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Selv om vi vil leve lenge, så ønsker vi ikke å bli eldre. Få 50-åringer 
kan forestille seg selv som skrøpelige 90-åringer, og dermed utsetter 
vi også å planlegge for redusert helse. Resultatet er at mange av oss 

risikerer å ha en bolig som etter hvert ikke tilfredsstiller behovene. 

Hvis det er mitt ansvar 
– hva bør jeg gjøre? 

AV AINA TJOSÅS

De fleste av oss opplever også at behovene 
endrer seg mange ganger i løpet av livet. For 
kortere perioder finner vi ofte løsninger som 
fungerer, men hva hvis behovet for krykker blir 
permanent, eller bestemor aldri kan komme på 
besøk fordi tilkomsten er umulig? Det er tungvint 
for en småbarnsfamilie å bo i fjerde etasje uten 
heis, og for en som blir avhengig av rullator eller 
rullestol vil det bety et liv med få muligheter til et 
aktivt sosialt liv utenfor hjemmet.
 Mange tenker at det er jo bare å flytte om 
noe skjer, men er det så enkelt? Hva med nabo-
lag, skolekamerater og hagen? For de aller fleste 
endringene og funksjonsnedsettelsene skje over 

tid; litt dårligere syn, litt tyngre å gå i trappen,  
litt ustø på baderomsgulvet, litt tyngre med snø- 
måking osv. Mange vil oppleve at helsen etter 
hvert setter en stopper for et aktivt og sosial liv – 
og sånn ønsker vi jo ikke at det skal bli? Så hva 
gjør vi da?

HVILKE VALGMULIGHETER HAR VI?
Bare rundt 20 prosent av norske boliger blir 
definert som egnet eller tilgjengelig for personer 
med nedsatt funksjonsevne. For leiligheter er  
tallet 36 prosent, mens det for eneboliger og 
rekkehus er rundt 15 prosent. Det betyr at ut-
valget tilgjengelige boliger er lite og noen steder 
nesten fraværende. 
 De fleste boligene er alt bygget, og selv om 
det nå stilles krav om tilgjengelighet ved bygging 
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enkle og rimelige tiltakene som øker mest, mens 
de store kostbare renoveringsprosjektene (f.eks. 
bad og kjøkken) ikke blir gjennomført på samme 
nivå som tidligere. På lengre sikt vil dette kunne 
resultere i dårligere kvalitet på den private bolig-
massen. 
 Ifølge Byggmonitor har nordmenn sjelden en 
overordnet plan når de pusser opp. Bare litt over 
halvparten av det vi bruker på oppussing gjøres 
fordi det er nødvendig. Resten er av estetiske 
hensyn.
  Det lave antallet tilgjengelige boliger er pro-
blematisk for de som virkelig trenger det, men 
medfører også at alle andre går glipp av kvali-
tetene som er nødvendig for noen, men som er 
bra for alle. 

HVA BØR VI FOKUSERE PÅ FOR Å ØKE  
TILGJENGELIGHETEN I BOLIGEN?
Etter krigen var det stor boligmangel i Norge, og 
ressursene måtte fordeles. Husbanken finansi-
erte store deler av boligmassen og stilte krav til 
størrelse og kvaliteter, for eksempel på bad og 

av nye boliger, vil det ta svært lang tid før dette 
er en vanlig kvalitet. I enkelte deler av landet er 
også prisen for en ny bolig langt høyere enn om-
setningsverdien på brukte. Det gjør at for mange 
er det også økonomisk vanskelig å bytte til mer 
egnet bolig. 
 Dette medfører at mange velger å bli boen-
de, og satse på at de kan gjøre nødvendige til-
pasninger etter hvert som behovene dukker opp. 
Et håndtak i dusjen, ekstra håndløper i trappen, 
bedre belysning og komfyrvakt er eksempler på 
enkle tiltak som gjør at det er mulig å bli boende 
i eget hjem lenger. 

VI PUSSER OPP, MEN GJØR VI DE RETTE 
TILTAKENE?
I 2017 brukte nordmenn i snitt ca. 17,6 prosent 
av husholdningenes disponible inntekt til bolig- 
utgifter, mens danskene for eksempel brukte 
24,5 prosent.
 Prognosesenteret melder at vi i Norge i 2020 
brukte i snitt 15 700 kroner per innbygger til 
oppussing av private boliger. Det er de mindre, 

«Bare rundt 20 prosent av norske boliger 
blir definert som egnet eller tilgjengelig for 

personer med nedsatt funksjonsevne.»
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Faller valget på å flytte, så bør tanke-
prosessen rundt flytting starte tidlig. 

1. Hvor ønsker jeg å bo?
2. Hva er viktigst for meg? 

• Selve boligen
• Tilgang til tjenester/kollektiv og 

butikk 
• Nærhet til bomiljøet jeg er en  

del av 
• Sol/utsikt 
• Plass til barn og barnebarn osv. 

3. Hva betyr mest og hva har jeg  
råd til? 

kjøkken. Husbankens strenge regulering sørget 
for en fordeling av godene som gjorde at svært 
mange fikk sin egen bolig. Samtidig har behov 
endret seg over tid og store deler av boligmas-
sen fra 50-, 60- og 70-årene er lite tilgjengelig 
og også uhensiktsmessig sett opp mot dagens 
politikk om at vi skal leve hjemme så lenge som 
mulig. 
 Vi bor i lavblokker og bygårder uten heis. 
Vi bor i Rødlandshus fra 60-tallet med trange 
ganger og små rom, og vi bor i bratte lier med 
kronglete adkomst. Er vi så heldige at vi blir 
gamle, så må vi på et tidspunkt ta stilling til om 
vi skal satse på en alderdom i huset vi bor i,  

 
Faller valget på å bli boende, er det 
andre spørsmål som må vektlegges. 

1. Er jeg så heldig at jeg bor i en bolig 
som alt er tilgjengelig? 

2. Hvis ikke, kommer jeg meg inn og  
ut av boligen på en enkel måte? 

3. Kan det gjøres forbedringer/terreng- 
tilpasninger? 

4. Har jeg alle hovedfunksjonene på 
samme plan? 

5. Hvis ikke, kan jeg, om det blir  
nødvendig, bygge om slik at jeg  
kan bo godt på ett plan? 

6. Er rommene store nok til at jeg kan 
komme meg rundt i en rullestol og 
selv klare dagligdagse gjøremål?  
Kan det fungere med en rullator?

eller om vi skal flytte til en mer tilrettelagt bolig. 
 Myndighetene er opptatt av at så mange 
som mulig kan bo godt hjemme hele livet og det 
er også i tråd med folks ønsker. Det er ofte kre-
vende og kostbart å gjøre endringer når behovet 
er oppstått. Det er derfor viktig å planlegge i 
god tid og bruke vanlig oppussing til å forbedre 
tilgjengeligheten litt etter litt. Er flytting det beste 
valget, så begynn tidlig å lage liste over hva som 
er viktig å legge vekt på. Da er det lettere å hive 
seg rundt om et godt prosjekt dukker opp. Be-
hovene er ulike og løsningene kan være mange. 
Det viktigste er å finne det som passer for den 
enkelte.
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Fikk fordelene 
med på kjøpet

Det var beliggenheten de falt for da de kjøpte huset for 17 år 
siden – ikke at det var tilpasset en rullestolbruker. Men nå ser 
Borghild Borgen og Nils Kristian Lygre (71) fordelene ved å ha 

en tilrettelagt bolig.



Strøket var etablert, fjordutsikten flott og prisen 
overkommelig: Borghild Borgen og Nils Kristian  
Lygre var ikke i tvil om at det måtte bli dette  
huset. Flyttelasset gikk fra rekkehus til enebolig,  
fra to etasjer til alt på en flate, fra terskler til  
dørstokkfritt.
 – Vi kjente jo til at de tidligere eiernes sønn 
brukte rullestol, men tenkte ikke særlig over det, 
minnes Borghild Borgen.
 Huset de flyttet inn i var et av de første  
modulhusene fra Moelven. Satt opp på 70-tallet, 
moderat størrelse, og med flatt tak.
 – Det er et veldig enkelt hus, beskriver  
Borghild.

SUPERT FOR MOR
Fordi de tidligere eiernes sønn brukte rullestol, 
var boligen blant annet uten dørterskler. Dør- 
bredden er imidlertid den opprinnelige.
 – Så det er altså plass til en ordinær rullestol, 

ikke en svær. Vi har jo ikke noe behov for dette 
nå, vi er begge funksjonsfriske, men vi så hvor 
lett det var for moren min, som brukte rullator, å 
ta seg rundt i huset, forteller Borghild.
 Moren døde i fjor, og bodde selv i en lettstelt 
leilighet.
 – Uten terskler kan det bli litt trekk under 
dørene, men det er virkelig ikke noe problem. 
Det var helt supert for moren min at det var like 
enkelt for henne å være her som hjemme hos 
seg selv. Vi pleier å si at det beste ved dette 
huset er at vi har alt på ett plan, sier Borghild.

ENKEL ADKOMST
Foran huset er et lite gårdstun med parkerings- 
plass for biler. Derfra bærer det rett bort til inn-
gangsdøren.
 – Ingen trapper, ingen bakker; det er bare å 
parkere bilen og spasere rett inn. Vi syntes det 
var så smart, så attraktivt, at det var mulig med 

UTEN TERSKLER: Borghilds avdøde mor 
brukte rullator, for henne var det enkelt å 
være på besøk i huset hvor alt var lagt til 
rette. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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et helt plant inngangsparti, erindrer Borghild.
 Utenfor stuen ligger terrassen, som igjen har 
en rampe for enkel tilgang til hagen. Terrassen var 
overbygget da de flyttet inn for 17 år siden.
 – Det betyr at det ikke kommer all verdens 
fuktighet dit, og at vi kan komme oss noenlunde 
tørre ut på den. 

TENKER FREMOVER
Vaskerommet, som ligger rett ved kjøkkenet, har 
en egen utgang. Også den har ekteparet sørget 
for å optimalisere med tanke på fremtidig bruk:
   – Da vi fikk anledning til å sette opp en garasje 
med golfbod i nær tilknytning til huset, lagde vi et 
overbygg over inngangspartiet, men ikke bare der. 
Vi videreførte overbygget slik at det også dekket 
vaskerommets utgang på kortsiden. Tidligere gikk 
vi nærmest rett ut til en murkant, og det var ikke 
overbygg, det ble vått og glatt, i verste fall kunne 
vi ramle og slå oss i hodet, forklarer Borghild.

«Tanken på å kunne bli boende 
med senkede skuldre i egen heim 
er så god, jeg kjenner en sterk 
takknemlighet.»

MED RAMPE: Fra stuen og ut til ter-
rassen er det en rampe. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)

SKJERMING: Skyvevegg på  
skinner gir mulighet for skjerming  
for vestavinden (Foto: Fredrik  
Naumann/Felix Features)

BORGHILD BORGEN
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OVERBYGGET: Terrassen  
var overbygget da de kjøpte 
huset. (Foto: Fredrik  
Naumann/Felix Features) 

VIDEREFØRTE OVERBYGG: 
Da de lagde et lagde et over-
bygg over inngangspartiet vide-
reførte de dette slik at det også 
dekket vaskerommets utgang 
på kortsiden. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)



 Utenfor vaskeromdøren laget de derfor en 
liten veranda, med nedgang til hagen. Slik ble 
det trygt å gå rett ut fra vaskerommet. Tøyet kan 
enkelt henges opp på verandaen, eller de kan gå 
videre fra denne, og henge det opp ute i hagen. 
 – Fra samme sted har vi enkel tilgang ned 
til kjelleren, det er utrolig greit. Dette er jo grep 
som koster litt penger, men det er i alle fall et 
tips for å gjøre det bruksvennlig, sier Borghild.

ET LIV I LUKSUS
Flere av vennene har flyttet fra sine hus og kjøpt 
seg leiligheter.
 – Jeg tenker at det sikkert er veldig fint, 
lettstelt og fritt for bekymringer. Jeg forstår godt 
at mange velger slik hvis man sliter seg ut med 
å holde hus og hage, og huset ikke er tilpasset 
alderdommen. Men jeg kjenner veldig sterkt at 
jeg liker å gå rundt huset mitt, være ute i hagen, 

stelle rosene mine, det er virkelig et privilegium. 
Tanken på å kunne bli boende med senkede 
skuldre i egen heim er så god, jeg kjenner en 
sterk takknemlighet, på mange måter har vi et liv 
i luksus. Nils har hatt en bypass-operasjon, og 
en kneoperasjon, vi er i reparasjonsalderen, men 
vi er friske og trenger ikke flytte, i hvert fall ikke 
så lenge vi er to, fastslår 70-åringen.
 Hun og mannen er realistiske typer, som på 
ingen måte har unngått tanken på hva fremtiden 
kan bringe.
 – Det gjelder å anvende kunnskapen og ta 
grep – store og små – som ikke å ha løse tepper 
å snuble i eller å la lyset stå på i gangen hvis du 
må opp om natten, eksemplifiserer Borghild.
 Det eneste hun ser for seg at de kanskje 
vil trenge etter hvert, er å flytte fryseren opp fra 
kjelleren, og få hjelp til å holde hagen.
 – Det skal nok gå bra.

RETT UT: Utenfor vaskerom- 
døren har de laget en liten ve-
randa, med nedgang til hagen. 
Tøyet kan enkelt henges opp 
der, eller det kan henges ute i 
hagen. (Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features)
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Fin fremtid i  
farfars hus

En kompis i rullestol, ryggprolapser og en entusiastisk 
kjæreste fikk Nils Midtseter (58) til å ruste farfars gamle 

hus for fremtiden.



