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PAPPA PÅ SKI

https://vimeo.com/273841076

https://vimeo.com/273841076
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Alle skal bo godt og trygt. 

Regjeringen vil at alle skal ha mulighet til å skaffe seg og 
beholde en egnet bolig, og være en del av et trygt bomiljø og 
lokalsamfunn. Husbanken gjennomfører boligpolitikken.

Hovedmål 1: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og 
beholde en egnet bolig 
Hovedmål 2: Husbanken skal bidra til gode boligkvaliteter

Husbankens mandat har vært i endring fra 1946 frem til i dag.
Samfunnsoppdraget nå, er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan 
skaffe seg en egnet bolig og bli boende. 

Husbanken gir bostøtte, tilskudd og lån, og
bidrar til å utvikle kunnskap og kompetanse i kommuner, byggebransjen, 
frivillig sektor og andre. 

Husbanken 2018:
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•Barn og unge- prioritert målgruppe

•Eldre- skal kunne bo lengre hjemme



Eldrebølgen når land

• Andelen eldre over 70 år vil øke fra 11 prosent i dag til 19 prosent i 
2060. Altså vil om lag hver 5. personer være over 70 år.

• Samtidig vil antallet eldre over 80 år tredobles



Kilde: Asplan Viak
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• I 2060 er hver femte innbygger i Norge 
minst 70 år og antallet eldre over 80 år 
vil tredobles

• Kun 10 % av boligene er tilgjengelige 
for rullestolbrukere

• De fleste boligene er alt bygget, så 
det er god samfunnsøkonomi å 
tilrettelegge eksisterende boliger

• Tilgjengelighet i boliger vil kunne sikre 
at eldre kan bo lengre hjemme, med 
trygghet og trivsel. 

• Hjemmetjenester ca 70.000,-
• Omsorgsboliger ca 300.000,-
• Sykehjemsplass: 1,1 mill. 

• Universell utforming kan bidra til å 
dempe behov for 
institusjonsplasser og 
omsorgsboliger.

Morgendagens eldre



Hjem kjære hjem – boligen er avgjørende for trygghet, trivsel og tilhørighet. Mange 
seniorer bor i småhus, spesielt i distriktene. De færreste småhus har trinnfri atkomst. 
(Lene Schmidt; «Veileder – Boliger for den tredje alder», NIBR 2017.)



«Den onde sirkelen»

Fall, og 
ubehagelig 
opplevelse 

med fall

Redsel for 
nytt fall

Sosial 
isolasjon og 

inaktivitet

Utvikling av 
kognitiv 

svikt

Glemsomhet, 
manglende 

koordinasjon og 
mindre 

oppmerksomhet

«Innovasjon i omsorg» (NOU 
2011:11). 

Fallulykker
Ensomhet
Kognitiv svikt



«Den gode sirkelen»

Trivsel og 
trygghet. 

Klarer seg 
selv

Kommer seg 
ut og har 

gode 
tilgjengelige
uteområder

Trim, 
helse, 
sosial 

kontakt, 
aktivitet

God helse, 
belaster ikke
kommunale 

helsebudsjett.
Er en ressurs!

Tilgjengelig bolig, 
god utforming 

med dagslys og 
funksjonell 
planløsning

Selvstendighet
Sosial kontakt
Trivsel og helse
Samfunnsdeltakelse



At boligen har gode kvaliteter og ligger i et godt og trygt bomiljø, er et grunnleggende
premiss for at boligen skal kunne gi velferd, helse, trivsel.

Universell utforming danner grunnlaget for deltakelse i samfunnet uavhengig av 
økonomiske eller fysiske forutsetninger, og er et boligsosialt mål.
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Universell utforming
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Universell utforming handler om 
å utforme fysiske omgivelser som

ikke hemmer, 
men fremmer, 

aktiv samfunnsdeltakelse for alle

«Your Rainbow Panorama», ARoS Kunstmuseum, Aarhus, Danmark 



Universell utforming – BEVEGE SEG

Fremkommelighet og arealdisponering (overflater, stigningsforhold, trinnfrihet og 
dimensjonering for rullestol, sykkel, barnevogn)



Universell utforming - SE

Enkel veifinning (orienterbarhet - lysforhold, skilting, kontraster, ledelinjer og logisk 
planløsning)

http://uukurs.dibk.no/modul-4/normer-og-dimensjoner/utforming-for-gaende/modul3_fotgjengerareal-6/
http://uukurs.dibk.no/modul-6/krav-til-fysisk-utforming/m6_wc_doerer/


