største svakhetene viser seg i forholdet 
 mellom private terrasser og fellesareal. 

8.5 Over. Konflikt mellom 
brukere. Planleggerne for-
utså ikke at badeplassen på 
Georgernes Verft skulle bli 
så populær. Det har oppstått 
konflikter mellom beboere og 
besøkende. Buffersonen mel-
lom privat terrasse og helt 
offentlig areal mangler. 

8.6 T.v. Manglende skiller. 
På grunn av tettheten kom-
mer lekeplass, møteplass 
og private terrasser tett inn 
på hverandre, og fører i seg 
selv til at bruken hemmes. 
Skjerming og skiller er det 
ikke plass til. Otterdalstomta, 
Kristiansand.
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Skjerming av private 
terrasser på bakkenivå 

Det private utearealet vurderes som svært verdifullt 
av beboerne og bør prioriteres i planleggingen. 
Private terrasser på bakkenivå har både muligheter 
og utfordringer som er annerledes enn balkongene 
oppover i etasjene. Et gjennomgående problem som 
følge av høy tetthet er at skillet mellom offentlig og 
privat areal er for dårlig. Det gjelder skjermingen av 
private uterom mot det felles uterommet og, ikke 
minst, der det private uterom ligger mot en offentlig 
gate eller plass. Skjerming av det private utearealet 
kan sikres på tre måter: 
 Tilstrekkelig avstand
 Tilstrekkelig beplantning
 Nivåforskjell 

8.7 Over. Verken avstand, 
beplantning eller nivåfor-
skjell.  Treplattingen skal an-
tyde en privat uteplass, mens 
flisene skal antyde et felles 
uteareal. Ingen av delene 
duger fordi det er for trangt 
om plassen. Det er ikke gjort 
noen forsøk på å skjerme de 
private uteplassen, og man 
sitter nærmest på utstilling. 
Her kunne man like gjerne 
privatisert hele arealet. Ku-
holmveien, Kristiansand. 

8.8 T.h. Tilstrekkelig avstand 
og beplantning. Privat utea-
real på bakken er godt skjer-
met med vegetasjon mot 
fellesarealet. Nivåforskjell er 
ikke nødvendig. Skjermingen 
mellom de private terras-
sene kan etableres dersom 
beboerne ønsker det. Spiker-
fabrikken, Stavanger.

Problem: Tetthet og arealknapphet



69

8.10 T.v. For snautt. 
Både avstand, beplantning 
og nivåforskjell er for snautt 
 dimensjonert. Kyrresborg 
terrasse, Bergen.

8.11 Over. Nivåforskjell. 
Terrassene er små og gate-
rommet har ikke plass til 
mye skjermende vegetasjon. 
Nivåforskjellen på 30-40 cm 
er helt nødvendig for å skjer-
me mot innkikk på terrasse 
og i leilighet. Vegetasjonen 
kunne med fordel vært ført 
rundt hele terrassen. Geor-
gernes Verft, Bergen.

8.9 Nivåforskjell, men gal 
vei. Her ligger terrassen la-
vere enn uterommet og er i 
tillegg skilt fra fellesarealene 
med et rekkverk. Her hadde 
det vært plass til skjermbe-
plantning og direkte tilgang 
til uterommet. Ilsvika, Trond-
heim.
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Uteareal på lokk 

Den høye tettheten i prosjektene forutsetter parke
ring under utearealet. Det er positivt at bilene kan 
parkeres under bakken slik at tomtegrunn kan frigis 
til lek og opphold. Kun 2  3 av 26 prosjekter har ute
areal som ikke er underbygget. Å få til gode uterom 
på garasjelokk innebærer imidlertid en rekke utfor
dringer. Uteareal på lokk legger sterke føringer for 
hvordan utearealet kan utformes og på kostnadene. 
 For det første har vi sett en lang rekke uterom 
med mager eller manglende vegetasjon. Spesielt er 
trær mangelvare. Det er fullt mulig å få til kraftig 
vegetasjon på lokk. Det forutsetter jordsmonn med 
ca 80 cm tykkelse, eventuell oppdimensjonering av 
bæresystemet for lokket og tilpasning av nivåer inne 
og ute. Dersom trær planlegges der søylene for gara
sjedekket står, trenger ikke dette medføre vesentlig 
økte kostnader. 