Midt på den store eiendommen bygget Nils 
Midtseter det sjarmerende huset. I 1934 sto 
stoltheten ferdig: Kjeller, 75 kvadratmeters 
grunnflate, skråtak i annen etasje, en rekke små 
rom, som under krigen huset fire-fem familier, 
bratte trapper, mange dører. Huset fikk gule 
vegger, hvite karmer, og ble etter hvert omkran-
set av en stor eplehage. Farfar Nils var oppsyns-
mann, som attåtnæring dyrket han epler for salg. 
Etter hvert kjøpte barnebarnet – med nøyaktig 
samme navn – eiendommen. Her har hans tre 
barn vokst opp i et hus fylt av venner og musikk, 
en gang fikk Nils & co klemt inn et 16-manns 
storband i stuen på tyve kvadrat.

RIVE ELLER RESTAURERE?
I noen år bodde Nils delvis i byen, og brukte 
huset mest som bandbase.

 – Og jeg lurte på hva jeg skulle gjøre med 
denne fantastiske eiendommen. Rive eller 
restaurere? Det var så slitt, gulvene måtte tas, 
vinduene var for dårlig isolert, det plystret og 
blåste inn så gardinene flagret.
 På en bandøving luftet Nils sine tanker  
om restaurering for vokalisten; arkitekten Jan 
Haaland. Han la fra seg gitaren og sa: 
 «Jeg tegner dette!» På det tidspunktet had-
de også Margaret Iversen (50) kommet inn i Nils 
sitt liv. Nå sitter de nyforlovet i huset, og gleder 
seg daglig over resultatet.
 – Arkitektene var veldig tro mot den opp-
rinnelige arkitekturen. Nå er det veldig fint med 
linjer og fasade, husets smilende utstråling er 
intakt, sier Margaret.
 Løsningene kom via tett samarbeid med 
arkitektparet Jan Haaland og Rigmor Sletnes.

ALLROM: Tidligere var det et hus med 
mange små rom. Nå er det åpnet opp, 
og blitt laget et allrom med stue og 
kjøkken – og fantastisk utsikt. (Foto: 
Fredrik Naumann/Felix Features).
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 – Vi hadde veldig gode samtaler med Jan og 
Rigmor hvor vi delte alle våre ønsker. Vi ville ha 
et hus vi kan bli gamle i, sier Margaret.

IKKE BARE ALDER
Men hun og Nils tenkte ikke bare på sin egen 
fremtid. De visste godt at tilrettelegging ikke 
handler om alder. 
 – En ung musiker med rullestol som kom 
hit for å øve med et band, han måtte løftes opp 
steintrappa. Jeg husker vi sa det ikke var noe 
problem for oss å løfte, men han syntes ikke det 
var så kult. Han sa: «Jeg har lyst til å klare meg 
selv», minnes Nils, og legger til:
 – Jeg skjønte også hvor viktig det var å ha 
mye større plass utenfor inngangsdøren, så dø-
ren kunne åpnes uten at han ramlet ned.
 Også hans fars bruk av gåstol gjorde noe 

med Nils sin bevissthet. Det samme gjaldt hans 
egne ryggprolapser.
 – For et par år siden fikk jeg en skikkelig 
støkk. Jeg har hatt et par prolapsrunder, hvor jeg 
nesten ble invalidisert. Plutselig ble trappen opp 
til soverommet uoverstigelig. Da gjør man seg 
sine tanker. Huset har en veldig bratt trapp ned 
til kjelleren, så jeg monterte rekkverk på begge 
sider. Da faren min – som er dårlig til beins – var 
på besøk, stoppet han midtveis i trappen og 
ble veldig lei seg. For da hans mor, min farmor, 
hadde bedt ham om et slikt rekkverk, hadde han 
svart: «Hva skal du med det?»
 For å komme seg trygt ned til vaskemaski-
nen i kjelleren hadde farmor gått rundt huset og 
inn via kjellerdøren, minnes Nils, som nå har et 
hus med alle sentrale funksjoner på ett tilnærmet 
terskelfritt plan: Et allrom med stue og kjøkken, 

TERRASSER MED UTSIKT: Transparent 
løsning sikrer maksimal utsikt. Tilgangen til 
kjelleren er endret. Tidligere var inngangsdøren 
kronglete plassert på baksiden. Nå har de laget 
en stor, bred vei, med en ny, bred dør på siden. 
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

LUFTIG OG ROMSLIG: Fritt frem for 
alle på dette kjøkkenet. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)
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et stort bad med plass til vaskemaskin og en 
stor og god dusj, og et soverom. Ute er det laget 
en stor trapp med et trappetrinn, som enkelt kan 
lages om til rampe om det vil bli behov for det.

FIKK GNISTEN
Før Nils og Margaret ble et par, hadde ikke Nils 
helt gnisten til å ta fatt på huset.
 – Men da du kom inn i bildet, og vi snakket 
om dette, sa du bare «kjør på», minnes Nils.
 – Mine foreldre var godt over førti år da jeg 
ble født, så jeg hadde gamle foreldre, og har 
vært med på den reisen det er å bli eldre. Det 
var en vekker. Selv om jeg er femti år ung, har 
jeg skjønt at dette kommer til alle, sier Margaret.
 Paret er opptatt av at livet ikke bare handler 
om å bo. De er aktive typer, som elsker å holde 

STORT OG TERSKELFRITT: Paret valgte en 
stor gang med ditto lagringsplass. Derfra er 
ferden terskelfri gjennom store åpninger.  
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

«Denne ombyggingen er 
nøkkelen til at vi kan bo og 
leve her. Attpåtil har vi en 
helt fantastisk utsikt. Den 
blir nok bare mer og mer 
verdifull for oss.» 

NILS MIDTSETER
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UTELIV: Et godt liv både inne og ute 
er noe Nils og Margaret setter pris på. 
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features).

TITT-TEI: En åpning mellom kjøkkenet 
og gangen gir lys og oversikt. (Foto: 
Fredrik Naumann/Felix Features)

OVERGANG: Der det 
er terskler, er det lagt til 
rette for enkel forsering 
av disse. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)

RUSTET FOR FREMTI-
DEN: Badet er stort, har 
plass til vaskemaskin og 
en stor og god dusj. (Foto: 
Fredrik Naumann/Felix Fea-
tures)



på med noe praktisk. Husets andre etasje huser 
alt det morsomme. Et elektronikklaboratorium, 
et syrom, musikkutstyr og et gjesterom. 
 – Det er litt kaos der nå, men det kommer 
seg, ler Margaret.
 Kjelleren er også rigget for hobby. Der står 
en dreiebenk, og selve tilgangen til kjelleren er 
endret. Tidligere var inngangsdøren kronglete 
plassert på baksiden, Nå har de laget en stor, 
bred vei, med en ny, bred dør på siden. Og på 
tegnebrettet ligger fremtidens anneks:
25 kvadrat viet musikk.
 – Med godt med parkeringsplasser rett uten-
for, forklarer Nils Midtseter og Margaret Iversen.

 – Det er tegnet og klart, og entreprenør er 
bestilt, sier paret, som også skal hyre anleggs-
gartner for å planlegge en smart hage.

TRYGG FREMTID
– Det føles veldig deilig å vite at vi skal bo her. 
Jada, det kommer selvfølgelig en vegg som skal 
males og småtteri som må fikses, men denne 
ombyggingen er nøkkelen til at vi kan bo og leve 
her. Attpåtil har vi en helt fantastisk utsikt. Den 
blir nok bare mer og mer verdifull for oss. 

HOBBYROM: Kjelleren er blant annet rigget for hobby, Nils er glad 
i å bruke hendene. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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UTFORDRINGEN: 
Et sjarmerende eldre hus, med 
egenart som eierne ville beholde, 
men samtidig oppgradere til dagens 
standard. 
 Hovedetasjen hadde mange 
små og upraktiske rom: Kjøkken, 
stue, gang, to soverom og et lite 
bad. Hovedsoverommet var i 2. eta-
sje. Vinduene var små og med høye 
brystninger i forhold til den fantas-
tiske utsikten på sjøsiden. Altanen 
ut fra stuen var for liten. Det var 
utilfredsstillende adkomstforhold.
 
LØSNINGEN: 
Hovedetasjen er planlagt med tanke 
på at den skal være utformet etter 
dagens krav til komfort og kvali-
tet, og være funksjonell for enhver 
fremtidig situasjon. Samtidig må 
den fantastiske utsikten mot fjorden 
tas vare på ved utviding av vindus-
arealene. 
 For å beholde mest mulig av 
husets sjel og særpreg, valgte vi å 
«karikere» de opprinnelige vindu-
ene. På stuesiden, mot fjorden, er 
vinduene nå blitt større, men med 
tilnærmet samme proporsjoner som 
før. Brystningene er senket og noen 
av vinduene går fra tak til gulv, noe 

som gir ekstra mye lys og ivaretar 
utsikten. 
 Altanen på stuesiden er utvidet, 
og bygget sammen i et system der 
også en mindre altan utenfor ut-
siktstuen på loftet inngår. Rekkver-
kene er av glass, som kun er festet 
i skinne i bunn. Altanen langs huset 
er forlenget rundt hjørnet fram til 
adkomstsonen. Adkomstplatået 
utenfor er gjort større.
 
Hele hovedetasjen har fått univer-
sell utforming. De fleste veggene 
er fjernet. Det er etablert et stort 
oppholdsrom som kombinerer stue, 
kjøkken og gang. Kjøkkendelen er 
plassert bak en skillevegg som var 
naturlig å beholde på grunn av trap-
pen til 2. etasje. Et mindre soverom 
er slått sammen med det gamle 
badet og utgjør nå et stort bad som 
også inkluderer vaskeromsfunk-
sjonene. Hovedsoverommet har 
adkomst fra oppholdsarealet. Fra 
soverommet er det direkte adkomst 
til badet og ny glassdør til altanen. 
 Yttertøy har fått sin faste plass i 
en garderobenisje inn mot det nye-
tablerte badet. Baderomsdøren har 
stort speil på garderobesiden. 

Jan Haaland og 
Rigmor Sletnes

ARKITEKTENE
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Bygget i to etasjer
Hun har medfødt hoftefeil, og fullprotese i den ene hoften. 
Likevel valgte Kjersti (71) og Stein Ødemark (73) å bygge 

sitt nye hus i to etasjer. 





IKKE BARE ER funkishuset i to etasjer, det har 
attpåtil en takterrasse. 
 – Minst en gang i uken sier vi til hverandre 
at vi aldri hadde trodd vi kunne bli så fornøyd! 
Dette har overgått alle forventninger.
 Funkishuset er bygget i det som en gang 
var ekteparets gamle, flotte hage. Seksten meter 
fra nybygget ligger deres forrige bolig. Fra veien 
fremstår funkishuset som et enetasjes bygg, 
men det har full kjeller – og altså terrasse på 
taket. 

SMART PLANLEGGING
– Vi har bygget en gamleheim, konstaterer  
Kjersti.
 – Huset har brede dører, ingen dørstokker, 
stort bad med plass til rullestol, romslig dusjløs-
ning med glassdører og skyvedører til kjøkkenet, 
ramser hun opp.

 – Stuen er relativt liten, cirka 24 kvadrat- 
meter, mens kjøkkenet er temmelig stort, med 
plass til spisebord, og innredet med praktisk  
arbeidstrekant mellom vask, kjøleskap og kom-
fyr. I samme etasje har vi et stort soverom, hvor 
vi kan få plass til en sykehusseng. Om den 
dagen kommer, så kan vi klare oss veldig greit 
på en etasje.

STOR BOD
Husets hovedetasje rommer blant annet vaske-
rom med maskiner som er opp fra gulvet, med  
to store skuffer under som brukes til skittentøy.
Kjelleren inneholder et stort bad, to romslige 
soverom, og husets absolutt største rom: boden.
 – Folk tror ikke sine egne øyne når de ser 
den store boden, humrer Kjersti, som er stor- 
fornøyd med løsningen.
 Rett utenfor stuedøren er det etablert en 

I HØYDEN: Vaskemaskinene er plassert i 
komfortabel arbeidshøyde. To skuffer under 
brukes til skittentøy. (Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features) 

STORT SOVEROM: Blir det nødvendig, har 
det store soverommet plass til en sykehus-
seng. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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treplatting, og fra utgangsdøren er det hellelagt 
bort til car-porten og garasjen utenfor.

BEVEGELSE VIKTIG 
Husets flate tak inviterte til en takterrasse. Tross 
Kjerstis medfødte hoftefeil, er hun ikke redd for 
å bevege seg. Tvert imot. For mange år siden 
sådde nemlig en fysioterapeut en spire i henne.
 – Det var da vi bodde i vårt toetasjes hus fra 
1979. Allerede den gang tenkte vi på hvordan 
det kunne løses med tanke på fremtiden, og 
konklusjonen var at det ville la seg gjøre å bo på 
ett plan. Vi vurderte også å flytte til et hus med 
alt på én flate. På den tiden var hoften min så 
skral, jeg gikk til en fysioterapeut. Behandlingen 
hjalp ikke, men fysioterapeuten sa:
 «Hvis du flytter inn i et ettplanshus, så mister 
du trappegangen, den er veldig viktig for å holde 
seg i form». Jeg har jo lyst til å holde meg best 

EFFEKTIVT: Kjøkkenet er temmelig stort, med 
plass til spisebord, og innredet med praktisk 
arbeidstrekant mellom vask, kjøleskap og 
komfyr. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

TRYGT TRÅKK: Når man tråkker på krakken 
suger den seg fast til gulvet, og gjør høyde- 
manøveren til en tryggere affære. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)
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mulig i form så lenge jeg kan, og tror jeg kan 
klare det til jeg blir staurande gammal.

