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Uteområdene
Gode solforhold, beskyttet mot vind, sikre 
og oversiktlige 
Sosial kontroll gjennom nyansering 
mellom private, halv-private, halv-
offentlige og offentlige arealer
Kort vei til kommersielle, sosiale og 
kulturelle tilbud
Gode forbindelser til rekreasjonsarealer
Felles oppholdsarealer hvor flere ulike 
grupper møtes

Faktorer i helsefremmende bolig og nærmiljøutvikling



Tre faktorer som påvirker bruken av 
uteområder: 

Trygghet – Både objektiv og opplevd 
trygghet

Komfort – Attraktivt og enkelt å bruke 
uteområdene for alle

«Herlighetsverdier» - At området 
oppleves som noe spesielt

Kvalitet i uteområdene
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Ulike grupper har ulike behov og 
preferanser – Uteområdene bør 
ha tilbud til alle (ideelt sett)

Barn, ungdom og eldre har 
spesielle behov – de er viktige å 
ivareta (8-80 byer)

Opplevd trygghet påvirker 
hvordan vi bruker uteområdene –
Lys og oversikt er viktig å ivareta

Tilrettelegging for alle grupper (alder, kjønn, sosial og kulturell bakgrunn)
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Hva er private områder – de som 
den enkelte har full kontroll over?

Hva er halvprivate områder – de 
du kan bruke, men som de som 
bor der legger rammene for?
Hva er halvoffentlige områder –
der hensynet til de som bor rundt 
legger føringer for bruken?

Hva er offentlige områder – de 
som brukes alle på like vilkår?

Sosial kontroll med uteområdene
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Uteområdene og boligene må ses i sammenheng! - særlig i 
tettbygde områder!
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Boliger
Tilbud av boliger til alle grupper ift. 
lokalisering, størrelse, kvalitet og kostnad

Gode bokvaliteter i form av lys, 
støyforhold, energieffektivitet, 
planløsning, tilgjengelighet m.m.

Et privat uteoppholdsareal

Lokalisert i et område som oppleves som 
attraktivt og med en positiv identitet

Enkel tilgang til kollektivtransport og med 
mulighet til å gå og sykle

Faktorer i helsefremmende bolig og nærmiljøutvikling



Gode solforhold og beskyttelse for 
vind gir en ekstra kvalitet tilde 
private uteoppholdsarealene

Fleksibilitet i romløsningen gir økt 
bruksverdi over tid
Energieffektivisering gir lavere 
driftskostnader

Materialbruken har betydning både 
for trivsel, kostnader og fleksibilitet. 

Elementer i en god bolig som påvirker folkehelsen (indirekte)
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


