
Hva er en god bolig?
Boligens utvikling i Norge fra 1650 til 2017



Nye utfordringer
- Klima og miljøproblemene
- Vi lever lenger. Boligen det nye «gamlehjemmet».
- Vi får flere enpersonshusholdninger
- Utvikling av datateknologien
- Vanskelig å komme inn på selveiermarkedet



Universell utforming 
Universell utforming skal ivareta personer med nedsatte funksjonsevner og i 

tillegg forberede eldrebølgen slik at flest mulig skal klare seg selv lengst mulig.

Illustrasjon: Utvikling av normalt syn. De aller fleste får svekket syn, hørsel og førighet med årene



Bo- og boligkvalitet for eldre

Eldres bevegelser som beboere

• Fra stor til mindre bolig
Hva kjennetegner eldres krav til bolig og bomiljø?

• Fra forstadsbebyggelse til bybebyggelse
Boservice, tilgjengelighet, andre

• Fra bolig til institusjon
Svekket, men fortsatt tilstede?

• Kollektivboliger en mellomstasjon?
Tre ulike eksempler



1. Standard og kvalitet slik vi kjenner det



3 rom og kjøkken på 75 m2. Til 20 % av husfars inntekt
Husbank, kommunale tomter og boligkooperasjon

1950-tallet: Boligtun, nærmiljø og lekeplassen var byggeklossen





Funksjonell

Uten at de ulike funksjonene 
forstyrrer hverandre



Rasjonelle fornuftige planer



Universelle verdier



Byfornyelsen åpnet opp for 
gode, skjermete uteområder 
sentralt i byen



Fra villa eller småhus og forstad til 
leilighet i by



2. Boligsituasjonen i Norge i dag

• Høy boligstandard, god plass, gode planløsninger
I gjennomsnitt 60m2 per hode

• Tilpasses nye krav til energibruk og universell 
utforming
Mer isolasjon, vannbåren varme, kollektiv fremfor bil 

• Raskt og omfattende forfall mht. planløsning, 
størrelse og arkitektonisk kvalitet
Mindre boliger, mørke kjøkken, ingen  bod
Tettere, trangere, dyrere, mulig boligboble



Vertikalt klasseskille







Redusert areal- og planstandard



TEK17 og Standard for universell utforming gir i dag eneste 
minstemål for boligstørrelser

Torommere: Lambertseter 1959 på 69m2 og dagslys fra tre retninger. 
Prototyp fra OBOS 2016på 35m2 og med ensidig belysning.

Typiske små leiligheter er i dag 25-30% mindre enn rundt 1980. 
UU-kravene er nå de eneste reelle krav til en leilighets planløsning.

landsforbund landsforbund 



To mulige tilbud



Når man ikke lenger kan bo alene
Lys og mørke, form og farge som hjelpemidler og som mål

Fra Gullstøltunet Sykehjem. Farger brukt for å bedre orienteringsevnen for svaksynte og demente.
Et alternativ til ledelinjer. (Professor Mette l`Orange)



Gullstøltunet
Fargenes betydning for å finne frem. Uvitenskapelig forsøk på å simulere hva en person med nedsatt syn 

oppfatter (Professor Mette L`Orange)



Møller skole, Heimdal. Elevhjem
Et forsøksprosjekt for universell utforming gjennomført av Statped og Statsbygg 
Bygningene var opprinnelig tegnet av Arkitekt Ola Steen. PKA Arkitekter hadde 

prosjekteringsansvar for en omfattende og nyskapende tilpassing, utvikling og uttesting av 
muligheter



Møller skole. Elevhjem tilpasset for universell utforming
Statped / Statsbygg. PKA Arkitekter 

Variert bruk av materialer og teksturer for å fremme gjenkjennelighet fra område til område, rom til rom. 



Møller skole. Elevhjem tilpasset for universell utforming
Statped,Statsbygg. PKA Arkitekter

Material- og fargepallett tilpasset hvert enkelt av de fire byggene



Mulighetene er tilstede
Gjør som på Heimdal:

Berik prosjektet ved å legge vekt på å bruke og utvikle arkitekturens iboende 
egenskaper



4. God bolig, hva nå?
Mer fellesskapsløsninger?

Sosialt og ressurssparende, men med fallgruber



Løren Torg Selvaag pluss



Felleskap viktigere

Vindmøllebakken, Stavanger
Sosialt og ressurssparende



Hunziger Viertel. Zûrich





BOLIGEN SOM arkitektur 

Fra Boligen som arkitektur av Professor Ola Nylander ved Chalmers tekniske 
høgskole i Gøteborg 1999.

Boken beskriver boliger av ulike typer og størrelser, han undersøkte boliger 
som har blitt høyt verdsatt og fant en stor grad av samsvar mellom 
arkitektenes arbeid med kvalitetskriterier og hva beboernes fremhevet ved 
boligene. Blant disse er:

1. Nært samspill mellom ute- og innearealer. 
2. Lett orienteringsevne, aksialitet og siktlinjer gjennom boligen.
3. Mulighet til å bevege seg rundt i boligen på mer enn en måte
4. Dagslys, utsyn og gjennomlysing av boligen
5. Rom som er lette å møblere, ommøblere og gi en annen bruk.
6. Gode, varige materialer, håndverksmessig kvalitet i utførelsen og vakker 

detaljering.



Særegne krav for eldre?
Lett tilgjengelig, lett å forstå og orienteres seg
Dagslys store deler av dagen, utsyn fra alle oppholdsrom
Plass til barnebarn og andre gjester
Rom for særinteresser og alt man har med seg fra før
Lune, skjermete og lett tilgjengelige uterom
Nærhet til transport og servicetilbud



Eldrebølgen stiller egne krav til boligsaken  
Boligsaken må igjen løftes  politisk
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