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6.1 Krav til tetthet

6.1.1 
Kommunene skal stille differensierte krav til tetthet i 
områder som omfatter boliger, jf. tabeller og prinsipp-
skisse.

6.1.2  
Kravene til tetthet må forankres ved første rullering av 
arealdelen til kommuneplanen.

6.1.3 
Retningslinjene gjelder for kommuneplaner og regule-
ringsplaner for boliger og kombinerte bolig- og nærings-

områder. Tetthetskravene til arealplaner som omfatter 
boligformål må vurderes opp mot en større sammen-
hengende struktur, både når det gjelder transport, 
møteplasser og rekreasjon. Tetthetskravet i planer som 
omfatter boliger må omfatte minimum nærlekeplass, 
områdelekeplass og interne gang- og sykkelveier, enten 
innenfor selve planområdet eller i sammenheng med 
tilgrensende boligområder. 

6.1.4  
Anbefalt tetthet er avhengig av størrelse, utforming og 
kvaliteter i og nær området, men det kan tas utgangs-
punkt i følgende:

• 2-4 boliger/dekar = konsentrert småhusbebyggelse

• 5-6 boliger/dekar = variasjon med konsentrert små-
husbebyggelse og lavblokk i 3-4 etasjer

• 7-8 boliger/dekar = lavblokk i 3-4 etasjer

• 10-12 boliger/dekar = blokk i 5-6 etasjer

6.1.5

Krav til tetthet i rene boligområder eller kombinerte 
bolig- og næringsområder (næringskategori 1) + tabell 
med angitt bol/daa og % BRA for alle områder.
Kravene under er av førende karakter og har til hen-
sikt å balansere tetthet mot kvalitet. Jo høyere tetthet 
som ønskes, jo strengere krav til høy kvalitet.

Områdetype bol/daa 
(min – 
maks)

% BRA 
(min – 
maks)

Innenfor bybåndet Stavanger - 
Sandnes og på strekningen Sola - 
Forus samt Stavanger, Sandnes, 
Sola og Bryne sentrum*

6-12 70 - 160

Innenfor 500 meter fra sentral holde-
plass i øvrige kommunesenter*

4-10 70 - 140 

Innenfor lokalsenter* 4-8 70 - 120
Innenfor øvrige hovedtraséer for kol-
lektivtrafikk 

4-8 Ikke 
aktuelt

Øvrige områder i sykkelavstand 
(<3 km) til Stavanger, Sandnes, 
Sola, Bryne sentrum

min 3 Ikke 
aktuelt

Øvrige områder i gangavstand 
(<1 km) til øvrige kommunesenter

min 3 Ikke 
aktuelt

Øvrige områder 2-4 Ikke 
aktuelt

* Sentrene er plassert innenfor ulike områdetyper avhengig av 
funksjon. Det forventes at de største sentrene med det beste 
kollektivtilbudet ligger i øvre del av skalaen uansett område-
type. De minste kommune- og lokalsentrene, hvor kollektivtil-
budet er begrenset og avstanden til hovedsentrene er størst, 
bør ligge i nedre del av skalaen.
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Figur 6.1  Prinsippskisse for arealutnyttelse
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6.2  Krav om kvalitet

6.2.1 
Levekårundersøkelse bør legges til grunn ved vurdering 
av utbyggings-, fortettings- eller tranformasjonsområder 
i kommuneplanens arealdel. Det skal tilstrebes varia-
sjon i boligstørrelse og boligtype ved utbygging av nye 
områder.

6.2.2  
Det skal stilles krav til estetiske hensyn i alt plan- og 
byggearbeid med spesielt fokus på styrking av identitet, 
tilføring av områdekvalitet, tilpasning til omgivelsene og 
kvalitet og bestandighet i materialbruk. 

6.2.3  
Ved byomforming eller fortetting skal det tas hensyn til 
verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelses-
strukturer.

6.2.4  
Universell utforming av boliger og uteoppholdsareal må 
legges som premiss i planlegging og sikres i regule-
ringsbestemmelsene.

6.2.5  
Når byggehøyde overstiger gjennomsnittlig byggehøyde 
i området med 30 %, må effekten mht. til vindforhold 
dokumenteres.

6.3  Krav til privat og felles uteoppholdsareal

6.3.1 
I kommuneplanens arealdel skal det defineres normer 
for felles uteoppholdsareal i boligområder og retningslin-
jer for utforming og lokalisering av felles uteoppholds-
areal.

6.3.2  
Felles uteoppholdsareal skal ha trafikksikker adkomst 
fra boligene, være skjermet for trafikk, forurensning, 
støy og være tilfredstillende belyst. 

6.3.3  
Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal ha sol ved 
vårjevndøgn klokken 15.00.

6.3.4  
Alle boenheter skal ha egnet privat uteplass.

6.3.5 
Felles uteoppholdsareal bør være mest mulig sammen-
hengende areal.

6.3.6 
Størrelse på minste felles uteoppholdsareal:
Områdetype m2 MFUA 

pr. boenhet på terreng
Innenfor bybåndet Stavanger - 
Sandnes og på strekningen Sola 
- Forus samt Stavanger, Sandnes, 
Sola, Bryne sentrum

30 m2 

Innenfor øvrige kommunesenter 30 m2

Innenfor øvrige lokalsenter 30 m2

Innenfor øvrige hovedtraséer for 
kollektivtrafikk 

30 m2

Øvrige områder 50 m2
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6.3.7 
Utforming av felles uteoppholdsareal:
Type areal utløses av dekker inntil min. str/ 

lengde
anbefalt 

maks avstand 
til bolig

avklares i målgruppe

Nærlekeplass 
(sandlekeplass)

4 boliger 25 boliger 150 m2 50 meter regulerings-
plan

barnehage-
barn

Områdelekeplass 
(kvartalslekeplass)

25 boliger 200 boliger 1 500 m2 150 meter regulerings-
plan

barn, unge og 
eldre

Aktivitetsflate 
(ballfelt)

150 boliger 600 boliger 2 500 m2 400 meter regulerings-
plan / kommu-

neplan

alle

Rekreasjonsområde 
(sentralt lekefelt)

600 boliger 1200 boliger 6 000 m2

3 km
500 meter kommuneplan alle

Regional grøntstruktur 
(natur- / kulturlandskap)

20 000 m2 regionalplan alle

Definisjoner:

BRA (bruksareal)
• Bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) er summen av bruksarealet for alle bygninger og konstruksjoner, 

åpent overbygget areal og nødvendig parkeringsareal / biloppstillingsplasser på tomta.

• % BRA (prosent bruksareal) = (BRA/tomteareal) x 100

MFUA (minste felles uteoppholdsareal)
• Minste felles uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon og omfatter den ubebygde 

delen av tomten som ikke er avsatt til trafikkareal. Restareal og areal avsatt til fellesfunksjoner som avfallshånd-
tering, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og medregnes ikke. Areal til private uteplasser medreg-
nes ikke.

Figur 6.2 Influensområde for kollektivtransport
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Figur 6.3 Gang- og sykkelavstand til senter