BYGGET I HAGEN
Da ektemannen Stein hadde et sykdomstilfelle 
i 2003, oppdaget de at de hadde litt vel mye å 
stelle: Et stort hus og ditto hage.
 – En av døtrene våre sa: Dere vil ikke bygge 
et kårhus der oppe, da?
 Tomten hun pekte på, var den lille hjørne-
biten de hadde kjøpt i år 2000 og etablert sin 
frodige hage i. 
 – Stein ble frisk, årene gikk, og vi var aldri 
helt synkrone når det gjaldt å sette i gang. Men 
tanken modnet, og da arkitekten foreslo funkis-
hus, sa vi «ja» i kor, da ble alt mye enklere.
 Kjersti er operert flere ganger, første gang 
var hun bare to og et halvt år gammel.
 – Jeg må gå mye på krykker for å avlaste, 

«Jeg har jo lyst til å holde 
meg best mulig i form så 
lenge jeg kan, og tror jeg 
kan klare det til jeg blir 
staurande gammal.»

PÅ TOPPEN: Tak- 
terrassen med fan-
tastisk utsikt. (Foto: 
Fredrik Naumann/
Felix Features) 

OPP I HØYDEN: 
Ekteparet har enkel 
tilgang til huset hvor 
primærrommene er 
samlet på en flate. 
På toppen har de en 
takterrasse med fan-
tastisk utsikt. (Foto: 
Fredrik Naumann/
Felix Features)

KJERSTI ØDEMARK
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hvis ikke sier ryggen ifra. Men jeg er veldig  
løsningsorientert, det må jeg si.
 Husets trapper er effektiv trening for  
71-åringen.
 – Om jeg ikke direkte løper, så er jeg ganske 
rask, og får opp pulsen. Trappen opp til takter-
rassen er ikke veldig bratt, og har håndløpere på 
hver side og reposer, skulle jeg være uheldig å 
falle, ramler jeg ikke mer enn en halv etasje.

ENKLERE FOR ALLE
Fra terrassen hører paret glade stemmer fra  
barnehagen, ser unger på vei til skolen, himmel 

og daler, beitemark og et lite vann, skimter fjor-
den og trær – og taket på sitt gamle hus.
 – Det er mange som det ikke er mulig å rikke 
ut av sine gamle hus, og som ikke gjør det før 
det er litt for sent. I dette huset kan vi i utgangs-
punktet klare oss selv veldig lenge. Men ingen 
vet når man kan behøve hjelp. Derfor har vi også 
planlagt slik at det skal være enklere å ta imot 
hjelp her. Det kjennes godt.

FÅ HINDRE (OVER): Huset er fritt for 
terskler. (Foto: Fredrik Naumann/Felix 
Features)

VIKTIGE TRINN: Trappegang er en fin 
måte å holde seg i form, mener Kjersti. 
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

STORT BAD: Dusjløsningen er romslig 
og har plass til rullestol. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)
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UTFORDRINGEN: 
Kjersti og Stein bodde i nabo- 
bygget, i en bolig fordelt på to 
etasjer med inngang nede og trapp 
opp. De ønsket seg en ny bolig å 
bli gammel i. De ønsket å kunne 
bevege seg terskelfritt med enkel 
adkomst rett inn i boligen i første 
etasje, og videre ut i garasjen. Tom-
ten til deres daværende bolig hadde 
et tilgjengelig areal å skille ut til ny 
bolig. For meg ble det en fantas-
tisk utfordring, for det var ikke en 
A4-tomt. Stein og Kjersti er aktive, 
mobile mennesker, de har både 
motorsykkel og bil.
 
LØSNINGEN: 
Det var viktig at alle primærrom – 
alle rom som du trenger for å funge-
re – skulle ligge på et plan: Inngang, 
stue og kjøkkenareal, bad, soverom 
– og i dette tilfellet også vaskerom. 
I forhold til vei og infrastruktur så 
vi muligheten til å komme med en 
universelt utformet tilkomst rett inn 
i boligen. Ut fra stuen kommer du 
direkte ut til hagen, uteoppholdsa-
realet, som er på samme plan som 
primærarealet. I en gitt situasjon 
kan du altså bevege deg enkelt 
rundt i hele første etasje – inkludert 

utearealet. Siden dette er familie-
folk med utflytta barn, ønsket de 
også gjesterom. Det ble det plass 
til i U.etasjen som ble gravd ut. U. 
etasje rommer også bad, bod og 
disponibelt rom. Tomten er tilrette-
lagt for sol og utsikt, og ettersom 
prosjektet modnet, fikk vi noen litt 
sprø ideer:
 Trappen går ikke bare ned til U. 
etasjen, men også opp i et tårnbygg 
med uteoppholdsareal på taket. Der 
er det en fantastisk utsikt og ditto 
solforhold. For å komme opp dit 
må du være førlig, men hvis skjeb-
nen skulle bli slik at de i fremtiden 
ikke kan komme seg opp dit, kan 
de altså fungere hundre prosent 
på det ene planet. Eller alternativet 
kan bli å montere en trappeheis. 
Arkitektens utfordring er å levere et 
godt resultat både i form av rom, 
form og funksjon. Men det er jo ikke 
arkitekten selv som skal bo i det, 
vi har alltid en byggherre, og det er 
viktig at disse får komme opp med 
sine ønsker og ideer. Her fant vi en 
veldig god løsning sammen.

Øyvind Bugge

ARKITEKTEN
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Rådet til å flytte
– ble boende

Da sønnen Sondre (23) fikk diagnosen muskeldystrofi, ble 
familien Lihaug rådet til å flytte. For huset deres hadde flere 

etasjer, og lå i en skråning. Men de ville så gjerne bli boende.





OPPRINNELIG VAR DET en hytte fra 1959. Siden 
var den bygget på i flere omganger. En dag i 
2007 kjørte familien Lihaug flyttelasset hit: Mor, 
far og to barn; en jente og en gutt. Snart satte 
de sitt preg på stedet, bygget opp hagen fra 
bunnen, snekret diverse utefasiliteter, fikk ven-
ner, slo rot. Tolv år gammel fikk Sondre diagno-
sen.

TENKE NYTT
– Da var det som om hele verden raste ned i 
hodet på oss. Men det er utrolig hva du blir vant 
til, sier far Fredrik Lihaug.
 – Vi måtte tenke nytt, finne vår nye sti. Vi 
var veldig mye på kurs, brukte de kanalene som 
fantes og hadde mye ståpåvilje. Vi var – og er 
fortsatt – ganske unge. Vi er ennå ikke femti, 
noen av oss, sier han om seg selv og kona.
 Rådet fra NAV var ikke til å misforstå: Dette 

huset kunne de ikke bli boende i. Det hadde for 
mange etasjer, og tomten var for bratt.
 – Vi ble veldig lei oss, for vi hadde tenkt at 
her skulle vi bli for alltid.
 Familien kikket på noen hus med alt på en 
flate, men fant ingenting de likte. Dessuten kjen-
te de at dette ikke bare handlet om det fysiske, 
det dreide seg også om trivsel, ikke bare for 
Sondre, men for hele familien.
 – Vi likte oss så godt i dette nabolaget.

FANT LØSNING
Løsningen het arkitekt Oddvar Lyssand. Han 
gikk gjennom huset, og kom opp med helt nye 
løsninger. Dermed trengte ikke familien å melde 
flytting.
 – I en slik prosess må du se litt praktisk på 
tingene. Ta for eksempel oppgangen til huset 
vårt. Du skal ikke ha høyere stigning enn 1:12. 

TILBYGG: På husets inngangsside ble det bygget 
en romslig hall som blant annet har ladestasjon 
for uterullestolen. (Foto: Fredrik Naumann/Felix 
Features)

NYTT BAD: Vaskerommet ble til et nytt bad med 
hev og senk-vask, ditto badekar og dusj med plass 
til rullestol. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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«Det kjennes godt å vite at 
uansett hva som måtte skje, 
så er alt på plass. Her kan han 
bli gammel.»

For å få til det, måtte vi få laget en rampe i sikk-
sakk. For en som bruker manuell rullestol kan 
stigning brattere enn 1:12 være et problem. Men 
når man bruker en motorisert type, en X850, som 
brukes ute, og delvis i skog og mark, så er det 
ikke noe problem. Det gjelder bare å sørge for at 
strekningen er isfri om vinteren, forklarer Fredrik 
Lihaug.
 De fikk laget en oppkjørsel til huset med par-
keringsplass til bilene – deriblant Sondres egen. 
Fra parkeringsplassen etablerte de en svakt 
stigende vei frem til ytterdøren, rundt 10–15 
meter. Et nytt inngangsparti ble bygget, med god 
plass til rullestolen. Inne i huset ble trappeheisen 
Flex-step montert.
 – Den er stor nok for en stor rullestol, sam-
tidig har den ikke det institusjonspreget som 
mange slike har. Vi søkte og fikk innvilget nettopp 
denne, det satte vi stor pris på, skryter Fredrik.

FREMTIDSRETTET
I samarbeid med Oddvar Lyssand, NAV og en 
ergoterapeut, fant de løsninger for nåværende og 
fremtidige utfordringer. Ordinære dører ble erstat-
tet med bredere, og med elektriske dørpumper. 
Terskler ble fjernet, og huset ble bygget på. Nytt 
bad ble laget der det tidligere var vaskerom: 
 – Med forsterkninger knyttet til hev- og senk-
vask, ditto badekar, dusj med plass til rullestol, 
toalett med spyl og føn, og opplegg til skinner i 
tak og vegger. En dag må han kanskje ha en heis 
i taket, han må muligens forflyttes i en person-
heis – et seil – fra badet og inn på soverommet, 
forteller Fredrik.
 Også kjøkkenet ble bygget om:
 – Med plass nok til stolen, og med kjøk-
keninnredning med store skuffer nede. Det gjør 
det enkelt for ham å komme inntil med stolen,  
så han kan lage seg mat uten å bli heftet på noe 
vis. Når han sitter i stolen, får han tak i alt han 
trenger.

FRA TRAPP: For å løse adkomsten mellom 
husets to nivåer dukket «Flex-step» opp som 
et columbiegg. Trappeløsningen er elektrisk 
styrt og kan enkelt omgjøres til en rullestol-lift. 
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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VIKTIG LÆRDOM
Ombyggingen gikk greit, men to ting lærte de av 
prosessen:
 – Det er veldig mye å tenke på i en slik 
situasjon. Skulle vi gjort noe slikt på ny, hadde vi 
ikke bodd i huset mens vi bygget om. Dessuten 
skulle vi sørget for enda bedre koordinering av 
de mange ulike firmaene som leverte diverse 
hjelpemidler. Da ville den delen av arbeidet blitt 
mer smidig. Nå ble det sånn at noen plutselig 
ringte og sa «nå kommer vi, og vi skal gjøre sånn 
og slik».

 11 år har gått siden Sondre fikk diagnosen. 
Han kan ikke gå veldig langt, men har gangfunk-
sjon, og bruker rullestolen som avlastning. 
 – Hvordan denne sykdommen utvikler seg, 
er veldig individuelt. Vi tok grep for at han skulle 
få et verdig og godt liv. På et eller annet tids-
punkt vil han trenge flere hjelpemidler. Det kjen-
nes godt å vite at uansett hva som måtte skje, 
så er alt på plass. Her kan han bli gammel.

HEV OG SENK: Badekaret kan også heves og sen-
kes. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

SONDRES ROM: Familien tok grep så Sondre og 
resten av familien kunne bli boende akkurat der de 
ønsket. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features) 

EKSTRA BREDE: Dørautomatikk og ekstra brede 
dører. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

KOMMER INNTIL: Plass nok til stolen og kjøk-
keninnredning med store skuffer nede gjør at det er 
enkelt for alle å lage mat. (Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features)
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UTFORDRINGEN: 
Den største utfordringen med dette 
prosjektet var nok tilkomsten fra 
biloppstillingsplassen/garasjen og 
at huset har flere nivåer. Samtidig 
var huset trangt med tanke på til-
komst med rullestol og bad/toalett 
lå uhensiktsmessig til dette. Boligen 
har to forskjellige nivåer med cirka 
100 cm forskjell. På laveste nivå lig-
ger inngang/hall, to soverom, bl.a. 
Sondre sitt, og vaskerom. På øvre 
nivå er wc, bad, soverom (foreldre), 
stue og kjøkken. 
 Sammen med familien, NAV/
Hjelpemiddelsentralen og ergotera-
peut fra kommunen ble utfordringe-
ne gjennomgått og Sondres behov 
belyst, både på kort og lengre sikt. 
Samtidig er det alltid et poeng at 
det fortsatt skal være et hjem uten 
institusjonspreg, selv om det mon-
teres en del utstyr/hjelpemidler.

LØSNING:
Tilkomsten fra biloppstilling/gara-
sje ble litt enklere enn først antatt 
da Sondre fikk motorisert rullestol 
av en type som har noe bedre 
fremkommelighet enn tradisjonelle 
stoler. Så der det tidligere var delvis 
trappeadkomst, ble det etablert 

rampe med rekkverk/sikring, var-
mekabler og sklisikker overflate.    
 I tillegg til nokså omfattende 
ombygging, ble huset tilbygget på 
inngangsside med rommelig hall 
der det ble bl.a. ble etablert lade-
stasjon for «uterullestolen». For å 
løse adkomst mellom husets to ni-
våer dukket «Flex-step» opp som et 
columbiegg. Det er rett og slett en 
trappeløsning som enkelt, elektrisk 
styrt omgjøres til en rullestol-lift. 
Den har helt ok design og gir på 
ingen måte noe institusjonspreg.
 Løsningen ellers er godt be-
skrevet av Fredrik foran, men som 
arkitekt vil jeg gjerne tilføye at i 
denne type oppdrag er det viktigere 
enn noen gang å lytte til brukerne 
før en starter på selve prosjekte-
ringen. Samtidig er det uvurderlig 
hjelp, som i dette tilfellet, i ergotera-
peut og Hjelpemiddelsentralen.

