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Prosjekt gjennomført i 
Vestfold 2016 

Prosjektet ble utviklet i 
samarbeid med kommunene

Plan, «bydrift» og utviklere



2016
«Byutviklingen i Vestfoldbyene går relativt sakte, selv om 

det er vekst og et potensial for fortetting…

Utviklingstomter i Tønsberg 2016 



Skal vi få flere boliger i byene, må vi gjøre det 
mer attraktivt å bygge i byene… 



…og skal folk ønske å bo i byene, må byene være 
gode  bosteder, og byrommene invitere til bruk



Tønsberg torg før og etter

Oppgradering av byrom er kostbart og 
Vestfoldkommunene har begrenset med midler



Byggenæringen opplever at det 
er tungt og tidkrevende å 
bygge i byene «blir møtt med 
«umulige» krav, bla. 
lekearealer» 

• Dispensasjoner 
• Frikjøpsordninger
• Ulik håndtering
• Uforutsigbart 
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Oppholdsareal 
private pr bolig 

Sentrumsformål 5 m2 10 m2 10 m2 - 10 m2 

Øvrige boliger 10 m2 10 m2 10 m2 - 10 m2 

Oppholdsareal felles pr bolig 10 m2 80 m2 
20 m² og 

30 m2 
16%-20% 

av BRA 
20 m2 

Krav om areal på terreng eller lokk 

Sone 2: 
50 % 

Sone 1:  
0 % 

Ikke krav 

Ikke 
definert 

(kan 
blandes) 

50 % 
Kan 

vurderes 
på tak 

Nærlekeplass 
Størrelse 50 m2 125 m2 

75 m2-
125 m2 

- 
100 m2- 
600 m2+ 

Avstand 100 m 50 m 50 m - 50 m 

Kvartals- / 
område-lekeplass 

Størrelse 1 500 m2 1 500 m3 600 m² - 1 000 m2 

Avstand 250 m 300 m 250 - 250 

Felleslekeplass/ 
nærmiljøanlegg 

Størrelse - 5 000 m2  5 000 m2 - 2 500 m2 

Avstand - 1 000 m 500 m - - 

 

Samlet arealkrav i 5 Vestfoldbyer (2016)  

Felles uteoppholds-
arealer, MUA 

Krav til lek 



Samme bestemmelser

Er dagens kvalitetskrav for barn og unge tilpasset byer
og dagens samfunn?



Intensjonene er gode!

- men gir dagens krav et kvalitativt
tilfredsstillende resultat?

Lekeareal





Lekeplasser nær Larvik sentrum - Nærlek og kvartalslek i villaområde



Oppfylt krav til lekeplassen Men kanskje ikke spesielt attraktive?
✓Størrelse
✓Innhold
✓Sol 



Kan vi bruke ressursene bedre?
Kan vi øke kvaliteten i byens offentlig rom?

Kvalitet
framfor  

kvantitet 

MossKristiansand



Prosjektet anbefaler at i 
bysentrum kan lekearealer med 
fordel løses på offentlige arealer 
iht. kommunens byromsprogram
og en modell for gjennomføring.



«Modellen» består av et 
byromsprogram og en 
gjennomføringsstrategi

Modellen knyttes til sentrumsplan(KDP/KPA) i 
bestemmelser. 

Byrommenes kvalitet og innhold  sikres i 
byromsprogrammet

Sandefjord, Horten og Tønsberg* har vedtatt 
sine modeller. 

Gjennomføringsstrategi Byromsprogram



Gjennom-

føringsmodell

Virkeområde 
og 

byromsprogr
am/innhold

Sammenheng 
med 

planverket/ 
«byplan»

Juridiske 
avveiinger –

sikre lovlighet

§§

4 sentrale elementer må til:



Juridiske forhold og  
avveiinger

§§
§§ §§

§§



• Rikspolitisk retningslinjer for barn og 
unge (RPR-BU) stiller krav til kvalitet og 
det fysiske miljøet 

• Kommunen, fylkeskommunen og 
fylkesmannen har et spesielt ansvar for 
å sikre barn og unges oppvekstmiljø

Juridiske vurderinger 

Barn og unge skal sikres i 
plan og byggesaker



For å bruke utbyggingsavtaler må
følgende være oppfylt: 

Nødvendighet – Det skal være planfaglig nødvendig - og 
tiltaket må ha en saklig sammenheng med utbyggingen

Forholdsmessighet – Det konkrete kravet må stå i forhold 
til utbyggingen – dvs. kravet tilpasses prosjektets størrelse.