8.12 Over. Bilfritt uterom. 
Med så høy utnyttelse er det 
helt nødvendig at bilene par-
keres i kjelleren slik at mest 
mulig tomteareal kan brukes 
for lek og opphold. Georger-
nes Verft, Bergen. 

8.13 T.h. Tilrettelagt for 
store trær. Garasjen er lagt 
under gaten og den øvre 
husrekka. Brønner med 
jordsmonn for trærne og 
utformingen av garasjen er 
planlagt i sammenheng, se 
også snitt gjennom bebyg-
gelsen. Georgernes Verft, 
Bergen.

Problem: Tetthet og arealknapphet
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8.14 Over. Vegetasjon som 
vits.  Grå fliser bidrar ytterli-
gere til et inntrykk av golde 
og forlatte uterom. Jåttavå-
gen, Stavanger.

8.15 T.v. Goldt uterom. 
Mange uterom på garasje-
lokk er unødvendig skrinne 
og nakne. Utearealet man-
gler frodig vegetasjon som 
kunne skjerme og lune. 
Strømsteinen, Stavanger.

Å sørge for tilstrekkelig vegetasjon er en forutsetning 
for å skape uterom som inviterer til lek og opphold. 
Vegetasjon gir nødvendig skygge sommerstid, ut
jevner luftfuktigheten og bidrar til større biologisk 
mangfold. Tett overflate representerer en stor utfor
dring på grunn av klimaendringer med flere og mer 
voldsomme regnskyll. Uterommet bør derfor ha om
råder med tilstrekkelig jordsmonn for vegetasjon og 
fordrøyning av overflatevann. 
 For det andre har vi registrert at mange garasjer  
er lagt i plan med første etasje. Det har ført til at 
utearealene er hevet en etasje opp, slik at man må gå 
ramper eller trapper dersom man skal nå gårdsrom
met utenfra. Både bruken av første etasje og tilgjen
geligheten til utearealet tilsier at en bør prioritere 
løsninger med parkering under bakkeplanet. 
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8.19 T.h. Dårlige sol- og 
lysforhold. Lavtliggende 
boliger i Lahelle brygge, 
Kristiansand, har rom som 
får lys gjennom en sjakt.  En 
slik løsning kan neppe være i 
tråd med byggeforskriftenes 
krav til «tilfredsstillende be-
lysning» og utsyn.

8.16, 8.17, 8.18 Tverrsnit-
tet avgjør solforholdene. 
Forholdet mellom høyde og 
avstand i bebyggelsen får 
stor betydning for sol- og 
lysforholdene i uterommet, 
i boligen og på balkongen. 
Bildene viser hvordan ulike 
tverrsnitt og utforming av 
bebyggelsen bidrar til at ute-
rommet oppleves som rime-
lig romslig eller for trangt. En 
variert fasade gir mer liv til 
uterommet enn ensformige 
svalganger. Alle fotoene fra 
Hovedgårdstunet, Kristian-
sand. (Alle bildene er tatt på 
samme tidspunkt.)

Problem: Tetthet og arealknapphet
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8.20 T.v. Lite uterom, men 
gode solforhold. Gunstig 
beliggenhet gjør at prosjektet 
faktisk kunne tålt en etasje 
i tillegg slik byggetrinn 2 
legger opp til. Kjøita, Kristi-
ansand. 

8.21 Dårlige solforhold. 
Felles utearealer, balkonger 
og boliger i de nederste 
etasjene ligger i skygge på 
ettermiddagstid selv midt på 
sommeren. Fotoet er tatt ved 
17.00 tida i slutten av juni. 
Ilsvika, Trondheim.

