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Hvilke kvaliteter i nærmiljøet kan fremme 
barn og unges helse og velvære? 

Fysiske 
kvaliteter 

Helsefremming 

Aktivitet, 
trivsel og 
velvære 
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Prosjektets fokus 
 

Bygninger 
Boliger 
Parker 
Lekeplasser 
Vei- og transportnett 
Gang- og sykkelstier 
Fasiliteter 

 

Positive faktorer som kan 
styrke helse og velvære 

Deltakelse i f.eks. 
fysisk aktivitet, 

organisert aktivitet 
og sosial aktivitet 
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Helsefremmende byer 
 
 
 
 
 

Byer som kontinuerlig 
utvikler seg, forbedrer 

fysiske og sosiale miljøer 
og som forsterker 

samfunnsressurser som 
fremmer helse og velvære 

i befolkningen. 
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Folkehelseperspektivet i planleggingen – hvorfor?   
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Nærmiljøets betydning 

Norges- miljø og biovitenskapelige universitet 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). 

 Helse skapes på dagliglivets arenaer 

 Nærmiljøet er en viktig arena for helsefremmende tiltak 
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Samfunnsutvikling for god folkehelse 

Befolkningsrettet arbeid og oppmerksomhet rettet mot 

påvirkningsfaktorer på helse, herunder nærmiljøfaktorer 

Styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid  

Barn og unge er en prioritert målgruppe.  

Kunnskapsbasert utvikling av tiltak for å styrke mestring samt 

fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. 
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Hva kjennetegner et helsefremmende nærmiljø?  
Hvilke kvaliteter bidrar til å fremme helse og velvære?  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Forsterket innsats på følgende områder: 

• Tidlig innsats for barn og unge 

• Forebygge ensomhet 

• Mindre sosial ulikhet i helse 
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Hvilke nærmiljøkvaliteter er det snakk om? 

Norges- miljø og biovitenskapelige universitet 

Nærmiljø 

 
Fysisk miljø 

Bygninger 
Boligfelt 
Parker og rekreasjonsområder 
Lekeplasser 
Vei- og transportnett 
Gang- og sykkelstier 
Fasiliteter 

 

Psykososialt miljø 
Tilhørighet 
Identitet 
Sosial kapital 

(Helsedirektoratet, 2014; Saelens and Handy, 2008) 



Hva sier forskningen?  En systematisk kunnskapsoppsummering 

Kvaliteter som fremmer aktiv transport 

• Lite trafikkeksponering langs ferdselsårer 

• Høy sikkerhet langs ferdselsårer 

• Tilgang på gang- og sykkelveier/stier 

• Kort avstand til arenaer for aktivitet 

• «Walkability» (gangbarhet)  
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En studie blant norske 8-åringer 

Geografiske informasjonssystemer 

• Befolkningstetthet 
• Tilgang til grønne områder 
• Tilgang til fasiliteter 

• Fysisk aktivitet 
• Organisert aktivitet 
• Sosial aktivitet med venner 

Norske 8-åringer 
Sammenhenger? 
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27 706 norske 8-åringer 

Nabolaget: 800-meter rundt barnas bostedsadresse 
Lokalsamfunnet: 5000-meter rundt barnas bostedsadresse 

Befolkningstetthet 
•Antall bosatte personer per/km² 
 

Tilgang til fasiliteter (lekeplasser, butikker, bibliotek osv.)  
•Totalt antall fasiliteter 
•Totalt antall lekeplasser/idrettsanlegg 
•Tilgang til skole  

 
Grøntområder 

•Totalt grøntareal (skog, myr, golfbaner, parker og åpne områder) 
•Tilgang til park 
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Tilgang til park i innenfor 

800-meter av bostedet 

var forbundet med mer 

fysisk aktivitet i 

sommerhalvåret 

Høyere andeler grøntareal 

innenfor 800-meter av 

bostedet var forbundet med 

mer fysisk aktivitet i 

vinterhalvåret 

Park og andre grønne områder fremmer fysisk 
aktivitet 
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Lekeplasser/sport- og idrettsanlegg samt 
skole fremmer deltakelse organisert 
aktivitet 

Flere 

lekeplasser/idrettsanlegg 

innenfor 800-meter av 

bostedet var forbundet med 

mer deltakelse i organisert 

aktivitet 

Tilgang til skole innenfor 

800-m av bostedet var 

forbundet med mer 

deltakelse i organisert 

aktivitet 
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Lekeplasser/sport- og idrettsanlegg samt høyere 
tetthet fremmer deltakelse i sosial aktivitet med 
venner  