Arkitekt  
Oddvar Lyssand

SLIK BYGGET 
DE OM
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Rev barndomshjemmet
og fikk farmor under 

samme tak
Da Magnar Mobergs far døde, satt moren Margit alene 

igjen i sitt gamle, sjarmerende hus. To år senere flyttet flere 
generasjoner sammen i en ny, skreddersydd bolig.



MARGIT MOBERG BODDE alene i det lille 
1920-talls huset det siste året før det ble revet i 
2007.
 Det gamle treetasjes huset hadde tidligere 
både fungert som generasjonsbolig og til utleie, 
enda så lite det var. Men dette ble Magnars 
barndomshjem, der han vokste opp med mor, 
far, søster og farmor.
 – Mens far levde, sa han til meg at når vi en 
gang skulle overta huset, så ville han anbefale 
oss å bygge nytt, og heller rive det gamle, fortel-
ler Magnar.
 Og den første vinteren etter sin manns død, 
sa Magnars mor: «Ikke en vinter til vil jeg bo her 
alene.»

REV BARNDOMSHJEMMET
Magnar (61) og kona Torild (58) gikk noen runder 
med seg selv, og konkluderte: Den beste løsnin-

DET LILLE HUSET: Tre genera-
sjoner Moberg bodde i det lille 
20-talls huset før det ble revet i 
2007.
  – Det var så lite at vi pleide å 
si at man hoppet lengre i lengde 
enn huset var langt, det var et 
bittelite skorsteinshus, forteller 
Magnar Moberg. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)

gen var å rive det gamle, og bygge en ny gene-
rasjonsbolig. En epoke var over.
 På det tidspunktet bodde ekteparet og de-
res tre barn i rekkehus. Men hva slags hus skulle 
de bygge?
 De fant ikke noen hus som hadde så mange 
soverom og bad som de var ute etter. Paret kjør-
te rundt på jakt etter hus de likte, og spurte om 
å få ta en titt. Etterhvert tok løsningen form: De 
tok utgangspunkt i et ferdighus, men skredder-
sydde det etter sine ønsker. Magnar er ingeniør 
med interesse for hustegning, og resultatet ble 
så vellykket at husprodusenten nå tilbyr nettopp 
denne varianten.
 Huset er et korshus med en leilighetssek-
sjon. Leiligheten består av ett soverom, bad, en 
liten gang og kombinert kjøkken og stue. Sek-
sjonen har ikke egen inngang, men tilgang fra 
en stor entre. I utgangspunktet var husets entre 
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mindre, og dominert av en trapp. Ved å flytte 
trappen inn, og la den være en del av stuen, fikk 
de en stor gang. Ovnen ble plassert nede ved 
trappeoppgangen, slik at varmen stiger opp til 
loftstuen. Bi-leiligheten har svært flate terskler i 
form av eikelister, som man lett kan forsere med 
rullator og rullestol. Uttaket til sentralstøvsuge-
ren satte de høyere opp på veggen, slik at det 
ble lettere å komme til.
 – Nå angrer jeg på at vi ikke gjorde det kon-
sekvent i hele huset, sier Magnar.

FORNØYD FARMOR
To år etter at mannen døde, flyttet farmor inn i 
sin nye leilighet, 82 år gammel.
Hun sa: «Det er så deilig å komme hjem! Varmt 
og godt med gulvvarme, ingen trapper og så er 
det folk i huset.»
 Familien opplevde at hun hadde det veldig 

bra. Margit var veldig sosial, og hadde en stor 
omgangskrets. Hun hadde en altandør rett ut i 
hagen, men ikke egen inngangsdør ute. 
 – Kan hende det hadde vært lettere for hen-
nes venner å komme på besøk om hun hadde 
hatt sin egen inngang, sier svigerdatter Torild. 
 – Det ble mer til at hun besøkte vennene sine.
 Flittig besøk hadde farmor Margit også av 
husets tre barnebarn. Datteren som er yngst, 
begynte på skolen samme år som de flyttet inn.
 – Skolen ligger bare noen minutter nedenfor, 
så hun kunne gå rett hjem fra skolen og til farmor. 
Fredag var alltid farmor-dagen. Da gikk hun ikke 
på SFO, men fikk deilig fiskemiddag hos henne 
etter skoletid, forteller Torild.
 Å bo vegg i vegg gjorde hverdagen enklere 
og tryggere for alle parter.
 – Hvis det var ting mor trengte på butikken, 
var det kort varslingsvei. Det var veldig enkelt 

TILGANG TIL TO: Fra gangen er det tilkomst til de 
to boenhetene. I ettertid ser Moberg at det hadde 
vært gunstig å hatt to separate inngangsparti, særlig 
om det blir ønske om å leie ut den ene boenheten i 
perioder. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

UTEN TERSKEL: Lyst og terskelfritt fra stue til 
kjøkken. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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LUR LUKE: Fra badet er det laget en luke som  
kanaliserer skittentøyet rett ned på vaskerommet. 
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

SUGER SMUSS: En luke ved kjøkkengulvet er koblet 
til sentralstøvsugeren. Ved hjelp av et lite puff med 
foten blir smuler og smuss enkelt sugd inn.  
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

HØYT UTTAK: Uttak til sentralstøvsugeren høyt oppe 
på veggen gjør støvsugingen enklere. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)

TO ETASJER: I dag bor familien på to etasjer. Hvis 
de i fremtiden trenger å ha alt på ett plan, vil de  
benytte den mindre leilighetens soverom og bad. 
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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å dra sammen på butikken, og svippe henne 
til venner. Og så hadde vi tryggheten i at hun 
bodde under samme tak som oss, så vi slapp å 
engste oss for henne, sier Magnar.
 
VERDIFULLE ÅR
Margit døde i 2012, 85 år gammel, tre år etter at 
huset sto ferdig.
 – Det var en veldig fin tid for alle å ha henne 
her i huset, og vi ser tilbake på disse årene som 
verdifulle for oss, sier Magnar.
 Etter en stund ble leiligheten ommøblert, og 
brukt til lekselesing, venninnekvelder og over-
natting. Eldstemann flyttet etter hvert til Østlan-
det, og andremann ønsket å flytte fra gutterom-
met og inn i leiligheten i første etasje. 

 – Nå har han rigget seg til med en man-cave 
der, og styrer seg selv, sier Magnar Moberg.
 Leiligheten er i tillegg super med tanke på 
overnattingsbesøk fra familie og venner. Den 
representerer også en fremtidig inntektsmulighet 
med utleie, om det skulle bli aktuelt.
 – Vi ser også for oss at boligen vil kunne 
fungere for oss to i fremtiden, når vi ikke trenger 
hele huset, og i tilfelle trapper skulle bli en utfor-
dring, sier Magnar.  
 – Da er det godt å vite at vi har muligheten 
til å bo på ett plan nede. Der har vi alt vi trenger, 
med to bad, vaskerom og bod. Leilighetsdelen 
vil da kunne fungere fint som soverom og garde-
robe, fastslår Magnar og Torild Moberg.

STOR UTEPLASS: Flere utganger fører til det romslige uterommet. (Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features)
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Hardt kvestet – 
vegret å flytte

På en tur med hunden ble Rolf Klausen (75) kvestet i en 
påkjørsel. Det var usikkert om han noensinne kunne gå igjen. 

Hvordan ville livet i så fall bli i et rekkehus to etasjer?



ÅTTE BRUDD I HODET. Knuste bein. Enormt 
blodtap. Skader på synet. Marginene var små, 
det var så vidt Rolf overlevde påkjørselen  
20. september 2011.
 – Det var voldsomt, konstaterer Rolf nøk-
ternt.

FRYKTET AMPUTASJON
En fot måtte i verste fall amputeres, men legene 
konkluderte med at det kunne beholdes. Etter 
hvert måtte imidlertid et kne erstattes med et 
nytt.
 Etter et langvarig opphold på Haukeland 
sykehus, bar det videre på opptrening.
 Og mens han var der, fikk kona Sissel be-
skjeden fra hjelpeapparatet rundt Rolf: Du bør 
finne en leilighet på ett plan.
 De hadde fire barn da de kjøpte rekkehuset 
i 1977. Ungene hadde kommet som perler på en 
snor, var syv, seks, fem og tre år. Aksjeleiligheten 
de flyttet fra hadde bare to soverom, her fikk de 
hele fem.
 – Det var ren luksus for oss å komme opp 
hit, minnes Sissel.
 Fire år etter yngstemann kom den femte 
jenta, etter ytterligere fem år kom den sjette. 
Grytidlig hver morgen tok Rolf arbeidsbussen til 

«Jeg hadde store vansker med 
å sette beina under meg, men 
måtte begynne å øve.»

jobben på Posten, han begynte allerede kvart på 
seks. Sissel kjente det sterkt da hun fulgte rådet, 
og lette etter leilighet: Ungenes barndomshjem. 
Det trygge nabolaget. Minner. Røtter. De had-
de hatt det så kjekt i så mange år akkurat her. 
Så nei, hun ville ikke flytte. Det måtte finnes en 
løsning.
 – Han var så sjuk, og jeg var helt gåen,  
minnes Sissel.
 En dag ba hun til Gud.
 – Og han ga meg beskjed: Bare bli.

BODDE PÅ SYKEHJEM
På det tidspunktet brukte Rolf rullestol, og bod-
de på et sykehjem. Der tok de mål til hans  
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fremtidige rullestol. Etter hvert kom arkitekt 
Oddvar Lyssand på banen. Han ble tilkalt for  
å se hvilke muligheter rekkehuset rommet. 
 Det første som ble gjort var å slå ut inn-
gangspartiets vindfang, og fjerne gangens eksis-
terende garderobesystem. Dermed ble gangen 
så stor at den fint ville romme en rullestol. Gul-
vets gamle linoleumsbelegg ble erstattet med 
varmekabler og fliser som ikke er glatte. Deretter 
ble tre små rom – badet, toalettet og vaskerom-
met – slått sammen til ett stort. Tilrettelagt vask 
og toalett ble montert, og dusjen fikk god plass 
til rullestol. Også her ble det lagt varmekabler 
og fliser som ikke er glatte. Vaskemaskinen ble 
skjult bak speilfliser. Soverommet ble omorgani-

sert med tanke på rullestolens snusirkel, og av 
samme grunn ble gangen utenfor romsligere ved 
å fjerne noen store skap.
 Alle husets terskler ble fjernet, og de fikk 
bygget en platting både foran og bak huset, 
med ruglete terrassebord.

VAR HJELPELØS
Trappen tok en svigersønn hånd om. Han mon-
terte en ekstra håndløper, slik at Rolf kunne 
holde seg med begge hender.
 – Rolfen var jo så bestemt på at han skulle 
kunne gå, minnes Sissel.
 – Jeg hadde store vansker med å sette bei-
na under meg, men måtte begynne å øve, sier 

HÅNDLØPERE: En svigersønn sørget for 
håndløpere i trappa. Tydelige trappeneser er også 
på plass. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features) 

TRE BLE ETT: Badet, toalettet og vaskerommet ble slått sammen 
til ett stort rom. Tilrettelagt vask og toalett ble montert, og dusjen 
fikk god plass til rullestol. Flisene som ble lagt ble valgt ikke bare 
ut fra utseende, men også med tanke på at de ikke skal bli glatte. 
Vaskemaskinen er skjult bak speilfliser. (Foto: Fredrik Naumann/Felix 
Features). 
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han. Flatt og oppover gikk etter hvert greit, gikk 
jeg nedover var jeg helt hjelpeløs, da måtte jeg 
bruke skistaver.
 I mange måneder fulgte Sissel ham hvert 
trinn i trappen hjemme. Planen om trappeheis 
ble stadig mindre aktuell, det samme gjaldt  
ombygging av kjøkkenet.
 Så en dag dukket plutselig den skredder-
sydde rullestolen opp. Den som ble bygget på 
hans mål, men som aldri ble levert.
 – Det var jo greit, for jeg trengte den jo ikke. 
Nå står den i boden. Jeg håper jeg ikke får bruk 
for den.

RUGLETE: Terrassebordene er ruglete slik at 
de ikke blir glatte når de er våte. (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)

KJØKKENET (OVER): Alt på en plass – og med 
plass for rullestol. (Foto: Fredrik Naumann/Felix 
Features)

LETTERE MED LYS: Av og til kan det være 
vanskelig å se tallene på alarmkoden, da kan 
en lommelykt være til god hjelp (Foto: Fredrik 
Naumann/Felix Features)
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UTFORDRINGEN: 
Da forespørselen kom om å bistå 
med å finne en løsning slik at famili-
en kunne fortsette å bo i huset, noe 
de var svært opptatt av at vi måtte 
prøve å løse, sto utfordringene i kø:
 Rolfs skade var svært alvor-
lig og i utgangspunktet måtte vi 
planlegge for at huset skulle bli 
rullestolvennlig/universelt utformet, 
i den grad dette var mulig, og at 
en unngikk institusjonspreg over 
løsningene.
 Vi så snart at dette ville bli van-
skelig grunnet husets størrelse og 
at det er over to plan med adkomst, 
wc/bad og soverom i 1. etg. og 
stue/kjøkken i 2. etg.
 Det ble derfor vesentlig for 
videre prosjektering at det ble eta-
blert nært samarbeid med kommu-
nens ergoterapeut, og selvfølgelig 
også Rolf og kona Sissel.