Sol, lys og utsikt

Den høye tettheten i prosjektene går på bekostning 
av solforhold, lys og utsikt. Vi har observert mange 
uterom med dårlige solforhold. Det rammer først 
og fremst aktiviteter på bakkenivå, som private ter
rasser og fellesareal. Men i flere prosjekter ligger 
også balkonger i annen og tredje etasje i skygge på 
sommerettermiddagene. Forholdet mellom høyder 
og avstander i bebyggelsen er avgjørende for sol 
og lysforholdene i uterommene og i bebyggelsen.  
  Eksemplet fra Hovedgårdstunet i Kristiansand, 
ovenfor, viser hvordan forholdene endrer seg med 
ulikt tverrsnitt og ulik utforming av bebyggelsen og 
uterommet. Problemet øker med nordlig beliggenhet 
og derav lavere solvinkel. 
 Små gårdsrom får også mindre lys. Særlig på 
gråværsdager høst og vinterstid virker mange gårds
rom mørke og dystre. Lysforhold påvirkes også av 
veggens overflate og farge, og vi har registrert at de 
aller fleste gårdsrom er malt lyse, fornuftig nok. 
 De fleste prosjektene i utvalget har mulighet for 
sjøutsikt. Lamellform og «vifter» som bebyggelsestype 
er valgt for å la flest mulig få del i utsikten både fra 
leilighetene og uterommet. Forskyvninger i fasaden er 
brukt for å gi mer og bedre kontakt fra oppholdsrom 
og balkonger til sjøen. I flere prosjekter er det også et 
poeng at fotgjengere på gangveier og offentlig friareal 
kan ha kontakt med sjøen gjennom åpninger mel
lom blokkene. Faren er at man lar avstanden mellom 
lamellene krype under det forsvarlige. Da antar ute
rommene form av blindgatestumper hvor de som bor 
innerst og nederst er tapere. 
 Noen prosjekter har gode solforhold selv om de 
har lite felles uteareal. Det illustrerer at det er mulig å 
oppfylle krav til sol selv i prosjekter med høy tetthet, 
dersom prosjektet har en gunstig beliggenhet. Det 
illustrerer også at man, for å sikre gode uterom, bør 
stille krav både til uterommets størrelse og til sol og 
lysforhold. 
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Brukskvaliteten og opplevelsen av uterom-
mene varierer sterkt fra prosjekt til prosjekt. 
Dette skyldes ikke bare de begrensninger 
høy tetthet setter for innholdet. Det dreier 
seg også om hva de prosjekterende gjør 
ut av det arealet som er til disposisjon 
utendørs. En gjennomgående tendens i nye 
prosjekter er at funksjonelle og praktiske 
hensyn ikke blir tilstrekkelig tilgodesett, en 
har ikke tatt inn over seg hvordan uterom-
met vil bli brukt.

De store forskjellene i kvalitet og detaljløsninger må 
forklares med varierende holdninger og kompetanse 
hos de prosjekterende. Vi har å gjøre med to tendenser:

9. Problem: Møblering og innredning av uterom

9.1 Et uteareal på 
 garasjelokk trenger ikke å 
være så trist. Men vege-
tasjonen må planlegges! 
Jåttåvågen, Stavanger.

•	Faglige kjepphester hos de prosjekterende, estetiske 
trender som går på tvers av hvordan mennesker ter 
seg og ønsker på ha det utendørs. 
•	Faglig inkompetanse. De prosjekterende har rett og 
slett ikke tatt stilling til hvordan uterommet vil bli 
oppfattet og brukt.
 Vårt utgangspunkt er at uterom skal være tilret
telagt både for bruk og opplevelse. For beboere i tette 
byområder skal uterommet være stedet en møter på 
vei til og fra inngangsdøra, et halv eller heloffentlig 
rom hvor en kan slå av en prat med naboene og et 
sted hvor småbarn kan utfolde seg i trygghet. Mange 
uterom kunne også med god utforming egne seg 
til enkle spill som croquet, badminton, kubbe osv. 
både for voksne og barn. I tillegg skal det tjene en 

Problem: Møblering og innredning av uterom
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rekke praktiske funksjoner, som frasettingsplass for 
barnevogner og sykler, sorteringsordning for avfall, 
bortledning av overvann og lagring av snø. Uterom
met skal være universelt utformet, det skal være 
klimabeskyttet og gi et tilskudd til byens biologiske 
mangfold. I tillegg kommer selvsagt estetiske kvalite
ter som gjør det tiltalende og trivelig. 
 I dette avsnittet skal vi ta for oss tema knyttet til 
utformingen av uterommet, og konsentrere oss om 
de funksjonelle sidene og formgivningen. 

