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Bomiljøet kan forstås i 
skjæringspunktet mellom det fysiske 
nærmiljøet som boligen er en del av 
og sosiale dimensjoner, som handler 
om den mening som tillegges et sted 
gjennom bruk og erfaring. 

Bomiljø omfatter samspillet mellom 
de fysiske omgivelsene, menneskene 
og den sosiale organiseringen. 

De senere årene har det vært økt 
fokus på bomiljø og dets betydning 
for trivsel og velferd, særlig i de større 
byene. 

Fysisk og sosialt 
bomiljø
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Boligen i seg selv har verdi for 
livskvalitet gjennom funksjonelle 
faktorer slik som innvendige 
egenskaper (størrelse) og 
innpasningen i nabolaget. 

I tillegg knyttes grønne områder til et 
nabolags bokvalitet. Grønne 
omgivelser gir bedre boligtilfredshet, 
og er også knyttet til bedre 
livskvalitet.

Boligens utforming (arkitektur) kan ha 
en stressreduserende virkning.

NIBR 2017:15 Folkehelse og sosial bærekraft

Boligen
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Folk som bor i kompakte, urbane 
nabolag i Osloområdet er generelt er 
mer fornøyd med nabolaget sitt enn i 
mer spredte områder. Unntaket er 
barnefamilier, hvor tilfredsheten er 
like stor i spredtbygde områder som i 
kompakte områder

Det er særlig tilgjengeligheten til ulike 
tjenester og tilbud som verdsettes i 
fortettingsområder. Spesielt er 
tilgjengeligheten til matbutikker, 
restauranter og barer viktige for folks 
trivsel.

NIBR 2021:7 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Tette og spredte
boområder
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Hvis kompakte byer har gode og 
tilgjengelige tjenester, fasiliteter 
og grønne områder, og ikke 
oppleves utrygge eller er utsatt for 
støy, trafikk og forsøpling, er 
kompakt byutvikling ikke bare 
miljømessig bærekraftig, men 
også sosialt bærekraftig. 

NIBR 2021:7 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Kompakte 
byområder

09.02.2022 5

… an optimal level of urban 
density can be found where
access to services and facilities
can be guaranteed without
overwhelming urban problems 
such as pollution and traffic
congestion (…) Possible
measures can include
investments in accessibility by 
walking and cycling as well as a 
careful consideration of those
services that best facilitate
smooth everyday life.

Kyttä et al 2016:52 



Kompakthet i seg selv skaper ikke mer 
fysisk aktivitet i fritiden, som trening, 
friluftsliv, o.l. 

Variasjon i boligtyper, 
funksjonsblanding, boligtetthet og 
utvikling av åpne plasser gir økt 
tilgjengelighet og kobler ulike 
funksjoner og aktiviteter sammen.

Kompakt byutvikling øker derfor 
muligheten til å gå og sykle til 
nytteaktiviteter – jobb, tjenester, 
fritidsaktiviteter. 

NIBR 2017:15 Folkehelse og sosial bærekraft

Kompakt byutvikling
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At det fortettes med kvalitet er derfor essensielt for 
sosial bærekraft.

Kompakt byutvikling omkring knutepunkter for 
offentlig transport er dagens gullstandard for god 
planlegging. 

For å sikre at slike nabolag oppleves sosialt 
bærekraftige vil det være viktig at planleggingen 
sørger for god tilgjengelighet til et mangfold av 
tjenester og tilbud, samt at man er villige til å 
investere i møteplasser som kan skape grunnlag for 
trygghet og etablering av nære relasjoner, og til sist 
at det sørges for god støy- og trafikkskjerming.

NIBR 2021:7 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Fortetting med 
kvalitet
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Nabolaget betydning for den enkeltes 
livssjanser og mulighetsrom, men 
nabolaget har ikke samme effekt for 
alle. Noen påvirkes mer enn andre: 

• Gutter mer enn jenter 

• Eldre barn mer enn yngre (eldre 
eksponeres mer for nabolaget) 

• De fra hjem med lavere 
sosioøkonomisk status mer enn de 
fra høy (utdanning og inntekt)

NIBR 2021:7 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Nabolagets 
betydning

09.02.2022 8



En positiv tilhørighet til 
lokalsamfunnet er et uttrykk for folks 
glede over nabolaget sitt og en følelse 
av å ha rett til å høre til.

Stedstilhørighet kan komme til 
uttrykk gjennom felles normer og 
koder for hvordan man bør opptre i et 
gitt nabolag. 

Dersom disse understøtter kvaliteter 
folk er opptatt av, kan slike normer 
avføde stolthet, identitet og 
tilhørighet.

NIBR 2021:7 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Tilhørighet
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Bomiljøstudier viser at grad av trivsel ofte 
har sammenheng med å føle seg som en 
del av et nabolag, ”å bli sett” av andre, 
men som ikke nødvendigvis handler om å 
ha sterke sosiale bånd til naboer. 

Forskning viser at jo større fysisk tetthet, 
dess mer beskytter beboerne seg og 
trekker seg tilbake til det private i forhold 
til naboer og det som skjer i det nære 
miljøet. 

Det kan være vanskelig å ha fysisk nærhet 
til (bo tett ved) mennesker en står langt 
fra sosialt. 

NIBR 1/2014: Boligpreferanser i distriktene

Tetthet og fellesskap
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Trygghet og kvalitet er grunnleggende 
behov som må tilfredsstilles om et 
sted skal være sosialt bærekraftig. Folk 
er avhengig av å føle seg trygge på de 
arenaene de deltar i og sikre på at 
naboene vil dem vel. 

Når et område oppleves trygt og 
sikkert, understøtter det utvikling av 
tillit og gjensidighet mellom 
medlemmene i lokalsamfunnet. 

NIBR 2021:7 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Trygghet
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Norsk Eiendom 2019: Handbok bærekraftig stedsutvikling



Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