LØSNING:
Første steg var å løse adkomsten 
slik at den ble trinnløs. Dette ble 
løst med rampe og platting ut forbi 
inngang. Det ble og etablert plat-
ting med trinnløs adkomst mot sør. 
I tillegg ble det tilstrebet at hele  
1. etg. ble tilnærmet universelt 

utformet. Alle terskler ble fjernet og 
gulvoverflater fornyet med skli-
sikker overflate. Opprinnelige tre 
våtrom (toalett, bad og vaskerom) 
ble slått sammen slik at her ble mu-
ligheter for å benytte liten rullestol. 
Da trappen var noe trang for trap-
peheis, ble det avsatt areal til en 
lift mellom etasjene. Senere viste 
det seg at denne ble unødvendig 
å installere da Rolf, mot alle odds, 
klarte å trene seg opp igjen slik at 
rullestol aldri ble et tema. Av sam-
me grunn unngikk vi også å bygge 
om kjøkkenet i 2. etg.
 Den beste løsningen var det 
likevel Rolf selv som sto for. Han 
viste en vilje og pågangsmot til å 
trene seg opp igjen som nok savner 
sidestykke. Av den grunn ble det 
aldri aktuelt med rullestol og huset 
ble enda mer funksjonelt. 

Arkitekt  
Oddvar Lyssand

SLIK BYGGET 
DE OM
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Bygget med bekjente

For over 30 år etablerte Ester Thomassen og en vennegjeng et 
sosialt borettslag med fellesarealer. 68-åringen stortrives – og er 

skeptisk til boligkomplekser som kun retter seg mot eldre.

Foto: Jan Martin Berg, Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard
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– NÅR DET GJELDER ALDERDOM må man ikke 
tenke en slags tvangssosialisering i form av 
boligkomplekser forbeholdt eldre. Det kan gå 
veldig fint, men kan også bli helt feil. Har du 
bodd hele livet i en enebolig, og så flytter inn i et 
borettslag med mange du ikke kjenner, kan det 
bli store utfordringer. Hver og en bringer jo sine 
vaner og særegenheter inn i borettslaget, og 
man blir jo ikke nødvendigvis enklere med årene. 
Å bo tett sammen må springe ut av et ektefølt 
behov for å ville være sammen med andre, sier 
Ester Thomassen.

TILFELDIGHETER
Det var nettopp et slikt behov som fikk hen-
ne og en vennegjeng til å slå seg sammen for 
å etablere Villa Holmboe. Det, pluss en dose 
tilfeldighet. Først leste Ester om et bofellesskap i 
Kristiansand, og tenkte det hørtes fint ut. Kort tid 
etter så hun annonsen: Tromsø kommune skulle 
selge en tomt – midt i sentrum. Hun klippet den 
ut.
 – Og plutselig var vi åtte stykker som kjente 
hverandre, og som var i omtrent samme livssi-

tuasjon. Vi puttet 500 kroner hver i potten til arki-
tekt som laget en grovskisse, og så var vi i gang.
 Noen år senere sto Villa Holmboe ferdig. 
Åtte separate leiligheter på mellom 100 og 112 
kvadratmeter, et stort fellesrom, og felles hage. 
Alt fikk plass på tomten på 1400 kvadratmeter. 
Initiativtaker Ester fikk velge leilighet først: To 
etasjer med femti kvadratmeter grunnflate.

FLERE ETASJER
– Da vi fikk tegnet bygget tenkte vi ikke mye på 
at vi en eller annen gang kunne komme til å tren-
ge alt på ett plan. Samtidig var tomten så liten 
at vi måtte bygge i flere etasjer. I min leilighet, 

«Hvis det skjer noe, så 
vet vi at det alltid er folk i 
nærheten.»

ESTER THOMASSEN
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første etasje, var det både gang, bad, kjøkken, 
stue og et lite soverom. Villa Holmboe er et bygg 
med veldig mye trapper, om det blir behov vil 
være mulig å få montert trappeheiser. Hvem som 
helst kan få behov for en slik tilrettelegging – 
dessuten bør det jo være sånn at alle skal kunne 
komme på besøk hit, uavhengig av funksjonsni-
vå. En av vennene til min datter sitter i rullestol, 
og vi har båret ham opp og ned i årevis, sier 
Ester, som selv har alvorlig leddgikt.
 – Jeg har problemer med å gå, men tror 
strengt tatt det er trappegåingen som gjør at jeg 
holder meg såpass.

KJENNES TRYGT
Ester tror en boform som Villa Holmboe er for en 
spesiell type folk.
 – Selv om det ikke er påtrengende, må man 
være interessert i å være en del av et fellesskap. 
Suksessfaktoren er antakelig at vi var sjølbygge-
re som deltok på alle nivå i prosessen vi ble godt 

kjent og trygge på hverandre, noe som naturlig 
er videreført til nye beboere, sier hun.
 Riktignok er det ikke fullt så mange felles-
middager som før, og familiebarnehagen er det 
heller ikke behov for. Men det er fortsatt sol-
snufest, 17.-maifeiring, hverdager med grilling i 
hagen, faste husmøter, og det trommes sammen 
til kaffe og fester.
 – Det er vanskelig å sette ord på felles- 
skapet, vi har vokst sammen fra dag én, etter så 
mange år er det så mye jeg tar som en selvfølge. 
Men det aller beste med å bo her er at vi er så 
trygge på hverandre. Hvis det skjer noe, vet vi at 
det alltid er folk i nærheten.

VALGTE VILLA HOLMBOE
For elleve år siden flyttet Tove Leming og ekte-
mannen inn i Villa Holmbo.
 – Det virket veldig forlokkende at det var 
noe mer enn bare en leilighet i en blokk: En stilig 
leilighet i et fint bygg med mange trivelige folk, 

«Det handler om å være tydelig, avklare
forventninger, belyse ulike perspektiver og finne
ut hvordan man kan samhandle. Her lukker man
ikke døra, men tar tak i ting.»

TOVE LEMING
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det var mye positivt som trakk, minnes Tove.
 Hun møtte et veldig inkluderende miljø.
 – Her må man legge litt mer i relasjonene til 
de som bor rundt, og selv om man må jobbe seg 
inn i noen gamle strukturer, synes jeg har gått 
veldig bra.
 Tove understreker at man må tåle å være 
uenig, og diskutere seg frem til løsninger.
 – Det handler om å være tydelig, avklare 
forventninger, belyse ulike perspektiver og finne 
ut hvordan man kan samhandle. Her lukker  
man ikke døra, men tar tak i ting, forklarer Tove 
Leming. Hun har fylt 60 år, og tenker at leilighe-
ten kanskje ikke er optimal hvis helsen svekkes.
 – Men foreløpig fungerer alle trappene som 
en måte å holde seg i form på, og det skal uan-
sett mye til for at vi flytter herfra. Terskelen for 
å ta kontakt er mye lavere her enn ellers, det er 
veldig fint å tenke på at vi har folk rundt oss. Det 
er ikke mange plasser som kjennes så trygge 
som denne.
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Flere generasjoner 
på ett sted

Generationernes Hus i Århus rommer barnehage, 
sykehjem, eldreboliger, leiligheter og studenthybler. 

Psykologistudenten Krister har aldri før bodd et sted hvor 
det er så enkelt å komme i kontakt med andre. 

ALLE ALDRE: Generationernes Hus i Århus har rom for alle. (Alle foto: Generationernes Hus)

52



EGENTLIG VAR DET helt tilfeldig. Krister  
Grindvoll Vestgården hadde tatt en bachelor på 
Lillehammer, jobbet et par år innen psykiatri, og 
så bestemte han seg: Kandidatstudiet i psykolo-
gi i Århus. Da han først fikk plass, var imidlertid 
de fleste sentrumsnære studenthyblene opptatt.
 – Jeg hadde bodd i kollektiv tidligere, nå 
hadde jeg lyst til å ha noe litt for meg selv – eget 
rom og eget bad – men gjerne dele kjøkken.
 Noen google-søk senere fikk han napp på 
Generationernes Hus i Århus, som sto ferdig 
høsten 2020. Da flyttet Kristian inn på sin 22 
kvadratmeter store hybel med bad, tekjøkken  
og et lite kjøleskap.
 – Men kjøkkenet har jeg kun brukt til å koke 
vann, ler studenten.
 For hyblene er organisert i tilknytning til  
fellesrom, blant annet et stort kjøkken.
 – En slik løsning inviterer til fellesskap, sam-
talene kommer naturlig, er du imøtekommende 
og gir litt, så får du fort litt tilbake, sier han.

KULT KONSEPT
Tre studenter og en mor og hennes sønn bor 
rett i nærheten av Krister. Totalt rommer Gene-
rationernes Hus 40 ungdomsboliger, 40 familie-
boliger, 24 boliger til voksne med handikap, 100 
eldreboliger, 100 omsorgsboliger og en barne- 

hage med 150 barn fordelt på ni grupper. Men 
på grunn av diverse forsinkelser, og korona, er 
ikke huset fylt opp ennå. Av samme grunn har 
han heller ikke fått tilbragt mye tid på tvers av 
generasjoner.
 – Dette er et kjempekult konsept. Som norsk 
student ønsket jeg meg et dansk miljø, og dette 
– å samle alle generasjoner på et sted – er midt i 
blinken, synes Krister.
 Karantenerestriksjoner knyttet til Corona 
førte til at Kristers juleopphold i Norge ble lenger 
enn planlagt, all undervisning går via Zoom, og i 

TESTET UT: Krister Grindvoll  
Vestgården er student i Danmark, og 
har bodd i Generationernes Hus, men 
på grunn av Covid-19 ble undervisnin-
gen nettbasert, og han vendte hjem til 
Norge. (Foto: Privat)

FELLESSKAP: Et kjøkken for matlaging og hygge 
på tvers av generasjoner.
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januar visste han ikke nøyaktig når han kom til å 
vende tilbake til hybelen i Århus.

NY TANKEGANG
Ideen om Generationernes Hus dukket opp i 
2013. Behovet for barnehageplasser og eldre- 
boliger var økende, og en helt ny bydel var  
under utvikling.
 – Da kom tanken om å drive velferd på en 
helt ny måte, forklarer Allan Tambo Christiansen, 
daglig leder i Generationernes Hus.
 – Tanken var at et slikt samfunn, med en 
mangfoldig skare av mennesker, ville gjøre det 
lettere å møtes, og skape verdifulle relasjoner på 
tvers av alder og livssituasjon. 

 Eldrerådet, politikere og byråkrater høstet 
erfaringer fra modeller i andre land, og gjennom 
tett og konstruktiv dialog modnet ideen og fant 
sin form. Leilighetene og hyblene er små, og 
ideen er at man avgir litt av «sitt eget» areale, til 
fordel for fellesarealene. Og dem er det mange 
av. Gjennom brukerinvolvering har man meislet 
ut fire hovedtemaer:
 – Sanser og motorikk. Det er bygget et san-
serom hvor det kommer teknologi med lys og 
lyd. Det er et eget mosjonsrom, terrasser med 
sansehager, og et orangeri, forteller Allan Tambo 
Christiansen, og fortsetter:
 – Et annet tema er håndverk, materialisert i 
form av et verksted. Vi er nå i ferd med å etable-
re det med en rekke basisverktøy, så er det opp 
til beboerdemokratiet å forme det videre.
 Det tredje temaet er bibliotek, film og fortel-
ling. Huset har dagligstue med bøker og sofa, 
mange små kroker i området hvor det er bøker, 
og et eget musikkrom.
 Fjerde tema er mat og pedagogisk kjøkken.
 – Vi har fire-fem felles kjøkken, fritt tilgjen-
gelig for alle, slik at beboere kan gå sammen og 
lage mat, eller at gjestene, for eksempel til bebo-
ere på pleiehjemmet, kan lage i stand måltider 
her, sier Tambo Christiansen.
 – I Generationernes Hus er de enkelte boli-
ger små, men mulighetene i huset er store.

VIKTIG FELLESSKAP
Anders Tambo Christiansen tror en boform som 
denne representerer store fordeler.
 – Den danske velferdsmodelen er forholds-
vis lik den norske. Siden vi har en så god offent-
lig leverandør som yter velferd, har vi kanskje 
glemt litt hva fellesskap og samhold kan bety, 
hvordan det kan løfte den enkelte. Vi må styrke 
livskvaliteten, prøve ut andre måter hvor vi kan 
hjelpe hverandre, hvor vi kan minimere og for-
skyve tidspunktet hvor vi har behov for offentlig 
velferdsytelse, sier han.

AKTIVT LIV: – Generationernes Hus gjør det enkelt 
å møte andre mennesker og være med på aktivite-
ter, for aksjonsradiusen blir ofte mindre dess eldre 
man blir, sier Alan Tambo Christiansen, daglig leder i 
Generationernes Hus.

54



 Hvordan Generationernes Hus fungerer i så 
måte, er for tidlig å si.
 – Foreløpig er det for tidlig å trekke noen 
tydelige konklusjoner, dette er et sosialt innova-
tivt bolig- og velferdsprosjekt hvor vi kun er i den 
spede startfasen. Vi ikke kjenner fasiten. Jeg er 
veldig spent på hvordan vi har det her om ett år.

FORBEDRE LIVSKVALITETEN
Kun sykehjemsdelen i anlegget ligger skjermet, 
resten av huset fremstår åpent, med enkel til-
gang overalt. 
 – Bare det å kunne se noen andre mennes-
ker, har en stor verdi, det vet man blant annet 
fra erfaringer med barn på besøk på aldershjem. 
Generationernes Hus gjør det enkelt å møte 
andre mennesker og være med på aktiviteter, for 
aksjonsradiusen blir ofte mindre dess eldre man 
blir. Det som er aller mest interessant er jo å se 
hvordan det kan forbedre livskvaliteten til den 

eldre generasjon, sier Tambo Christiansen, og 
legger til:
 – Dessuten vil det kunne gi en bredere for-
ståelse for mangfoldet. Det er jo så mange stadi-
er i livene våre hvor vi stort sett ferdes i miljøer 
med mennesker som bare ligner oss selv. Slik er 
det ikke her.

