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COMPACT LIVING = Å BO KOMPAKT

• Hva slags begrep er egentlig «compact living» ?

• Det høres besnærende flott ut og er kanskje også det 

• Men, har det også blitt er moteord som eiendomsutviklere og 
meglere bruker for å lokke folk til å kjøpe smått, tett og dårlig? 

• Det bygges stadig høyere og tettere. Det bygges særlig mange små 
leiligheter der dagslys, gode private uterom og brukbare 
planløsninger er kvaliteter som ikke lenger er like selvsagte som før





Å tro at man kan oppnå gode 
boligkvaliteter i prosjekter som både 
er tette og høye er ønsketenkning

SOL – DAGSLYS - KLIMA



COMPACT LIVING = Å BO TETT? 

• Compact living betyr å bo på liten flate, men ikke nødvendigvis i en 
tett bebyggelsestruktur. Altså ikke nødvendigvis tett.

• Har mange av de nye kompakte prosjektene dårlige bokvaliteter?

• Jeg vil påstå JA.

• Det hevdes at det må bygges tett for å spare miljøet, men det er ikke 
til å skjule at profitt også står i høysetet hos mange utbyggere i dag. 



28.000 PROFITT per m2 bolig

Når man kjøper en m2 bolig (i Oslo), hvor går pengene?

Illustrasjon: Nasjonalmuseet Arkitektur, fra utstillingen Visning

NOK 816 til arkitekt pr m2 bolig

70.000 Utviklingskostnad pluss profitt

6.000 TOMTEKOST per m2 bolig

30.000 BYGGING per m2 bolig



PILESTREDET PARK

SØRENGA

KVÆRNERBAKKEN

Noen eksempler på dårlige planløsninger i nye boligprosjekter

Illustrasjoner: Nasjonalmuseet Arkitektur, fra utstillingen Visning



COMPACT LIVING = Å BO MILJØVENNLIG?

• JA, å leve kompakt, på liten flate vil åpenbart være bra for miljøet

• Den mest klimavennlige kvadratmeteren er den som ikke bygges

• Det blir viktigere og viktigere å bygge og bo på mindre flate, men da 
er det avgjørende at BOLIGKVALITETENE fortsatt ivaretas.

• Men først, skal man bo på liten plass må også sosiale arenaer og 
møteplasser sikres utenfor boligens sfære

• Dette handler om BOKVALITET



BOKVALITET

• BOKVALITET er ikke det samme som BOLIGKVALITET

• Bokvalitet handler om omgivelsene 

• Her feiles det dessverre fortsatt for ofte

• Det etableres utearealer som ikke er store nok, som ikke innehar 
attraktive kvaliteter, som ikke skaper identitet og tilhørighet

• Det etableres for få gode grøntarealer og det plantes for få nye trær

• Det er en fare for at byene bygges igjen bare med boliger og dermed 
presses arbeidsplasser og servicetilbud ut



Vi undervurderer 
verdien av nærhet til 
natur og trær



Alle bør se minst et tre fra vinduet sitt



Bokvalitet er også å ha gang- og sykkelavstand til:
kulturtilbud
handel
naturopplevelser



COMPACT LIVING = Å BO GODT?

• JA, å leve på lite areal kan absolutt være en god måte å bo på

• Små kompakte og arealeffektive boliger kan være vel så gode å bo i 
som store boliger såframt BOLIGKVALITETENE ivaretas.

• Å tenkte smått gir nye interessante utfordringer som spesielt 
utfordrer snittet i bygningene. 

• Takhøyde og varierte romopplevelser blir viktig når man skal bo på 
liten flate.



COMPACT LIVING = BOLIGKVALITET 

• Variert og god takhøyde
• Mye dagslys 
• Tidløse kvaliteter og fleksible planløsninger
• Tilrettelegge for flere møbleringsmuligheter
• Godt inneklima
• Lagringsplass i leilighet, men også eksterne lagringsmuligheter
• Avsette plass for fellesfunksjoner som vaskeri, festlokale, gjesterom, felles 

sykkelkollektiv
• Utsyn/utsikt fra alle enheter
• Nærhet til private uterom, ikke bare offentlige parker
• Holdbare og miljøvennlige byggematerialer



BOLIGKVALITET = LIVSKVALITET



Litt høyere under taket
og varierte romopplevelser
høyt/lavt, smalt/bredt

Utsyn og gode
dagslyskvaliteter



Høy kvalitet i uterommene



My home is my castle



Kvalitet i byggeriet – det bør etterlyses høyere kvalitet i materialbruk og lenger levetid for nye bygg

Town Hall, Alvar Aalto



Et utvalg prosjekter – MORFEUS arkitekter AS



Fortettningsprosjekt innenfor Småhusplanen i Oslo, 4 eneboliger i Bjørnslettveien



4 eneboliger i Bjørnslettveien, Oslo



4 eneboliger i Bjørnslettveien, Oslo



4 eneboliger i Bjørnslettveien, Oslo



4 eneboliger i Bjørnslettveien, Oslo



Fortettingsprosjekt innenfor Småhusplanens betemmelser, 5 eneboliger, Nillas Hage, Høybråten, Oslo



5 eneboliger, Nillas Hage, Høybråten, Oslo



Fortettingsprosjekt innenfor Småhusplanens betemmelser, 5 eneboliger, Nillas Hage, Høybråten, Oslo



5 eneboliger, Nillas Hage, Høybråten, Oslo



5 eneboliger, Nillas Hage, Høybråten, Oslo

Legg inn 
snitt og plan



Enebolig i Sandvika



Enebolig i Sandvika



Enebolig i Sandvika



Enebolig i Sandvika



Enebolig i Sandvika



TAKHØYDE OG DAGLYS

Enebolig i Sandvika



Enebolig i Sandvika



Enebolig i Sandvika



Transformasjon og ombygging av tidligere garasje på Bislett



Transformasjon og ombygging av tidligere garasje på Bislett



Trnasformasjon og ombygging av tidligere garasje på Bislett



Fortettingsprosjekt I Geitemyrsveien på St.Hanshaugen



HVEM BOR ØVERST, HVEM BOR NEDERST, HVOR LIGGER DE STORE LEILIGHETENE?

Fortettingsprosjekt I Geitemyrsveien på St.Hanshaugen



Nordtvet gårdsbarnehage i Oslo



Nordtvet gårdsbarnehage i Oslo



Nordtvet gårdsbarnehage i Oslo



Rasteplass Nasjonale Turistveger, Bukkekjerka, Andøya



Rasteplass NasjonaleTuristveger, Bukkekjerka, Andøya