Mindre barns lek

De fleste prosjektene har plass til en sandlekeplass 
for de minste barna. Nærlekeplassen, for litt større 
barn tar heller ikke mye plass, og kan etableres med 
enkle midler, slik at den oppfyller kommunale krav. 
Det har slått oss at de prosjekterende er lite kreative 
når de skal tilby barna aktivitetsmuligheter. Når det 
er lite plass, kan også nærlekeplassen med fordel 
planlegges med flere funksjoner, og gjerne slik at den 
også gir opplevelser til voksne. En stor trestamme, 
en stein til å klatre på, en lav mur hvor barna kan 
balansere – slike ting kan kombineres med andre 
funksjoner. I stedet møter vi det samme hoppedyret 
og husken overalt, som en botsøvelse for å tilfreds
stille kommunens lekeplassnorm. 
 Utbyggere har av og til hevdet at det ikke kom
mer til å bo barn i boligene. De vegrer seg for å 
etablere lekeplasser i områder med vesentlig innslag 
av godt voksne. Erfaring fra nye sentrumsnære by
boliger viser at rundt 10 % av husholdningene har 
barn. I tillegg kommer besøksbarn til skilte foreldre 
og barnebarn på besøk til besteforeldre. Også i de 
tilfellene er det ønskelig med tilbud om lek utendørs. 

9.3 Vann er sjelden vare 
i uterom. På Rosenborg i 
Trondheim har en kombi-
nert skulpturer og lyden 
av rennende vann.  Denne 
lekeplassen har flere dimen-
sjoner til glede for både små 
og store. 

9.2 Lite kreativt. De fleste prosjektene får til en småbarnsleke-
plass, men når det gjelder innredning og utstyr utvises det lite 
oppfinnsomhet. Dette blir barna fort lei av. Startbo, Stavanger.
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9.6 T.h. Plangrafikk øde-
legger bruksmulighetene. 
Uterommet ville vært stort 
nok til ulike typer lek, som 
croquet, badminton osv, 
men plantekassene hindrer 
bruken. Plantekasser kunne i 
stedet vært brukt for å skjer-
me den private terrassene 
mot innsyn. Bassengtomta, 
Trondheim. 

9.5 Naturlige ganglinjer. 
Veien er lagt slik at folk føl-
ger den. Det er tilstrekkelig 
store arealer på siden til at 
uterommet kan brukes til 
ulike aktiviteter som ballspill, 
soling og lek i snø. Spikerfa-
brikken, Stavanger.

9.4 Affektert og unaturlig. 
«Lysthuset» midt i uterom-
met opptar plass og stykker 
opp arealet i smale remser 
på siden. Hvem ville plas-
sert en sofagruppe midt i 
en liten stue? Alle stier går i 
rette vinkler. Hvem som skal 
bruke uterommet og hvor-
dan, virker lite gjennomtenkt. 
Kommende vegetasjon kan 
skjerme arrangementet mot 
innkikk, men ikke endre opp-
stykkingen. Det er beklagelig, 
særlig fordi uterommet ellers 
har gode proporsjoner. Ro-
senborg, Trondheim.

Problem: Møblering og innredning av uterom
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9.7 Over. Materialene hever 
inntrykket. Den utsøkte 
materialkvaliteten i gulvet, 
veggene og utstyret for øvrig 
gjør prosjektets uterom til en 
estetisk nytelse på tross av 
at tettheten er for høy. Vann 
beriker opplevelsen. Otter-
dalsomta i Kristiansand. 

9.8 T.v. Overlesset. 
Her er det også høy kvalitet i 
materialbruken. Uterommet 
er imidlertid fylt opp av en 
materialflora og kunstnerisk 
utsmykning som skaper uro i 
et trangt uterom og går på be-
kostning av bruksmulighetene. 
Straen terrasse, Stavanger. 

9.9 Overforbruk. 
Skifer, granitt, betong i ulike 
mønstre. Her har de pro-
sjekterende flottet seg med 
mange materialer, men uten 
at dette bidrar til å heve kva-
liteten. I små uterom er det 
tvert i mot viktig å begrense 
antall materialer for å unngå 
et broket inntrykk. Sandviken 
brygge, Bergen. 

Planløsning eller plangrafikk?

Den fremtredende svakheten består i at utearealet, 
som ofte er lite fra før, deles opp i enda mindre biter 
med gangstier, hekker, plantekasser, rekkverk og an
net utstyr. Dette virker i seg selv sterkt begrensende 
på bruksmulighetene og gir et komplisert og kost
bart vedlikehold av plener og rabatter. I tillegg legges 
det opp til at brukerne skal bevege seg i rette vinkler, 
på tross av all erfaring om at fotgjengere tar korteste 
vei til målet. 
 Såkalt plangrafikk betyr at det legges stor vekt på 
hvordan planløsningen ser ut på tegnebrett og per
spektiver, ofte på bekostning av hvordan det ser ut og 
kan brukes i virkeligheten. Det legges også stor vekt 
på «de representative sider» ved utearealet, mens hen
syn til barn og mer aktiv bruk blir underkjent. 