«Vi må styrke livskvaliteten, prøve 
ut andre måter hvor vi kan hjelpe 
hverandre, hvor vi kan minimere 
og forskyve tidspunktet hvor vi har 
behov for offentlig velferdsytelse.»

STORE FELLESROM: Leilighetene er små, men 
fellesrommene mange – og store.

SPIRER OG GROR: Anlegget har eget drivhus.

ANDERS TAMBO CHRISTIANSEN
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My home is my castle

Illustrasjon: B
ly.as
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Tidligere generasjoner kjøpte gjerne et hus som nyetablerte og 
skaffet seg en jobb som de sto i ut arbeidstiden. Den tid er forbi. 
Det er nå nesten en kuriositet når noen får gullklokke og diplom 

for lang og tro tjeneste. Samtidig betyr hjemmene våre mer 
enn noen gang, vi pusser opp, skifter ut møbler og skaper vårt 

private «castle»skriver Aina Tjosås.

AV AINA TJOSÅS

I en svært omskiftelig tid har vi kanskje større 
behov enn noen gang for å ha et stabilt hjem 
som fungerer for våre behov og der det er godt 
å leve. En lang periode med korona og mye 
hjemmetid, har synliggjort betydningen boligen 
har for folks velferd og helse. Trangboddhet, 
lite dagslys, manglende fasiliteter for studie-/
arbeidsplass og dårlig nettforbindelse er faktorer 
som mange av oss har fått erfart betydningen 
av. Dette, kombinert med reduserte inntekter på 
grunn av permitteringer og arbeidsløshet, har for 
alvor synliggjort hvor viktig en god bolig tilpas-
set husholdningens økonomi er for en trygg og 
stabil livssituasjon. 
 Det siste halvannet året har lært oss at det 
er på tide å tenke nytt når det gjelder utvikling 
av neste generasjoners boliger. Vi må ha mer 
fleksible boliger som kan endres ved nye behov 
og der vi kan leve selvstendige liv under samme 
tak. 
 I min hjem har vi til tider vært tre som har 
jobbet på hjemmekontor og to studenter som 
har fulgt digital undervisning på nett. Noen 
begynner dagen tidlig og andre senere. Noen 
tar natten til hjelp, mens andre vil sove. Noen vil 
strømme en film, mens andre skal ha møte på 

Teams. Alle skal innom kjøkkenet for påfyll av 
kaffi og alle trenger god nettforbindelse. 
 Erfaringene våre er at dette utdaterte huset 
fra 1973 på mange måter har de boligkvalitetene 
som er nødvendige for å få dette puslespillet til 
å gå i hop. God størrelse på soverommene gjør 
at vi kan tilpasse dem etter behov. Da barna var 
små trengte de plass til LEGO og lek på gulvet. 
En tid var det ønske om en sofa som venner 
kunne henge i. Så kom behovet for større seng 
med plass til kjærester. På sikt vil det trolig være 
behov for barnesenger igjen. 
 Men selv om boligen har vist seg å være 
fleksibel og tilpasningsdyktig, har den likevel en 
stor mangel – den er ikke tilpasset et liv med 
redusert helse. Dagen kommer nok da vi ikke 
lenger klarer å rygge bilen opp bakken, eller gå 
opp trappen inne. Da må vi ta stilling til om vi vil 
tilbringe de kommende årene innendørs i andre 
etasje, bygge om eller flytte. 
 I dette heftet har vi snakket med folk som 
har tatt et bevisst valg og rigget seg for endret 
helsesituasjon. For noen har endringen skjedd 
plutselig og de har måttet endre bosituasjonen 
brått. Andre har hatt mulighet til å planlegge og 
forberede seg. Løsningene er ulike og viser at 
mulighetene er mange. Når en bygger nytt er det 
enklere å få på plass gode universelt utformede 
løsninger enn ved ombygging av eksisterende 
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bolig. Likevel må det som oftest gjøres avveinin-
ger. Det kan være økonomien ikke strekker til, 
eller det er forhold ved tomten som er krevende. 
 Ingen vet hva fremtiden bringer, men vi vet 
at med høy alder kommer det større og mindre 
helseutfordringer. Vi blir mindre mobile og det 
blir vanskeligere å opprettholde et aktivt sosialt 
liv. En liten leilighet med heis i et nybygg er en 
god løsning for mange, mens for andre vil tilhø-
righet og nabolag være så viktig at de velger det 
på bekostning av en fullt ut tilgjengelig bolig. 
 Vi vet at andelen eldre vil stige dramatisk 
de neste årene. Samtidig går barnefødsler 
ned. Hvilke konsekvenser dette gir har vi ikke 
nok kunnskap om, men det er rimelig å tro at 
omsorgssektoren må driftes annerledes enn i 
dag. Da er det også rimelig å tro at vi må bo 
annerledes enn vi gjør i dag. Generasjonenes 
hus i Århus er eksempel på hvordan fremtidens 
bomiljø kan være. Her er ulike boligtyper etablert 

sammen med barnehage og sykehjem. Prosjek-
tet legger til rette for samhandling og fellesskap 
på tvers av generasjoner, yrkesbakgrunn eller 
økonomi. 
 Vindmøllebakken i Stavanger er et annet 
eksempel der fundamentet er bærekraft og der 
løsningene i bofellesskapet utarbeides av kjø-
perne i fellesskap. Både Vindmølleparken og 
Generasjonenes hus er relativt store prosjekt 
og har en skala som er tilpasset byer og større 
tettsteder. Norge består av svært mange mindre 
tettsteder og bygdesamfunn. Her er det nødven-
dig å finne andre modeller som i større grad er 
tilpasset lokale forhold. 
 Det er mange boligprodusenter og 
utviklingsselskap som jobber med å finne gode 
løsninger på fremtidens boligbehov. Hva med å 
gå litt tilbake i tid og se på hvordan vi bodde før 
eneboligkulturen ble normalen? 
 Midt på 1800-tallet bodde folk flest på 

GAMMEL TRADISJON: Klyngetun er navnet som brukes på et tradisjonelt, vestlandsk gårdstun, med man-
ge bruk og hus plassert tett sammen. Utbygger Odd Hansen AS og ABO Plan & Arkitektur AS jobber med en 
nytolkning av dette. (Illustrasjon: Abo Plan & Arkitektur, avd. Stord)
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bygda. Ni av ti var bønder, og en stor del bodde 
i fellestun/klyngetun, vegg i vegg med naboene. 
Fellesfunksjoner var samlet i tette byg ni ngs- 
strukturer, og hverdagslivet var i stor grad preget 
av en delingskultur. Klyngetunet var det norske 
svaret på den europeiske landsbyen. Samfunns- 
endringene nå viser tegn på at vi er på vei tilba-
ke til en ny delingskultur og delingsøkonomi. Ny-
vinninger innen teknologi, sosiale medier og nye 
tanker innen miljøvern og ressursbruk spiller inn. 
Dette har også gjort mye for å endre holdninger 
når det kommer til det å måtte eie alt selv versus 
det å dele på visse ting eller funksjoner.
 I samarbeid med utbygger Odd Hansen AS 
har ABO Plan & Arkitektur AS utarbeidet et kon-
sept som viderefører klyngetunets kvaliteter inn i 
ny drakt. Felles redskapsbod/drivhus, grendehus 
med ekstra soverom, varierte boligtyper og tun 
som legger til rette for fellesskap og uformelle 
møter på tvers av generasjoner. 
 Morgendagens boliger må bygges slik at vi 
kan bli boende også ved endret helsesituasjon. 
Fremtidens bomiljø må i tillegg legge til rette 
for naboskap og fellesløsninger som reduserer 
utfordringer rundt ensomhet, møter overordnede 
krav til bærekraftige løsninger og gjør beboerne i 
stand til å ta hånd om egen bo- og livssituasjon. 

DELE (VENSTRE): Felles redskaps-
bod/drivhus og grendehus med 
ekstra soverom er blant planene for 
klyngetunet. (Illustrasjon: Abo Plan 
& Arkitektur, avd. Stord)

KLYNGETUNETS KVALITETER: 
Varierte boligtyper og tun som 
legger til rette for fellesskap og 
uformelle møter på tvers av gene-
rasjoner er tanken bak prosjektet. 
(Illustrasjon: Abo Plan & Arkitektur, 
avd. Stord)
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Boformer som legger til rette for et lettvint og 
uavhengig liv er ikke nødvendigvis veien til en god 
alderdom, mener SINTEF-forsker Karin Høyland.

– Vi har vært veldig fokusert i Norge på hva vi 
ikke skal gjøre, at vi skal gjøre alt så lettvint som 
mulig, målet er liksom at vi skal bli helt uavhen-
gige. Men målet bør kanskje ligge helt andre 
steder: At noen forventer noe av oss, at noen 
trenger oss. At vi finner meningsfulle aktiviteter å 
drive med, sier seniorforsker Karin Høyland, og 
legger til:
 – Det er nesten bare Norge som har såpass 
stor grad av offentlig omsorg i dag. Selv om 
Skandinavia på mange måter fremstår som et 
forbilde, må kanskje også vi justere oss inn på 
at vi ikke bare skal forvente alt mulig. For det er 
utfordringen med velferdsmodellen: Systemet 
vil møte veggen hvis hver og én skal vente på 
at det er hjemmetjenesten som skal bidra med 
mening og sosial kontakt, påpeker Høyland.

MENNESKELIG GEVINST
Uavhengig av det økonomiske, mener hun det 
kan ligge stor menneskelig gevinst i å tenke 
annerledes.
 – Svært mange syttiåringer farter rundt, 
men mange på åtti pluss erfarer at mobiliteten 
begrenses og man er mer avhengig av nettverk 
og aktiviteter lokalt. Det er selvfølgelig mange 
grader av dette, men mange bor alene, og man-
ge opplever at de blir mye alene. Pandemien 

har bare forsterket dette ytterligere, og flere vil 
kanskje være på jakt etter et mer sosialt alterna-
tiv. For å bo godt som gammel, er ikke bare å gå 
trygt fra badet og til kjøkkenet og til gangen. Det 
handler også om å delta i noen fellesskap, og 
om å være noe for noen, sier Høyland, som 
i 2020 utga hun rapporten «Bo hele livet. Nye 
bofellesskap og nabolag for gammel og ung» 
sammen med Karine Denizou, Trond Halvorsen, 
og Ellinor Moe.

SAKTE ENDRING
Rapporten belyser en rekke muligheter og 
anbefalinger for neste generasjons eldreboliger, 
som flergenerasjons-konsepter, selvinitierte 
bofellesskap, utleieboliger for eldre uten tilstrek-
kelig boligkapital, og helhetlig oppgradering av 
eksisterende boligområder. Rapporten peker på 
at sosialt bærekraftig områdeplanlegging bør gis 
økt prioritet, og at det er behov for et sterkere 
samspill mellom boliger, næringsliv, kulturtilbud 
og offentlige tjenester. 
 Utviklingen på dette området i Norge er pre-
get av vårt fokus på å eie egen bolig.
 – I og med at vi kjøper boliger alle sammen, 
skjer endringer ganske tregt, man kjøper det 
man kjenner og som er trygt, derfor skjer det 
ikke så mye nytenking som man ser i land hvor 
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«I en mer sosial og bærekraftig fremtid bør vi bo tettere 
og blande mer. Der tenker jeg vi har mer å gå på.»

det er mer vanlig å leie. Det å eie gjør noe dob-
belt usikkert: Ikke bare er du usikker på om du 
skal prøve noe nytt, men du er også usikker på 
om du skal investere i det. Det er lettere å leie 
seg inn og prøve en boform for å se om man 
trives i det, sier Høyland.

NYE TANKER
Hun trekker frem Bopilot, et prosjekt som under-
søker hvordan kommunen kan være en pådri-
ver for alternative løsninger. Bopilot er støttet 
av Norges forskningsråd, og er et samarbeid 
mellom SINTEF, NTNU, NAL, Husbanken, Trond-
heim kommune og Bergen kommune. Prosjek-
tet startet 2018, varer til 2022, og har som mål 
å skape større mangfold i boligsektoren, med 
dele- og sambruksløninger.
 – Når vi tenker bolig må vi også tenke bære-
kraft, og bærekraftsmålene inneholder også mål 
knyttet til deltagelse og helsefremming. Dette 
omtales som sosial bærekraft, et felt Høyland 
mener vi må ha større fokus på. Bopilot ser på 
hvordan kommuner kan jobbe for å utvikle nye 
modeller å bo på, med større fokus på felles- 
arenaen og naboskap enn det tradisjonelle,  
forklarer Høyland.
 – Når man setter ulike grupper rundt bordet, 
oppstår det nye tanker som kan gjøre at utbyg-

gerne blir modigere og våger å satse på andre 
varianter. Hvis du bare tenker at det er etterspør-
selen i seg selv som skal skape nye løsninger, 
blir det lite innovativt. Du må tenke: Hva er det vi 
trenger, deretter prøve ut piloter. Ta for eksempel 
post-i-butikk: Man ønsket et sted som var i nær-
heten, med gode åpningstider. Så prøvde man 
ut offentlig privat samarbeid. Det ble ikke utviklet 
ut fra en ren etterspørsel. Jeg vet ikke så man-
ge som er misfornøyd med post-i-butikk i dag. 
Vi må tørre å prøve ut nye løsninger og hente 
erfaringer fra dem. Dette kan være en utfordring 
i byggebransjen som fordrer langsomme proses-
ser og store investeringer.