Universell utforming - HØRE

Lydforhold, akustiske kvaliteter, støyskjerming

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d0FhPQZEvems0M&tbnid=6ORIpYeQ1FTyhM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.healthtap.com/topics/can-you-clean-your-ears-with-hydrogen-peroxide-what-if-it-goes-down-into-them&ei=Bc5iUfKwH-mh4gSHu4HwDA&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEJjI9DQvnu-yZm6AXE7SG9KOYcBg&ust=1365516156956846
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WsEtDbdlXLedHM&tbnid=A_86V3xKaBIs8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mywayofhealing.wordpress.com/2012/04/18/can-you-hear-me-now/&ei=Zc5iUe7mMKbZ4AT5uIDYBA&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEjXj4puFRGHgdygUSkYJWW6Xga5g&ust=1365516228662669
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2z3hmhU3AhssiM&tbnid=TzW2D5NDWboywM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tiltakskatalog.no/e-1-1.htm&ei=Qs9iUc-LAZDE4gTmt4GwBQ&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNHaAREP1oc5a-o_JEFQ-pqlHeXN8g&ust=1365516458569411


Universell utforming - SANSE

Luftkvalitet, taktilitet (materialvalg, ventilasjonsløsninger, renhold, beplantning)

http://uukurs.dibk.no/wp-content/uploads/2010/06/M5_badeplass_for_alle.jpg


Bevissthet og omtanke i planleggingen i ulike skalaer og ut i fra 
ulike brukerperspektiv.
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Bomiljø



• Mangfold og variasjon i boligtyper og beboergrupper- integrering og sosial bærekraft

• Tilgjengelige boliger i alle typer bomiljø



Reguleringsplan
§ 12–7 Bestemmelser i reguleringsplan

- antallet boliger i et område
- største og minste boligstørrelse
- nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming
- stigningsforhold (maks 1:12 – 1:20)
- parkeringsplasser for forflytningshemmede

Bruk reguleringsplanen til å skape mangfold i lokale boligtilbud!
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Gåvennlig

• Sentral plassering av boliger for eldre; gå til butikken, legen osv, lett å stikke innom 
for slektninger, kortere vei for hjemmetjenesten, spare tid, penger og miljø

• Nabolag og bomiljø påvirker både den fysiske og mentale helsen. 
• Tilgjengelige utearealer i boligområder fremmer fysisk aktivitet.
• Fysisk aktivitet styrker kontakten mellom naboer.

Å komme seg fra boligen til butikken..
Bokvalitet nr.1 i spørreundersøkelse blant eldre
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Belysning - kveld
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Boligen
Boliger i Norge Kilde: SSB 24.4.18 2018

I alt 2 547732
Enebolig 1271158
Tomannsbolig 230328
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 302720
Boligblokk 610742
Bygning for bofellesskap 60458
Andre bygningstyper 72326



LIVSLØPSBOLIG?

Illustrasjon fra heftet:
Universell utforming og likestilling-
tilgjengelige bygg og uteområder
Av NHF

Hva er en 

En livsløpsbolig er 
brukbar i alle faser 
av livet, også 
dersom en skulle bli 
dårlig til beins eller 
avhengig av 
rullestol eller 
rullator. 

Boligen har trinnfri 
adkomst fra 
adkomstvei og 
biloppstillingsplass, 
og har alle 
hovedfunksjoner på 
inngangsplanet. 



LIVSLØPSBOLIG
Snusirkel for rullestol 150cm

Tilgjengelig bad/ vaskerom/ 
toalett, plass for 

vaskemaskin

Tilgjengelig uteplass

Bod

Tilgjengelig 
parsengssoverom

Trinnfri adkomst fra 
biloppstillingsplass

Hovedfunksjoner er:

 Inngangsparti
 Entré
 Stue
 Kjøkken
 minst ett soverom 

(parsengssoverom)
 minst ett bad/ 

vaskerom, toalett
 Bod
 Uteplass
 Snusirkel for 

rullestol på 150cm
 Det skal i tillegg 

være plass til 
vaskemaskin på 
tilgjengelig bad 
eller vaskerom.



