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TEK10 

Unntaket… 

2 

”…dersom terrenget er for bratt til at 
kravet om stigningsforhold kan 
oppnås, gjelder ikke kravet om 
trinnfrihet og stigning til bygning med 
boenhet uten krav om heis.” 

§8-6, 1. ledd 



Oppdraget 

 Illustrert temarapport 

 Kunnskap og veiledning til kommuner og 
prosjekterende 

 Hvordan oppnå atkomst til bolig i bratt terreng 

 Eksempler på plassering av ulike boligtyper 

 MD og DiBK oppdragsgiver 

 Sintef Byggforsk utførende 
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Hva er bratt? 
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- Tilnærmet flatt terreng inntil 

1:10 (6º) 

- Skrått terreng fra 1:10 til 1:5 

(12º) 

- Bratt terreng over 1:5 (12-45º)  

I bratt terreng ble det lett etter 

og analysert spesielle løsninger 

av bebyggelse og veiføringer.  Figur: Sintef Byggforsk 



Hva er for bratt? 

Hellning brattere enn 45 grader 

Bokvaliteter kommer under press 

 Solforhold 

 Lysforhold 

Problematisk å innpasse flatere partier for 
uteopphold 

Ras og flomsikring? 
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Planlegging i bratt terreng 

Utfordring som krever innsikt i: 

 Arealplanlegging 

 Utforming av veisystemer 

 Plassering av bygninger og utearealer 

 Løsning av atkomstforhold og parkering 

 Klimatiske forhold 

 Tekniske løsninger 
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Generelle anbefalinger 

 Samleveier opptar nivåforskjeller 

 Atkomstveier med moderat stigningsforhold 

 Nøktern veistandard, lokal overvannshåndtering 

 Flate partier forbeholdes felles/private 
aktiviteter 

 Uteareal på takflater og garasjelokk 
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Generelle anbefalinger (2) 

 Smale og dype tomter 

 Hustyper tilpasset bratt terreng 

 Samordnet planlegging og utbygging 
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Veisystemer 
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Figur: Sintef Byggforsk 



Hustyper 

Aktuelle i bratt terreng:  

 Frittliggende småhus 

 Sammenbygde småhus 

 Terrassehus 

 Boligblokker 
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Frittliggende småhus 

 God utsikt 

 Gode solforhold 

 Atkomst m/bolig nær 
vegen 

 Smale tomter gir 
bedre utnyttelse 

 Ensidig atkomst? 

 Stigning ikke mer enn 
1:2,5 
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Figur: Sintef Byggforsk 



Sammenbygde småhus 

12 

 Høyere tetthet 

 Mer økonomisk 
utnyttelse 

 Stigning ikke mer enn 
1:2,5 

 Hus spesielt tilpasset 
terreng ved 1:3,5 

Kjedehus i bånd som følger kotene 
Figur: Sintef Byggforsk 



Terrassehus 

 Spesielt utviklet for 
bratte skråninger 

 Følger terrenget, 
overlapper 
horisontalplanet 

 Atkomst med 

 Trapper 

 Gangveier 

 Tosidig kjørevei 

 Heis 

 Kombinasjon med blokk 
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Intern gate og uteopphold på lokk 
kan gi gode forhold 
Figur: Sintef Byggforsk 



Boligblokker 
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Er universelt utformede uteoppholdsarealer 
mulig i bratt terreng? 

MD´s anbefalinger for gode utearealer gjelder også i 
bratt terreng. 

> Men: 

 Utfordrende atkomstproblematikk 

 Vanskelig med tilfredsstillende sol- og lysforhold 
 Avhenger av plassering og fallretning 

 Beste arealer på takflater 

 UU-uteområder kreves i ”større boligområder” 

Ett krav i TEK; felt på 1,6x1,6 m som muliggjør lik 
deltakelse og bruk 
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TEK10 

Unntaket for stigningsforhold 
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• Inntil 1:12 < 3m 

• 1:10 i særlige tilfeller og 

• 1:10 hvis flere utearealer med 
samme bruk og opparbeidelse 

• Må begrunnes, og vurderingene 
må være dokumentert 

 

§ 8-7 



TEK10 

Unntak for atkomst 
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§8-7 

Figur: Sintef Byggforsk 



Regulering i bratt terreng 

 Tillatt BRA + høyde 
(kotehøyde) for bebyggelsen 

 Minstekrav til m2 uteareal 
sikrer kvalitet 

 Særskilt dokumentasjon for 
bygningstype tidlig 
 Tetthet, fallforhold, orientering 

 Tomteanalyse og terrengprofiler 
helt nødvendig 
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Figur:Sintef Byggforsk 



Regulering i bratt terreng 

Politiske prioriteringer 
og forutsetninger når 
man vil lenger enn 
TEK10 

 gjennom 
utbyggingsavtaler  

 privatrettslige 
bestemmelser 

 samarbeid med 
Husbanken 
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Figur:Sintef Byggforsk 



Eksempler 
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Berg studentby 
Småblokker Holmenveien 


