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Ambisiøse mål: Menneskevennlige byer

Sosialt bærekraftige kompakte byer

Folkehelsefremmende:
- Hverdagsaktiviserende omgivelser,

både fysisk og sosialt
- Utjevne forskjeller i helse



Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging: 
økte forventninger om bærekraftig by- og stedsplanlegging



Hva må til for å bygge tett med kvalitet  
- slik at man oppnår bærekraftige kompakte  byer?



Forutsetter et flerdimensjonalt kvalitetsbegrep



Kvalitetsdimensjonene må konkretiseres  
- pågår mye godt arbeid om by- og nærmiljøkvaliteter

Bygg 21

Selvaag bolig, Rodeo 
arkitekter



Kvalitetsdimensjoner



Kvalitetsdimensjoner



Sosiale fellesskap

• Forutsetninger for gode nabolag 
og naboskap, kontakt, aktivitet 
og møteplasser

• Sikre folkehelse og sosial 
bærekraft

• Sosial miks viktig

• Flere nivåer av fellesskap
• Naboskap i boligkompleks
• Nabolag
• Bydel, nærmiljø

Jan Gehl



Planer og utbyggingsprosjekter må tilrettelegge
for ulike lag av sosiale felleskap

Byfellesskapet

Bydelsfellesskapet

Fellesskapet i 
nabolaget

Fellesskapet 
i bygården



BYEN : Attraktivitetstilbud, styrke mangfold, 
sammenheng i by, koble områder (mobilitet)

BYDELEN: Attraktivitetstilbud, styrke mangfold, 
møteplasser, etablere arenaer for mange parallelle 
aktiviteter, Sikre en fysisk utforming som inviterer 
«følgeaktiviteter». 

NABOLAGET

• Nærmøteplasser åpne for alle

• Grøntområder

• Aktiviteter – hvordan stimulere? (lekeplass, 
fotball, grilling, henge rundt sammen)

• Urbane grendehus (sørenga)

BOLIGKOMPLEKSET/BYGÅRDEN

• Lukkede areal (gir trygghet og frihet til barn)

• Felles arenaer ute – kobling privat og semiprivat
(sitteplasser, fellesgrill)

• Kollektive løsninger inne – bygge tillit, gjensidig 
nytte

• Variasjon i boligtyper – hvem skal inngå i 
fellesskapet? (Barnefamilier, eldre, yngre, 
studenter)

De ulike lagene av sosiale fellesskap trenger ulike ting!



Selvaag bolig/ Rodeo arkitekter



Eksempel: Tilrettelegging for urbane grendehus (Sørenga)



Eksempel: Tilrettelegging for urbane grendehus (Sørenga)

Reguleringsbestemmelse



Eksempel på tilrettelegging for urbane grendehus (Sørenga)
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Takk for oppmerksomheten!

groha@oslomet.no
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