LIVSLØPSBOLIG



LIVSLØPSBOLIG

Illustrasjon fra heftet:
Universell utforming og likestilling-
tilgjengelige bygg og uteområder
Av NHF



Inngangsparti, entré



600 1600 6001500

900

2100

Rommet er 4,3m x 3m= 12,9 m²

• Mål på parseng minst 1600 mm x 2100 mm
• Nødvendig betjeningsareal for 

rullestolbruker foran skap
• Snusirkel utenfor dørens slagradius

• (Parsengs)soverom 



• Bad
Ny rapport bestilt av KMD:
Et godt bad forlenger livet (i egen bolig)
Fysiske hindre i boliger – og tiltak for å fjerne dem

Funn: 35 prosent av boligene 
hjemmetjenesten i Norge besøker, har 
fysiske hindre som påvirker ressursbruken 
i helse- og omsorgsektoren.
- Gode bad og terskelfrie dører gjør at flere 
eldre kan bo hjemme og leve aktive liv
- Utbedringer i egen bolig vil kunne bidra til 
å redusere fallrisiko og gjøre at flere kan 
hjelpe seg selv
- Bolig er i hovedsak et privat ansvar

https://www.regjeringen.no/contentassets/3c4e174baf0d4a96b5525a6ee57eec4f/va-rapport-2018-24-et-godt-bad-forlenger-livet-i-egen-bolig.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/3c4e174baf0d4a96b5525a6ee57eec4f/va-rapport-2018-24-et-godt-bad-forlenger-livet-i-egen-bolig.pdf


• Kjøkkenbord i lyset • Leksebord i lyset

• Viktig for eldre personer 
med dårlig syn• Viktig for personer med 
demens/kognitiv svikt

• Viktig for trivsel og helse

Dagslys i bolig



• Universell utforming handler om å fjerne hindre og erstatte dem med 
gode, praktiske og estetiske løsninger – fornuft.

• Til boliger er det i dag ikke krav om universell utforming, men krav til 
tilgjengelighet. Det er likevel ikke noe i veien for å ha høyere ambisjoner 
for boligen enn minimumskravene i byggeforskriften.

• En livsløpsbolig har kvaliteter i planløsningen som sikrer at en kan bo i 
boligen gjennom et helt livsløp. 

• Bygg smart. Bygg livsløpsbolig!



Tverrfaglig samarbeid



Universell utforming
 Følgende kvaliteter vektlegges som forbildeprosjekt:
 Prosjekter rettet mot eksisterende bebyggelse, spesielt 

boliger, bygg og uteområder som imøtekommer samfunnets 
langsiktige behov og som gjør at personer med 
funksjonsnedsettelse og eldre kan bo hjemme lengre. 

 Prosjekter, både nybygg og oppgradering, som viser 
nyskapende og gode løsninger for framkommelighet, 
orientering, veifinning, lyd- og lysforhold, inneklima og 
prosjekter som gir økt trygghet og styrker sosialt samkvem 
f.eks gjennom ulike fellesskapsløsninger

 Prosjekter som videreutvikler sammenhengen mellom 
velferdsteknologi og tjenesteyting. 



Vålandstunet

Seniorboliger i Stavanger

• Stavanger utvikling KF er 
grunneier og utlyste konsept-
konkurranse 

• Ineo Eiendom vant og er 
utbygger og prosjekteier.

• Tilgjengelige boliger som legger 
til rette for godt nabo- og 
fellesskap

• Adkomst fra felles atrium, men 
også fra felles hage og gaten.

• 45 boenheter og skal stå ferdig i 
2020.



Kvednatunet

Boliger for alle i Haugesund
• Et forbilde på god boligkvalitet
• 110 boliger med universell utforming 

og fellesareal som fremmer trygghet 
og godt naboskap 

• Gode, funksjonelle planløsninger med 
gode solforhold

• God fremkommelighet, orientering, 
veifinning og belysning på kveldstid

• Felles treningsrom og sosiale 
møteplasser i tilknytning til 
heis/trapperom

• Nærhet til rekreasjonsarealer og natur





Sykehjem og omsorgsboliger
2.2 Grunnleggende krav ved 
planlegging
I dette legger Husbanken krav i egne 
retningslinjer samt krav som er 
fastsatt av andre og må anses som 
basis for bygging av denne type 
bygninger som TEK, 
Arbeidsmiljøloven etc.

Husbankens retningslinjer stiller krav om:
Norsk standard for universell utforming 
Omsorgsboliger og institusjonsplasser skal være 
universelt utformet etter Norsk Standard NS 
1100-2, del 2 Boliger. Husbanken stiller ikke 
noen ytterligere krav enn TEK i områder der 
beboerne ikke har tilgang.



Tilgjengelig bolig



Takk for meg! 
tinatherese.larsen@husbanken.no

www.husbanken.no

Bygg smart. Bygg livsløpsbolig!
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