• Avveiningene diskuteres i modellen
• Reguleringsplanene konkretiserer og hjemler kravet

Juridiske vurderinger – bruk av utbyggingsavtaler  



"Om ordningen anses å være i tråd med P&B-

loven avhenger av om det er konkret og saklig 

sammenhengen mellom det enkelte 

utbyggingsprosjekt, rekkefølgebestemmelsene 

og utbyggingsavtalen,

-samt tydelig viser at man sikrer barn og 
unges kvalitet."

Tone Gjertsen, advokat DLP Piper



Andre forhold som er viktige:

• Kommunen kan ikke kreve inn 
midler for et byrom som er ferdig. 

• Kommunen kan ikke pålegge 
utbygger å bekoste en ideell andel 
av et rekkefølgekrav. 

• Bidrag kan ikke gå til vedlikehold

Juridiske vurderinger 



Virkeområde 
&
byromsplaner



Det må defineres et virkeområde 
for modellen i overordnet plan:

1. Definere virkeområdet + Avklare hvor 
strategien ikke skal gjelde.
(Bestemmelsesområde i KDP)

2.  Peke ut byrom som skal 
oppgraderes eller etableres.

3. Beskrive og programmere nye og 
eksisterende byrom. 

Horten 



- Det må være en saklig sammenheng 
mellom krav og utbyggingen.
-RPR Barn og unge. 

Vurdering
• Strategien gjelder for et begrenset 

område (5 min gange - 400 m)
• Alle byrom utgjør en samlet kvalitet 

for alle byboliger i sentrum
• Maks 150 m til et byrom innen 

området
God dekningsgrad! ( 250 r)

Rimelig avstand fra bolig 
til rekreasjonsområde



Byromsnettverk og 3 virkeområder i Sandefjord

1

2
3

Kommunen har 
en prioritering 
på byroms-
utviklingen 
innen hvert 
virkeområde



Plan- og bygningslovens stiller krav 
om saklig sammenheng mellom 
rekkefølgekrav og utbyggingen. 

Det innebærer i praksis at krav til 
tiltak i offentlige byrom må ligge 
innenfor rimelig avstand fra 
utbyggingsområdet. (Ref Sandnessaken)

For å ivareta sammenheng mellom 
boligene og byrommene er det lagt 
vekt på å definere virkeområder med 
akseptable gangavstander der alle 
byrommene kan utvikles for alle.

Se illustrasjon Sandefjord



Sandefjord 

Utbyggingspotensiale i Sandefjord



Gjennomføringsprinsipp 



Prinsipp

krav til lekeareal i % BRA av byggeprosjektet ( 20-25%)  
Utbygger kan velge etablering på egen tomt



Horten – fra planbeskrivelsen til sentrumsplanen: 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i6d2119ce-
ee14-4f87-a753-61a27de5bfb5/planbeskrivelse-12012022.pdf



Bidragets størrelse

• I kommunens modell har et prinsipp 

for beregning av beløp pr m2 BRA 

• Eksempelvis ca. 260-300 pr m2 BRA bygg 

(3 159 kr* pr m2 opparbeidet uteareal)

• Beløpet er et utgangspunkt for 

forhandlinger i utbyggingsavtalen.

*SSB's byggekostnadindeks

for veganlegg 



Spleiselag
Det må sikres forholdsmessighet mellom bidraget til utvikler og kommunens 
bidrag.

Kommunens bidrag Utbyggers bidrag

Bidrar med tomt * Økonomisk bidrag til 
lekeareal/uteopphold

Planlegging og prosjektledelse Økonomisk bidrag for bruk av off. areal*

Gjennomføring

Risiko, evt. delfinansiering av tiltak

Drift og vedlikehold 

*Noen kommuner legger inn en pris for å bruk av offentlig arealer. 