Kvalitet eller fråtseri i 
materialbruken?

Brukt med omtanke kan materialkvalitet heve inn
trykket av et lite og skyggefullt uterom vesentlig. Vi 
ser eksempler på dette i noen få prosjekter. I mange 
andre er det brukt mange og eksklusive materialer 
uten at dette øker verken brukskvalitet eller skjønn
het. Det blir som å dynge på med tepper og møbler i 
en altfor liten stue. 
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9.10 Øverst. Svalgang brukt 
med skjønn. Gangen har 
begrenset lengde, er tilba-
ketrukket og komponert inn 
i en helhet med det øvrige 
vegglivet. Det øker i seg selv 
muligheten for at den også 
vil benyttes til opphold. En 
viss bredde på svalgangen 
øker også bruksmulighetene. 
Materialkvaliteten er høy og 
fasadehøyden begrenset. 
Bassengtomta, Nedre Elve-
havn, Trondheim.

9.11 Over. Dominerende 
svalgang. Gangen dekker 
mesteparten av fasaden og 
virker dyster og  kjedelig. 
Smale svalganger er dessu-
ten lite brukbare til opphold. 
Rosenborg, Trondheim. 

Svalganger

Atkomst på svalgang er vanlig i nye boligkomplekser. 
Svalganger gjør at flere boliger kan dele heis og der
med senkes kostnadene for god tilgjengelighet. Den 
negative siden ved svalganger kan være en kjedelig, 
repetitiv fasade, innkikk i bolig og få bruksmulighe
ter. Vi har bare sett noen få prosjekter hvor svalgan
gens problemer er løst og mulighetene utnyttet. 

Veggens betydning

Når uterommene blir små, vil veggen i uterommet 
komme tett inn på oss og påvirke opplevelsen. Ge
nerelt bør grenseflatene derfor ha en rolig og venn
lig karakter i tett bybebyggelse. Det gjelder både 
veggens form, materialer og farge. En lys farge vil 
bidra til at rommet totalt blir lysere og virker større, 
utendørs som innendørs. I en rekke prosjekter har 
arkitektene operert med et ekspressivt formspråk 
med utstikkende balkonger, metallrekkverk og vin
deltrapper, muligens i frykt for å ikke oppnå tilstrek
kelig variasjon. Til sammen blir inntrykket urolig og 
masete. 

Problem: Møblering og innredning av uterom
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9.13 T.v. Vennlige vegger. 
Tegl, lysnet med en tynn 
slemming, nærmest en la-
sering. Den vakre overflaten 
mildner inntrykket av tett-
het og formidler lys ned i 
uterommet. Otterdalstomta, 
Kristiansand.

9.12 Påtrengende. 
Masete vegger og smal 
fasadebredde, sprang for 
hver bolig og utstikkende 
balkonger gjør at fasaden 
virker påtrengende og der-
med ødeleggende for det 
trange uterommet. Den enkle 
materialbruken i golvet roer 
ned inntrykket noe. Ilsvika, 
Trondheim.

9.14  Over. Masete vegg. 
Det visuelle inntrykket kan 
være morsomt på avstand, 
men nær inn på blir veggens 
utforming påtrengende. At 
atkomsten skjer med frittstå-
ende trappeløsninger skjer-
per problemet. Selv vannet 
klarer ikke å roe ned dette. 
Dyre Halses gate, Nedre 
Elvehavn, Trondheim.
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Inngangspartiet
Hva ønsker vi å møte når vi kommer hjem? I tett by
bebyggelse kan det være vanskelig å gi inngangspar
tiet den intimitet og vennlighet vi ønsker. Vi har sett 
eksempler på inngangssoner som virker avvisende 
og noen som har føltes direkte skumle. Inntrykket er 
at de prosjekterende ikke vier nok oppmerksomhet 
til denne delen av uterommet. 

9.16 Skummel inngang. 
Her blir vi ikke ønsket vel-
kommen hjem. Materialene 
er rå, overgang fra offentlig 
fortau til privat territorium 
er ikke markert i golvet. 
Inngangspartiet har mørke 
kroker. Ilsvika, Trondheim.