SAMLE FLERE GENERASJONER
Forsker Høyland trekker frem det nyetablerte 
bofellesskapet Vindmøllebakken som et spen-
nende eksempel på nytenking. Vindmøllebakken 
i Stavanger består av et bofellesskap med til 
sammen 40 leiligheter hvor det bor eldre, yngre, 
par og enslige. Alle har egne leiligheter, men 
disponerer i tillegg 540 kvadratmeter fellesareal. 
Det består av takterrasser, verksted, amfi, bibli-
otek, vekstrom for grønnsaker, gjestehybler og 
et felleskjøkken, og er laget med tanke på at det 
skal være naturlig å treffe naboene.
 – Et typisk flergenerasjons bofellesskap hvor 

KARIN HØYLAND
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beboerne ønsker en større grad av fellesskap 
enn det som er vanlig i ordinære byblokker. 
Graden av fellesskap varierer selvsagt, men det 
ligger også en forventning om at man må bidra, 
påpeker Høyland.
 Seniorforskeren mener det ikke finnes en 
fasit på hva som er fremtidens boform. Til det er 
spørsmålet så stort og sammensatt. Og vi er for 
forskjellige. Vi trenger flere svar. 
 – Som vi trekker frem i rapporten: Hvor mye 
trenger du å for å ha en opplevelse av å bo i et 
felleskap? Hva krever det av et nabolag? Det 
kan for eksempel handle om å skape sosiale 
møteplasser for eldre i lokalmiljøet, kanskje på 
allerede etablerte arenaer? Vi må prøve oss mer 
frem, den praktiske tilretteleggingen av boligen 
må ligge i bunnen, men vi bør ha større fokus på 
den sosiale delen, hvordan folk kan møte andre, 
påpeker Høyland.

MÅL Å BLANDE
Hun understreker at det som er viktig for én, 
slett ikke trenger å være det for en annen.
 – Vi er forskjellige og sånn sett må vi ha 
forskjellige løsninger. Men jeg tenker at det uan-
sett er et mål å blande folk, det er den måten vi 
lærer og forstår og utvikler oss. Fellesskapet vi 
har med høye skatter, er basert på en forståelse 

for at ulike mennesker trenger ulike ting. Vi må 
ikke bygge samfunn som segregerer med tan-
ke på økonomi eller alder. I Tromsø var det for 
eksempel noen eldre som kunne fortelle at de 
ikke orket flytte inn i et seniorkompleks, hvor de 
aller fleste levde livene sine i Spania og bare var 
snarlig hjemom. Det er også en side av dette. 
Vi erfarer også at mange seniorer setter pris på 
at det bor barnefamilier i samme område. Det 
betyr liv ute og at noen bryr seg om området. Vi 
trenger å utfordres på å blandes. Hvis man blir 
i sin egen boble lenge nok, så kan man utvikle 
dårlig toleranseevne. Det er ikke bare fysikken 
som skal trenes, den sosiale muskelen må også 
trenes, sier Høyland, og legger til:
 – Hvordan vi bor påvirker livene våre og er 
derfor viktig. 
 Høyland sier det virker som om stadig flere 
ikke bare tenker praktisk, men også sosialt med 
tanke på alderdom.
 – Dermed bør hverken leiligheter – eller  
sykehjem – ligge som avsondrede satellitter, 
men være gode, integrerte løsninger i et lokal-
miljø. I en mer sosial og bærekraftig fremtid bør 
vi bo tettere og blande mer. Der tenker jeg vi har 
mer å gå på.

UTFORDRING: – Mange bor alene, og 
mange opplever at de blir mye alene, på-
peker SINTEF-forsker Karin Høyland. 
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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Boform kan  
påvirke helsen 

Med alderdom følger ofte en rekke sykdommer. Helseplager 
kan gjøre det vanskeligere å komme seg ut. Dermed blir flere 

sittende ensomme hjemme. – Dette er noe boforhold kan 
opprettholde – eller forhindre sier professor Øyvind Kirkevold.

Øyvind Kirkevold er professor ved Institutt for 
helsevitenskap ved NTNU Gjøvik og forsker ved 
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonss-
vikt og sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet. 
I tillegg er han en del av den nasjonale kompe-
tansetjenesten Aldring og helse. Dette temaet er 
stort og sammensatt. Som professoren sier:
 – Alt henger sammen med alt.

SAMSYKELIGHET
I dag har ca. 100 000 mennesker i Norge de-
mens. Siden forekomsten av demens øker med 
alderen og antall eldre øker, vil dette tallet mer 
enn fordobles de neste 30 årene. En britisk  

registerstudie fra 2017 viste at over 80 prosent 
av personer med demens hadde en annen  
helseplage, mange hadde en rekke helseplager.
 – Det er mye samsykelighet knyttet til de-
mens. Demens er et syndrom som kan ha  
mange årsaker, forklarer Kirkevold.
 Blant annet kan hjerte- og karsykdommer gi 
blodforsynings-vansker til hjernen. Vaskulær de-
mens er som regel en følge av hjerneslag, men 
kan også skyldes andre sykdommer, eller skader 
på blodårene i hjernen. Parkinsons, forskjellige 
former for lungeproblemer, diabetes type to og 
kreft kommer også oftere med alderen.
 – Det er hvert år over 30 000 personer som 



65

T
E

M
A

Illustrasjon: B
ly.as



66

T
E

M
A

mer sårbar for depresjon og andre sykdommer. 
Og blir du syk påvirker det funksjonsnivået, 
evnen til å oppsøke noen eller noe, dermed blir 
man kanskje enda mer alene.

FLERE BARNLØSE
Kirkevold påpeker også at 25 prosent – en av 
fire – menn over 45 år ikke har egne barn. Tilsva-
rende tall for kvinner er 15 prosent. På en gene-
rasjon har andelen barnløse kvinner økt fra 9 til 
15 prosent, og andelen barnløse menn fra 14 til 
25 prosent.
 – Dette påvirker det sosiale nettverket. 
Ensomhet er ikke bra. Man skal ikke sette lik-
hetstegn mellom aleneskap og ensomhet, men 
jeg tenker at i et helseperspektiv er dette med 
ensomhet ikke bra. Gode relasjoner er viktig. 
Dette er noen av de tingene som kanskje vil 
påvirke hvordan en bør tenke botilbud fremover. 
Boforhold kan bidra til å opprettholde eller for-
hindre ensomhet, sier Kirkevold.
 
FLERE ELDRE
Fra 2025 vil andelen eldre over 85 år øke kraftig.
 – Politikken er at de skal klare seg hjemme 
så lenge som mulig. Mange blir alene, og vil 

«Ensomhet kan gjøre at du blir mer sårbar for 
depresjon og andre sykdommer.»

får en kreftdiagnose, og halvparten av disse er 
over 70 år, sier professor Kirkevold, og under-
streker at det er store variasjoner i hvordan de 
ulike sykdommene påvirker ens funksjonsnivå, 
og dermed ens behov for ulike boligtyper.
 
FLERE DEPRIMERTE
Depresjoner og andre psykiske lidelser øker 
også etter fylte 65 år.
 – Da snakker jeg ikke nødvendigvis om al-
vorlige depresjoner, men om depressive sympto-
mer som kan avhjelpes med psykososiale tiltak, 
sier Kirkevold.
 Årsaken til denne økningen har flere mulige 
forklaringer.
 – Hjernen forandrer seg med alderen, 
blodomsetningen kan svekkes, og produksjo-
nen av serotonin reduseres, men psykososiale 
forhold, som at flere er alene, endrede sosiale 
rolle og tap av funksjon, er minst like viktig som 
de fysiologiske endringene, sier han.
 Med alderen er det mange som mister sin 
livsledsager. 
 – Hvis du har bodd sammen med et men-
neske i seksti år og plutselig sitter igjen alene, 
så er det ikke lett. Ensomhet kan gjøre at du blir 

ØYVIND KIRKEVOLD
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trenge mer og mer oppfølging fra helsetjenesten.
 Når de ikke kan bo hjemme lenger, finnes 
det i dag ulike tilbud.
 – Som omsorgsboliger (egne leiligheter), bo-
kollektiv for personer med demens (små tilrette-
lagte enheter som er definert som eget hjem) og 
sykehjem. Et nytt fenomen som er på trappene 
flere steder i Norge er demenslandsbyer for per-
soner med demens. Demenslandsbyer kan både 
defineres som bokollektiv (omsorgsbolig) eller 
som sykehjem (institusjon), sier professoren. 
Han legger til at sykehjem er det dominerende 
tilbudet for de som har alvorlige helseplager og 
stort hjelpebehov.
 – Sykehjem har to funksjoner, det ene er 
«sykefunksjonen» som er behandling og pleie, 
det andre er «bofunksjonen» som skal være et 
hjem på slutten av livet. I de siste årene, særlig 
etter samhandlingsreformen, har det vært et økt 
fokus på «sykefunksjonen». 

STØRRE FLEKSIBILITET
Kirkevold mener at det er behov for å se på 
behovet for sykehjem i framtiden. Skal sykehjem 
fremdeles ha en «bofunksjon», eller trenger vi 
noe annet i tillegg? 

 – Jeg tror det er et økt behov for større 
fleksibilitet i tilbudet. Vi trenger sykehjem i frem-
tiden, men det er ikke sikkert at alle som er på 
sykehjem i dag vil være det i fremtiden.
 Øyvind Kirkevold er opptatt av de økono-
miske insitamentenes betydning.
 – Får du sykehjemsplass, legges du inn, og 
formuen din røres ikke. Du trenger ikke selge 
huset ditt for å kjøpe deg inn på sykehjemmet. 
Du betaler en andel av inntekten din, til gjengjeld 
betaler kommunen alt. For å få en omsorgsbolig 
må du i noen kommuner betale innskudd, og i 
omsorgsboligen er du beboer, ikke innlagt. Og 
da er det staten som for eksempel betaler medi-
sinene – via blå resept. Det betyr at kommunen 
kan spare på det. Mitt poeng er at den modellen 
som velges vil ha økonomiske implikasjoner, 
men det er ikke det som skal styre. Det er beho-
vene som skal styre.

FORSKER PÅ ALDERDOM: 
Øyvind Kirkevold er professor 
ved Institutt for helseviten-
skap på NTNU Gjøvik.
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Bo godt hele livet  
– er det mitt ansvar?

Illustrasjon: B
ly.as
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AV AINA TJOSÅS

Gjennom Prosjekt bustadtilpassing erfarte vi at 
mange med endret helsetilstand velger å bli bo-
ende i boligen sin selv om den ikke lenger fun-
gerer optimalt. Mye av grunnen er miljøet rundt 
boligen – naboer, fellesskap og opplevd trygg-
het. Det å vite at noen passer på, kan hjelpe til 
og er i nærheten om noe uforutsett oppstår, er 
for mange svært viktig.

GJELDER IKKE MEG 
Vi velger bolig etter behov og økonomi. For 
en førstegangsetablerende er ofte økonomien 
styrende og da vektes gjerne tilgang til kollek-
tivtilbud, gangavstand til barnehage, butikk og 
parker høyere enn trinnfri adkomst og sideplass 
ved sengen. Etter hvert som økonomien blir 
bedre er det i større grad behovene og beliggen-
heten som styrer valg av bolig. Vi vil ha større 
plass, hage, mer sol og godt nabolag. Samtidig 
endrer behovene seg også over tid. Ungdommer 
har andre behov enn små barn. Eldre har andre 
behov enn unge voksne, og så videre. Også 

husstandene endrer seg. Folk flytter sammen, 
får barn, flytter fra hverandre, får ny partner, får 
mine og dine barn, er en storfamilie én uke og 
kanskje kun et par neste uke. Svært mange bor 
også alene, gjerne deler av livet, men også i 
større grad hele livet. 
 I tillegg skjer det uforutsette ting som gjør 
at behov endrer seg midlertidig. Junior knek-
ker foten og må gå på krykker, mor sliter med 
bekkenløsning i svangerskapet, farmor kommer 
på besøk i julen og er avhengig av rullator. I 
perioder er det behov for plass til stellebord og 

I Norge eier det store flertallet sin egen bolig. Vi pusser 
opp, klipper hekk og etablerer fellesskap med naboer 
og nærmiljøet. Men de færreste tenker fremover og 
forbereder for endringer i livssituasjon og helse. Det er 
kanskje ikke så rart. Hva vet vi om fremtiden?

«Mange med endret 
helsetilstand velger å bli 
boende i boligen sin selv 

om den ikke lenger fungerer 
optimalt»

AINA TJOSÅS
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lekegrind, mens det i andre perioder er behov 
for rom der ungdommen i huset kan sitte utover 
natten og game, uten å forstyrre andre.
 Alt dette vet vi, men tar vi nødvendige grep? 
Har vi en boligmasse som tar opp i seg disse 
nye behovene for fleksibilitet og mulighet for 
raske endringer og som gjør at vi kan bli boen-
de også ved redusert helse? Vi er mer opptatt 
av farge på flisene på badet, enn sideplass ved 
toalett. Hvorfor er det slik? Kjenner vi ikke til hva 
som kreves, eller forventer vi at andre (les: kom-
munen) skal ordne opp for oss?
 Signalene fra staten er tydelige på at vi må 
regne med å måtte ta et langt større ansvar for 
egen bosituasjon enn tidligere generasjoner. 
Presset på kommuneøkonomien øker og med 
det også presset på tjeneste- og servicenivået. 
Samtidig viser undersøkelser at folk faktisk øn-
sker å bo hjemme så lenge som mulig. Hva skal, 
kan og bør vi så gjøre for å kunne leve gode 
hverdagsliv i egen bolig så lenge som mulig?