Flere fasiliteter og 

lekeplasser/idrettsanlegg innenfor 800-

m av bostedet fremmet økt deltakelse i 

sosial aktivitet med venner 

Høyere befolkningstetthet i 

nabolaget fremmet økt 

deltakelse i sosial aktivitet med 

venner 
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Oppsummering 
• Tilgang til grøntområder i nabolaget kan fremme fysisk aktivitet blant 8-åringer 

• Flere lekeplasser/idrettsanlegg og tilgang til skole i nabolaget kan fremme deltakelse 

i organisert aktivitet 

• Flere ulike nærmiljøkvaliteter fremmer sosial aktivitet med venner, men særlig er det 

flere lekeplasser/idrettsanlegg i nabolaget som ha størst betydning 
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Funnene underbygger betydningen av at barn bør ha 

tilgang til ulike arenaer for aktivitet i nærmiljøet  
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Utearealer i  barnehager og skoler  

Om behov for arealnormer og virkemidler 
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Hvorfor er utearealer i skoler og barnehager viktige? 

 Opphold i barnehager og skoler utgjør 
en stor del av barns dagligliv 

• Til sammen 2000 minutter er 
friminutt-tid i løpet ev hele 
grunnskolen 

 
 

 Stor helsemessig betydning og kan 
bidra til å utjevne sosialt betingete 
ulikheter i helse 

• Når de aller fleste barn  
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Føringer og strategier for å sikre gode utearealer 

• FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989) 
• Barns rett til hvile, fritid og lek 
 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 1998 
• § 9A – 7. Generelt om det fysiske miljøet 

 
• Lov om barnehager (barnehageloven) 2005  

• § 2 Barnehagens innhold. Gi mulighet for lek etc. 
 

• Læreplanverket, inkludert de nye fagplanene  
• Legge mer vekt på lek for de yngste samt minimum 1 time fysisk aktivitet daglig 

 
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

• Kapittel 3. Miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer (beliggenhet) 
 

• Nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet.  
• Minst 60 minutter hver dag. 
• Skoler og barnehager er viktige arenaer 
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Hvilke funksjoner har utearealene? 

21 

Arena for ulike former for lek 

Fysisk aktivitet og motorisk utvikling 

Et sted å trekke seg tilbake 

Som sosial møteplass, i både små og store grupper 

Pedagogisk betydning 
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Motorisk utvikling og fysisk aktivitet 

(Fjørtoft et al., 2018). 
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 Generelt minimumskrav på 50 m² nettoareal per elev. 

 Minste samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på SSBs inndeling: 
 

• Minimumsareal ved små skoler (<100 elever): ca. 5000 m² 
 
• Minimumsareal ved middels store skoler  

(mellom 100 og 300 elever): ca.10 000 m²  
 
• Minimumsareal ved store skoler (>300 elever): ca. 15 000 m².  

For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m². 
 
• Skiller mellom nye og gamle skoler. 
 
• Eksisterende skoler med små arealer;  

minstekrav tilfredsstilles innenfor en radius på 200 m 

Bakgrunnen for prosjektet  
Anbefalinger om arealkrav fra 2003.  

(Thorén et al., 2003) 
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Ønske om å revidere anbefalingene fra 2003 

• Mange henvendelser angående anbefalinger om 50 m²/elev 

• Har vi forskningsbasert belegg for 50 m²/elev? 

• Vi bør se på barnehager også 

• Kan kvalitet veie opp for kvantitet? 

• Hva er i tilfellet kvalitet? 

• Hvordan håndterer kommunene skoler og barnehagers utearealer strategisk? 

• Hvordan brukes forskrift om miljørettet helsevern for utearealer i skoler/barnehage? 
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Formål: 

1. Oppdatert kunnskap om forhold/ faktorer i barnehagers og skolers 
utemiljøer som bidrar til helse og trivsel.  
 

2. Oversikt over forskning på bruk av normer for å sikre gode utearealer 
tilknyttet skoler og barnehager. 

 
3. Oversikt over hvilke normkrav som stilles i noen utvalgte land vi kan 

sammenligne oss med 
 
4. Kunnskap om gode modeller og eksempler på hvordan kommunene kan 

bidra til gode utemiljøer i barnehager og skoler på dagtid og som 
nærmiljøanlegg for lokalsamfunnet. 



Definisjon av utearealer 
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Tilgjengelig nettoareal innenfor 
tomtegrensen når bygninger, 
parkeringsplasser og annet 
trafikkareal er trukket fra. 
 