9.15 Vennlig inngang. 
Inngangsdøra er overdekket 
og trukket litt inn i vegglivet. 
Trappeoppgangen har dags-
lys. Inngangssonen har god 
belysning og potteplanter 
signaliserer en overgang fra 
offentlig til privat område. 
Inngangspartiet er tilrettelagt 
for bevegelseshemmede. Av-
fallsnedkastet kan virke pro-
blematisk, men er i hvert fall 
plassert i linje med trærne. 
Georgernes Verft, Bergen. 

Problem: Møblering og innredning av uterom
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9.19 Over. Ikke domineren-
de bilatkomst. Innkjøringen 
til hele anlegget skjer gjen-
nom en enkel garasjeport fra 
en sidegate. Otterdalstomta, 
Kristiansand.

9.18 T.v. Del av det øvrige 
gatebildet. På avstand frem-
trer innkjøringen til den 
svære garasjen kun som et 
parkeringsskilt i fasaden. 
Bassengtomta, Trondheim.

9.17 Dominerende bilatkomst. Innkjøringen til garasjeanlegget 
tar plass og dominerer visuelt. Plassering av avfallsbeholderne 
forsterker det negative inntrykket fra gaten. Ilsvika, Trondheim.

Bilatkomst og parkerings -
løsning
I alle eksemplene i samlingen er parkering lagt i kjel
ler eller under lokk. I en del tilfeller, nær sjøen, har 
en valgt å legge parkeringen i første etasje og dermed 
heve utearealet en etasje opp på lokk. Det gir enkel 
atkomst til parkeringsarealene, men gjør tilgjengelig
heten til uterommet vanskeligere. 
 Parkering under bakkenivå fører ofte til domi
nerende nedkjøringer, som også tar plass fra andre 
aktiviteter. Den beste løsningen visuelt er trolig å la 
nedkjøringen skje inne i bygningen med innkjøring 
gjennom en enkel garasjeport. 
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9.20 Over. Kroppsfiendtlig. 
Kalde og harde betongbenker 
uten ryggstø plassert midt i 
uterommet inviterer ikke til 
å sette seg ned. Uterom der 
man føler seg beglodd blir 
lite brukt. Lervik, Stavanger. 

9.21 og 9.22 T.h. 
Kroppsvennlig. Gode sit-
tebenker på en vakkert opp-
arbeidet plass. Bare synd at 
utsikten til sjøen er blokkert 
av en dominerende bod(!) 
Merk også sittegruppen i 
skyggen av boden. Hvem 
vil sette seg der? Sandviken 
brygge, Bergen.

Problem: Møblering og innredning av uterom
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Benker og utstyr

Vi har registrert mange kroppsfiendtlige benker: 
kalde steinbenker, benker uten ryggstø, plassert i 
skygge, vindutsatt og uten ryggdekning i form av 
vegetasjon eller vegger. Vi har inntrykk av at benker 
i større grad betraktes som skulpturer enn som sitte
redskaper. 
 Vi har også registrert at avfallsnedkast og retur
punkter er lite integrert i bebyggelsesplanen. Slike 
elementer vil bli viktigere i tiden framover og må 
være med i planleggingen fra første stund. 

9.24 Dominerende. 
Her er avfallsnedkast oppstilt 
i rekker midt i uterommet. 
De skjemmer uterommet 
og hindrer annen bruk av 
arealet. Sandviken brygge, 
Bergen.

9.23 God plassering. 
Avfallsnedkast plassert med 
omhu og skjermet med hekk. 
Georgernes Verft, Bergen.
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Trondheim

Bassengtomta

Byhagen

Ilsvika (flere prosjekter)

Nedre Elvehavn (flere prosjekter)

Rosenborg

Svømmehallen (påbygg med leiligheter)

Bergen

Georgernes Verft

Kyrresborg borettslag

Måseskjæret

Sandviken brygge

Stavanger

Badedammen vest

Jåttåvågen (flere prosjekter)

Kjelvene (nærmiljøanlegg)

Lervik

Spikerfabrikken

Startbo

Stavanger brygge

Stokka terrasse

Straen terrasse

Strømsteinen

Kristiansand

Hovedgårdstunet

Kjøita (flere prosjekter)

Kongens verft

Kuholmsveien

Kvartal 12

Lahelle brygge

Nybyen (nærmiljøanlegg)

Otterdalstomta

Presteheia (boligprosjekter)

 

Vedlegg 1
Oversikt over prosjekter som vi har vurdert
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Kvaliteter  Kriterier Krav oppfylt, ja/nei/delvis, merknader