Juridisk kvalitetssikring- Tone Gjertsen, advokat DLP Piper 
Basert på Hortens modell:

• Den bærende ide med byromstrategien synes være godt egnet 
til å ivareta kravene i RPR-BU.

• Forutsatt tilstrekkelig høy kvalitet på de offentlige rommene 
vil en oppgradering av byrommene være egnet til å gi et bedre 
samlet tilbud for barn og unge, enn det som kan tilbys i 
enkeltstående boligprosjekter..

• Denne ligner «områdemodeller» knyttet til finansiering 
av områdeutviklinger, men det kjennes ikke til andre 
tilsvarende ordninger.



Gevinsten

• Enklere bestemmelser, mer fleksibilitet, færre dispensasjoner 
• Gir økt kvalitet på lekeområder og byrom
• Sosial utjevning: Lekearealer for alle, - ikke privat
• Kommunen får økonomisk bidrag til byromsutvikling
• Utbyggerne får enklere prosess og noe kanskje noe 

Bedre utnyttelse av tomta.
• All ny tilvekst av boliger kan bidra til lekearealer
• Kommunene har fokus på byrom og ligger i forkant 

Fortetting med høyere kvalitet



Når er modellen 
hensiktsmessig? 

• Bysentrum med god boligvekst

• Arealknapphet - byer av en viss 

størrelse

• Kommunen må ha byromsutvikling 

på agendaen og være rigget for 

gjennomføring og oppfølging



Tønsberg 

Tønsberg sentrum Farmanstorget



Takk for meg!

Takk for meg!
hilde.hanson@

vtfk.no

mailto:Hilde.hanson@vtfk.no




Eksempler / ekstra foiler
ikke presentert  



De prioriterte byrommene er beskrevet i kommunens strategi –

og sikrer et mangfold og kvalitet for barn og unge ( RPR-BU)

1. Identitet og bruk av byrommene
2. Utviklingsplan med funksjoner
3. Etappevis utvikling av hvert 

byrom er viktig 
4. Anbefaler en plukkliste for aktuelle 

tiltak i de ulike byrommene. 



Sandefjord. 
Eksempel på nivået på handlingsprogrammet ( kvalitets-
beskrivelsen) 
Detaljplan utarbeides i forkant av oppstart av gjennomføringen



Standard tekstsider:«LOSEN»

Parsellhage

Vannlek
Aktiv sone / lek

Privat

Rolig sone

Eksempel utviklingsplan for Brårudparken i Horten

Identitet - Grønn oase, byhage



Standard tekstsider:

Eksempel utviklingsplan for et byrom i Horten

Identitet - Grønn oase, byhage

«LOSEN»

Parsellhage

Vannlek
Aktiv sone / lek

Privat

Rolig sone

Eksempel - Utviklingsplan for byrom  
Sikre kvalitet og gi forutsigbarhet 



Eksempel på en «plukkliste» dersom et 
byrom utvikles i etapper.

Kommunen legger et grunnalg med gress 
og underlag- elementer kan plasseres inn 
etter hver som boligene melder sin 
ankomst.



Andre forhold som er viktige: Derfor anbefaler strategien 

• Trinnvis gjennomføring av et byrom

• Lage en plukkliste for ulike 
tiltaksstørrelser slik at det er mulig å 
etablere mindre tiltak i en større helhet.

• Strategien kan rulleres ved behov for nye 
tiltak. Det er viktig at byromsutviklingen
«aldri» blir ferdig. 

• Kommunen kan ikke kreve bidrag 
til noe som er utført. Dvs. at 
kommunen ikke kan forskuttere  
(dersom det ikke er avtalt på forhånd).

• Kommunen kan ikke pålegge 
utbygger å bekoste en ideell andel 
av et byrom 

• Bidrag kan ikke gå til rent 
vedlikehold.

Juridiske vurderinger 



Reguleringsplanens rekkefølgekrav

• Strategien innebærer rekkefølgekrav om opparbeidelse og 
kvalitetsheving av et offentlig byrom.

• Rekkefølgekravet hjemler bruk av utbyggingsavtaler

En diskusjon i prosjektet er:
Bruk av «sikret gjennomført» eller et konkret rekkefølgekrav? 

Juridiske vurderinger 