 
Her inngår de bruksarealene 
elevene har til rådighet, 
inkludert beplantning, bevart 
natur og lignende. 
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Litteraturstudie – hva sier forskningen?   
• Er det er noen sammenheng mellom arealstørrelse og innhold/utforming og 

bruk, aktivitetstyper og andre sentrale helseutfall?  
 

Litteraturgjennomgang om normbruk og oversikt over andre lands normer 
• Hva sier forskningen om anbefalinger/normkrav knyttet til skoler og 

barnehagers utearealer og hvilke anbefalinger/normkrav foreligger i noen 
utvalgte land vi kan sammenligne oss med?  

 
Hva kan vi lære av gode norske eksempler? 

• Fra skole- og barnehagestrategi til resultater på bakken.  

 
 

Årskonferanse 2019 26 

Prosjektet består av følgende 

Forslag til nye anbefalinger 
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Delstudie 1 
 Litteraturstudie 
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Litteraturgjennomgang 

n = 46 (64 %) 

 n= 25 (35 %) 

n = 1 (1 %) 

Figur 2. Fordeling av studier etter kontekst 

Skole Barnehage Begge

Totalt 72 studier inkludert 
 
• 46 studier tar for seg 

skolens uteområder 
 
• 25 studier tar for seg 

barnehagens uteområder 
 

• 1 studie tok for seg både 
skoler og barnehager 
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Hvor er studiene fra? 
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Figur 4. Studienes geografiske opprinnelse 
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Hvilke helseutfall er studert? 
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Figur 6. Oversikt over utfallsmål i de ulike studiene 

Barnehage Skole
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Egenskaper ved uteområdet 
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Figur 7. Oversikt over egenskaper ved uteområdene som er undersøkt 

Barnehage Skole
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Årskonferanse 2019 

Arealstørrelse 

Størrelsen på arealene kan ha 

betydning for: 

• Barnehagebarns motorikk 

• Skolelevenes fysiske aktivitet 
Små arealer for små barn passiviserer 

Store arealer har plass til mer natur 
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Naturinnslag 

Naturinnslag har betydning for 
barnehagebarns motorikk og 
fremmer lek og ulik bruk av 
uteområdene. 
 
 
Naturinnslag fremmer 
skolelevenes lek og beskytter 
mot UV-stråling, har en viss 
betydning for fysisk aktivitet og 
kognitive ferdigheter. Foto: Ødegaard Ottesen 
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Barnehage 
• Sammenheng mellom  

formgiving/ romforløp og fysisk 
aktivitet 

34 

Utforming; rom, romforløp og innhold 

Skole 
• Sammenheng formgiving/ romforløp 

og varierte aktiviteter 
• Mindre inaktivitet 
• Mange og små arealer gir flere nisjer (soner) 
• Færre funksjonsbestemte aktiviteter 
• Mange kan delta samtidig 

Amager felled skole København 
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Fysiske elementer; apparater og arealtype/ arealdekke 
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Barnehager 
• Ingen sammenheng mellom antall 

lekeapparater og fysiske aktivitet 
 
• Flere ulike typer arealdekke (gressflater, 

asfalt etc.) positivt for fysisk aktivitet 
 
 
Skoler  
• Sammenheng mellom antall lekeapparater 

og bruk av utearealene 
 
• Mulige sammenhenger mellom antall 

lekeapparater og fysisk aktivitet/inaktivitet 
 
• Mulige sammenhenger mellom arealtype/ 

dekke og fysisk aktivitet 
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Delstudie 2 
Litteraturgjennomgang og 

oversikt over andre lands normer 



Normkrav/ bruk av normer 

37 

• Lite forskning om normbruk og bruk 
av arealkrav 

 

Studie om bruk av arealnormer generelt. 
Thorén et al (2000) Arealnormer.  
Virkemiddel for livskvalitet i fysisk 
planlegging 
 

• Normer ser ut til å påvirke 
arealreduksjon 

• Normer hindrer det verste, men 
fremmer ikke det beste. 
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Hva man gjør man i andre land? 

Sverige  
• Stor oppmerksomhet rundt behovet for arealkrav 
• Anbefalinger fra Boverket 

• 40 m² uteareal/barn i barnehager  
• 30 m² uteareal/barn i grunnskolen 

 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-
plats-for-barn-och-unga.pdf 
 

• Fersk rapport fra Boverket gjennomført av Statistiska 
Centralbyrån viser at skolegårdene i Sverige krymper. 