1. Størrelse og kvalitet i uteområder 
 
Tilstrekkelig store for lek og opphold.  Sandlek min. 50m2 maks 50m fra bolig

Felles utearealer i boligområdet Min 25 m2 felles uteareal på bakken pr bolig 

Offentlig tilgjengelige arealer Grendelekeplass 5 daa eller 2x 2,5 daa 
  maks 200 meter fra bolig. Trafikktrygg atkomst 

Skille mellom arealer for barn og voksne Skjerming, avstand 

Enkelt å orientere seg? Enkelt å finne hovedinngang
 
Universell utforming. Tilgjengelighet  Trinnfri atkomst til uterom
fot bevegelseshemmede 

Tydelig hierarki mellom private og  4 nivåer
offentlige utearealer  - privat
  - halvprivat
  - felles for boligprosjektet
  - offentlig
 
Skjerming mellom private og felles  Nivåforskjell, beplantning, avstand
utearealer. Skjerming for innsyn

Utsyn Muligheter for utsikt ivaretatt?
 
Kvalitet i felles utearealer Størrelse og utforming
  Sol
  Le
  Skjerming for støy/forurensning
  Skjermet for innsyn
 
Kvalitet i private utearealer Stort nok
  Sol
  Le
  Skjermet for støy/forurensning
  Skjermet for innsyn
 

2. Plass for praktiske formål
  
Plass for sykler/barnevogner Beskrives  

Plass for kildesortering Beskrives 
 

Vedlegg 2
Sjekkliste ved befaring av uteområder. Prosjekt.

Vedlegg
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Kvaliteter  Kriterier Krav oppfylt, ja/nei/delvis, merknader

3. Sol   

Sol på felles uteareal Vurder solforhold på befaring (hvis sol), 
  suppleres med diagram som viser 
  solforholdene ved jevndøgn 

Sol på balkong Vurderes på befaring, suppleres med 
  diagram som viser solforholdene 
  ved jevndøgn 

Plassering av område for lek/opphold Mest mulig gunstig mht sol, le osv. 
 

4. Vegetasjon, materialer og utstyr  

Kvalitet på vegetasjon Generelle vurderinger av mangfold og 
Bunnsjikt, busker, trær frodighet i vegetasjonsbruk
 
Uterommenes innredning og møblering,  Typer materialer og utstyr, 
materialbruk, utstyr, belysning osv generelle vurderinger 
 

5. Håndtering av overvann
  
Overvann håndtert lokalt Bruk av evt. naturlige vannløp
  Ca fordeling mellom 4 kategorier: 
  - Lukkede flater på lokk
  - Grønne arealer på lokk
  - Lukkede flater på terreng
  - Grønne arealer
 

6. Forbindelser til omgivelsene
  
Trygg skolevei Maks 1 km, gang/sykkelvei, evt. 30 sone. 
  Vurderes på stedet og sjekkes på kart 

Tilgang til kollektivtrafikk Maks. 300m 
  Gang/sykkelvei 

Tilgang til dagligvare Maks. 500 m 
  Gang/sykkelvei 

Tilgang til større friområder Maks 500 m til turområde 
  (der man kan gå en tur på 2 km)
  Maks. 500 m til grønn korridor 30-50 m 
  Vurderes på stedet, sjekkes på kart 
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Kvaliteter  Kriterier Krav oppfylt, ja/nei/delvis, merknader

7. Yter prosjektet kvaliteter til byen?
  
Harmoniske skjøter mellom prosjektene Beskrives  

Gangvei forbindelser gjennom området Ja, nei 

Uteområder tilgjengelig for allmennheten Låst/ikke låst

Tilfører området nye funksjoner? Ja, nei, angi hvilke
(Butikker mot gaten, offentlig 
eller privat service og lignende)   
 

8. Eksisterende natur og bygninger utnyttet (merkevare, herlighetsverdier)?
  
Et positivt hovedtrekk i Eks. beplantning, dam, allè og lignende  
bebyggelsens uteområde?

Eksisterende terreng/vegetasjon bevart? Ja/nei 

Tilgang til vann/sjø for alle? Ja/nei 
 

9. Skille mellom lek/opphold og biler?
 
Trygt areal for lek/opphold,  Ja/nei
skjermet for biler/parkering  Kan barn sykle en runde? 

Uteområder skjermet for støy/forurensning Mulig å føre en samtale utendørs? 
  (65 dbA) Maks 55 dbA

Vedlegg
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