 

Danmark 
• Har ikke nasjonale anbefalinger. 
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Delstudie 3 
Hva gjør norske kommuner? 
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Tromsø 

Vågsøy 

Trondheim 

Kristiansand 

Oslo 
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Oversikt over arealkrav i de fem kommunene 
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Barnehager (m²/barn) Skoler (m²/elev) 

Oslo 24 m²  
 
Avhengig av beliggenhet 
• Tett 
• Middels tett  
• Mindre tett 

Indre by: 12 – 18 m² 
Ytre by: 18 – 24 m² 
 
Vilkår for avvik strengere for 
barneskoler 

Kristiansand 24 m² > 3 år 
33 m² < 3 år 

33 m² 

Vågsøy 24 m² (6 ganger innearealet) Ingen, viser til anbefalingene 50 m² 

Trondheim 25 m² 25 m² 

Tromsø 35 m² Ingen 
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Oslo: Vollebekk skole. 1 – 10, 804 elever. Uteareal pr. elev: 12,7 
m²/elev 

Skoler og barnehager  42 

Arkitekt: L2 Arkitekter Oslo  
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen 
AS Landskapsarkitekter  

Nytt anlegg. Fremtidig lokalsentrum i Hovinbyen. 
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Oslo: Fuglemyra barnehage. 5 avdelinger 81 barn, 27.3 
m²/barn 

Ansvarlig arkitekter for rehabiliteringen: Oker arkitekter   
Landskapsarkitekt: COWI AS 

Rehabilitering av uteanlegg og bygg, 
ny etasje «nedover». Bevaringsverdig bygg. 
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Kristiansand: Torridal skole: 46.4 m²/elev.  

Nybygging av skolebygg og  
rehabilitering ute.  



  Oslo  
Vollebekk skole 

Kristiansand  
Torridal barneskole 

Kristiansand 
Holte ungsomskole 

Vågsøy,  
Vågsøy 
ungdomskule 

Trondheim  
Åsveien skole 

Tromsø  
Gyllenborg 
skole 

Skoletype 1 - 10 1 - 7 8 - 10 8 - 10 1 - 7 1 - 7 

Antall elever 804 210 360 270 650 380 

Samlet uteareal i m² 9567.6 m² 
(10 230 m²) 

10 300 m² 15 600 m² 11 600 m² 12 812 m² 5550 m² 

m²/elev 11.9 (12.7) m² 49 m² 43.3 m² 43 m² 19.7 m² 14.6 m² 

Beliggenhet Indre by. 
Transformasjons-
område 

Ytre by.  
Småhusområde 

Ytre by.  
Småhusområde 

I byområde.  
Småhusområde 

Ytterkanten av 
tett by.  
Blandet område 

Tett by 

Variert natur/ 
vegetasjon i god vekst  

            

Rominndeling/ 
sonedeling tilpasset 
ulike aldersgrupper 

            

Funksjonsbestemt?             

Aldersrelatert fysisk 
aktivitet/ 
grunnleggende 
bevegelser? 

            

Variert innhold             

Trekke seg tilbake 
alene eller i små 
grupper 
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Oppsummering suksessfaktorer 

Beliggenhet i lokalsamfunnet Plassering av bygget på tomta, bygg i høyden 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
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Eksempler fra Torridal skole 

Unngå bilkjøring i anlegget Variert vegetasjon, gjerne natur Variert terreng 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
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Landskapsarkitektens hovedansvar er 
 å skape romlige kvaliteter/ romvariasjon 

Øya barnehage Trondheim.  
Selberg arkitekter 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
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Politikerne 
Rådmannen 

 

Oppvekst-sektoren 
  

Barne-
representanten 

Teknisk sektor 

Kultur- og 
idrettsetaten 

Miljørettet helsevern 

Skolene  

FAU og Nærmiljøet  

Landskaps-arkitekt 
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1. En generell anbefaling om 30 m²/elev for alle årstrinn i grunnskolen 
 

2. Samlet minsteareal (viktig for små skoler), 2500m² (alternativt 3000 m2) 
 

3. Arealkrav etter beliggenhet.  
 

4. Funksjonskrav/ innholdskrav 
 

5. Kompenserende areal og annet tilleggsareal, organisatoriske tiltak 
• Høyere krav til kvalitet i henhold til funksjonskravene. 
• Bruk av tilgrensende arealer (friområder, o.l.) 
• Organisatoriske tiltak (regulere uteopphold, inspeksjon osv.) 
 

6. Bruk av utradisjonelle arealer, takterrasser ol.  
• Bør primært unngås 
• Hvis nødvendig: Sikker tilgjengelighet, innpasse vegetasjon, hvordan løse 

inspeksjon/ tilsyn? 

Status anbefalinger  



Takk for oppmerksomheten! 
 

E-mail: emno@nmbu.no 
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