HVA ER KOMMUNENS ANSVAR?
I hele etterkrigstiden har det vært et overordnet 
mål at så mange som mulig skal eie sin egen 
bolig og at alle skal bo trygt og godt. Bolig og 
bomiljøet rundt er en viktig ramme for våre liv 
og har stor betydning for hverdagsliv og folke-
helse. Dette er tverrpolitisk forankret og etter 
hvert også godt dokumentert. Boligen dekker et 
av vårt mest grunnleggende behov og blir ofte 

regnet som den fjerde velferdspilaren ved siden 
av helse, utdanning og arbeid.
 Ved å jobbe med bolig og velferd i alle ledd 
av planleggingen kan kommunen tilrettelegge  
for nok boliger til alle i gode bomiljø, trygg  
etablering i eid eller leid bolig, og stabile bo- 
forhold som fremmer velferd og deltakelse. 
Samfunnstrender som urbanisering, større 
ulikheter i befolkningen og flere eldre gjør det 
viktigere å planlegge for boliger til alle i årene 
fremover. Hvordan kommunene skal jobbe med 
disse problemstillingene er godt beskrevet i  
KS’ Håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn 
fra 2020. 

HVA ER MITT ANSVAR?
Undersøkelse gjort av SSB i 2018, viser at hele 
seks av ti 80-åringer vurderer sin egen helse 
som god eller svært god. Kun ca 11 prosent av 
80-åringene bodde i 2015 på institusjon. Det be-
tyr at de aller fleste bor i sine egne private hjem 
også i høy alder, og sånn kommer det nok til å 
være fremover. Og det er i stor grad mitt ansvar 
at boligen er tilpasset mitt behov.
 De første store etterkrigskullene runder 80 
år i 2025. Det betyr at fra 2025 og videre så vil 
antall personer over 80 år øke fra ca 220 000 
personer i dag til over dobbelt så mange i 2040. 
Og da nærmer plutselig min generasjon fra 60- 
og 70-tallet seg gruppen eldre!
 Selv om mange 80-åringer opplever at de 

«Boligen dekker et av vårt mest grunnleggende 
behov og blir ofte regnet som den fjerde velferds-
pilaren ved siden av helse, utdanning og arbeid.» 

AINA TJOSÅS
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Aina Tjosås

Aina Tjosås har i store deler av sitt 
yrkesliv arbeidet med samfunns-
planlegging, fra overordnet planleg-
ging og ned til hvordan gode boliger 
i et godt bomilljø legger rammer for 
folks hverdagsliv. Det er i stor grad 
et privat anliggende å fremskaffe og 
beholde en bolig, og det er kommu-
nen sitt ansvar å planlegge slik at 
samfunnet rundt boligen legger til 
rette for at folk skal klare seg selv. 
Tjosås er opptatt av å finne praktis-
ke og gode løsninger og de finnes 
ofte i skjæringspunktet mellom 
private og offentlige interesser 

(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Kilder:
• Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn (KS, 2020)
• Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021–2024
• Rapport: Prosjekt bustadstilpasning (Aina Tjosås, 2006)
• NOU 1999, 2: Livshjelp – Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende
• Boliggjøring av eldreomsorgen (NOVA, 2014)
• Hva pusser vi opp? (Kåre Elnan, Prognosesenteret, 2020)

har god helse, så er det et faktum at de fleste 
som når en høy alder før eller senere får helse-
problemer. Det kan være redusert syn/hørsel, 
svimmelhet, redusert gang og så videre. Hos 
de fleste skjer endringene over tid og en klarer 
derfor å tilpasse seg. Det er også en rekke enkle 
tiltak som avhjelper i hverdagen, som håndtak 
ved toalettet, sklisikring og gode håndløpere i 
trappen, bedre belysning etc. Med slike tiltak vil 
en kunne bli boende i boligen sin lengre.
 Flere kartlegginger viser at svært mange 
eldre bor i boliger som ikke lenger er tilpasset 
behovene. Det gir redusert livskvalitet, større 
avhengighet av omsorgstjenester og tidlig over-
føring til pleieinstitusjon. De aller fleste ønsker å 
bli boende i nærmiljøet sitt og ha mulighet for å 
motta tjenester der. Da må vi også sørge for at 
boligene våre er tilpasset nye behov. Det er for 
sent å tenke på dette når behovet oppstår. Da 
har vi trolig mer en nok av andre utfordringer å ta 
hånd om. 
 Det betyr at vi relativt unge allerede bør 
spørre oss selv hva vi gjør om egen helse eller 
helsen til nære pårørende svikter. Kan boligen 
tilpasses nye behov? Er det mulig å komme til 
og fra boligen? Finnes det gode alternativ i nær-
miljøet? Hvis ikke, hvor vil vi bo?
 Presset på sykehjemsplasser og omsorgs-
boliger vil trolig øke kraftig fremover og de med 
mest omfattende omsorgsbehov vil måtte priori-
teres. Jeg håper jeg blir en av de andre, en som 
kan klare meg selv i egen bolig og som hadde 
vett til å gjøre nødvendige forberedelser mens 
jeg ennå hadde helse og energi.
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Stilig og smart  
oppussing

Ru fliser fremfor glatte. Farger som gir gode kontraster. Og 
gode håndtak på skuffer og skap: Skal du pusse opp, er det 

lurt å tenke fremover.

DO MIDT PÅ VEGGEN, et slapt dusjforheng og en 
dominerende hc-vask. Omtrent slik er det man-
ge som forestiller seg et tilrettelagt bad. Det sier 
interiørarkitekt Camilla Bentzen.
 – Men tilrettelagte bad trenger overhodet 
ikke ha noe institusjonspreg, fastslår hun.
 Tvert imot, faktisk. Ta for eksempel sitte- 
benken Camilla tegnet for en privatkunde.
 – Benken ble en forlengelse av badekaret, 
slik at man kan sitte og dusje. Men selv om man 
ikke har behov for å sitte og dusje, er det fint 
med en slik benk når man skal barbere leggene, 
eksemplifiserer Camilla Bentzen i Ramsøskar 
Arkitekter.
 Her deler hun en rekke smarte grep for hvor-
dan man kan pusse opp fremtidsrettet, lekkert 
og tilrettelagt.

LYS: – Generelt trenger man mer belys-
ning i hele boligen og er den dimbar så 
gir det enda bedre funksjon, for ingen vil 
ha flombelysning når de ønsker koselys 
på kvelden. Men det er viktig at mulig-
heten er der, spesielt når man blir eldre. 
Lys med sensor, som slår seg av og på 
ettersom du er der eller ei, kan være fin, 
men er kanskje en litt kostbar løsning, 
sier Bentzen.
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SITTEBENK: – En sittebenk i entreen er 
godt, spesielt når man blir eldre. Men 
det er også praktisk for småbarnsfor-
eldre som skal hjelpe minstemann på 
med dressen. Har du ikke plass, finnes 
det løsninger man kan flippe ned fra 
vegg.

HÅNDTAK: Bevisst valg av håndtak, 
både på skap og skuffer, er også et 
smart grep.
  – Hvis styrken i hendene svekkes, 
er det viktig at det er plass til å stikke 
hånden helt inn. Også store herrehender 
skal få plass. Nå er det veldig mye smått 
og pent innen håndtak og knotter, påpe-
ker Bentzen.

KNAGGER: – I ulike høyder, slik at man 
uavhengig av hvor høyt man rekker, kan 
henge fra seg. Lave knagger er uansett 
praktisk for vesker, korte jakker – og 
ungenes skolesekker.

GLASSDØRER: – Det er veldig inn med 
glassdører, både på bad og i andre rom. 
For at man ikke skal gå rett på disse, 
gjelder det å ha en litt raus ramme på 
døren, eller sprosser som tydelige  
markører.
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GULV: – Det gjelder ikke å ha for glatt 
overflate på gulvet. Det finnes mye glatt 
parkett, det er smart å velge tregulv med 
en litt mer ru overflate. Skal du først 
legge nytt, kan det være en ide å legge 
det gjennomgående, slik at du fjerner 
tersklene. Det er fint og praktisk, men 
rommene blir ikke like lydtette.
Skinnende fliser er lette å rengjøre, men 
blir også glattere. Velger man glatte 
fliser bør man bruke bredere fuger som 
gir mer ruglete overflate. Det beste er 
å velge mindre fliser, slik at det blir mer 
fug å tråkke på, for eksempel mosaikk. 
Dette gjelder spesielt i dusj, hvor det blir 
ekstra glatt.

BADET: – Tenk kontrast mellom vask og 
vegg og mellom toalett og vegg. Og skal 
du først bytte ut den gamle vasken, er 
det smart å erstatte den med en som er 
dyp nok til å få en rullestol under. Dusj-
toalett blir mer og mer vanlig å installe-
re, uavhengig av alder, og vil gjøre det 
lettere å ta vare på seg selv. En romslig 
dusjsone vil kunne romme en rullestol.

PLASSERING: – Tenk fremover slik at 
du kan få alt på én flate. For eksempel 
kan du plassere hovedbad og hoved 
soverom nede, og ha et ekstra toalett og 
soverom oppe. Da er du ikke like avhen-
gig av 2. etasje når du blir eldre.

TIDSBRYTER: – Dette har ikke direkte 
med oppussing å gjøre, men alle kan 
glemme – både eldre og en travel barne-
familie. Tidsbryter på elektrisk utstyr er 
en enkel forsikring.
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FARGER: – Skal du ha tapet, unngå for mye striper og småmøn-
ster, det blir flimrete for øynene. Når det kommer til kontraster, er 
det fort gjort å tenke at to vidt forskjellige farger gir tilstrekkelig 
kontrast, men slik er det ikke nødvendigvis. Hvis det er den sam-
me sort-, eller hvitheten i de to ulike fargene, vil de for en svak-
synt fremstå som grå. Det finnes egne utregninger for dette. For 
å skape gode orienteringspunkt og kontraster, er en løsning å ha 
en annen farge på dørene enn på veggene. Bruk av glansgrad har 
også mye å si, for eksempel kan hvite, shiny fliser gi god kontrast 
mot en annen lys, varm farge. 
 Fargen på trappens håndløpere – ha gjerne en på hver side – 
bør være en tydelig kontrast til veggen, for eksempel sort. Det går 
også an å integrere lys ved håndløperen. Trappen blir også tydeli-
gere ved å male opptrinnene i en kontrastfarge, for eksempel sort. 
Det er pent mot en tretrapp, som mange har. Denne effekten gjel-
der imidlertid bare når du går oppover. Derfor gjelder det å ha god 
belysning i trapperommet, og ved behov, montere trappeneser. 
Vil man unngå trappeneser i bolig, er en løsning å legge lys langs 
veggen ved trappetrinnene. Dette gir en effekt av lys og skygge. 
Det er også viktig med håndløpere som man får et ordentlig godt 
tak i. 

MANGE TIPS: Camilla 
Bentzen er interiør-
arkitekt i Ramsøskar 
Arkitekter og tipser 
om hvordan man kan 
pusse opp lekkert og 
fremtidsrettet. (Foto: 
Ramsøskar Arkitekter)

A
lle illustrasjonsbilder: A

dobe S
tock
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En tilgjengelig bolig er ofte avgjørende for muligheten til å leve et aktivt og 
sosialt liv, også ved redusert helse. Å forberede seg dreier seg ofte om å 
være bevisst når muligheten byr seg – for eksempel når du bygger nytt eller 
likevel skal pusse opp. Her er noen enkle tips til hva du bør tenke på.

Inngangsparti for livet
Muligheten til å komme seg lett inn og ut av egen bolig er helt grunnleggende for å kunne leve et 
aktivt og sosialt liv. 

Boligen til venstre har trinnfri løsning, mens boligen til høyre vil kreve løfteplattform eller omfattende 
rampeløsning dersom behovet for trinnfri atkomst oppstår. (Alle foto: Aina Tjosås)

1. Trinnfritt
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Overbygget inngangsparti skjermer for nedbør, gjør det mulig å parkere 
barnevogn, sykler og løperhjul under tak og reduserer behov for å ta 
skitne ytterklær/støvler inn i huset.

2. Overbygg
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Det er svært vanskelig å se husnummeret til boligen til venstre, men det kan ikke sies om 
boligen til høyre!

Store deler av året er vi avhengig av kunstig lys for å sikre god orientering. 
Et godt opplyst inngangsparti hjelper.

3. Husnummer

4. Lys
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Bruk av kontrastfarge på inngangsdør letter orientering.

Ved å montere en enkel håndløper på begge sider av trappen vil en ha 
god støtte frem til inngangsdør.

5. Kontraster

6. Monter håndløper
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Utvid plassen foran utgangsdøren, så det er mulig å stå utenfor døren 
når den åpnes og du kan manøvrere en rullator eller rullestol.

Eksempel på inngangsparti med god plass foran døren. (Foto: Aina Tjosås)

7. Utvid plassen foran inngangsdøren

Sittemuligheter ved inngangen legger til rette for uformell prat og 
møtepunkter, og gjør at en kan sitte ned for å ta på og av skitne sko. 

8. Sittemuligheter
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Eksempel på terrengtilpasning som gir trinnfri 
atkomst.

Størsteparten av terrengforskjellene er tatt 
gjennom terrengtilpasning, og dette mulig-
gjør montering av rampe ved behov.

9. Unngå trapp om mulig

Skal du bytte dør? Velg en bredere dør når du likevel er i gang!

10. Bredere dør



82

T
E

M
A

Slik definerer vi universell 
utforming i Norge 

Illustrasjon: B
ly.as



Prinsippene ble utviklet av en gruppe arkitekter, 
produktdesignere, ingeniører og miljødesignere 
tilknyttet Centre for Universal Design ved North 
Carolina State University i USA. Arbeidet ble le-
det av Ron Mace, som på 1980-tallet formulerte 
begrepet «universal design».

Den amerikanske arkitekten var selv rullestol- 
bruker. Ideen om universell utforming vokste 
ut av en frustrasjon over begreper som «barrier 
free» (uten hindre) og «accessibility» (tilgjenge-
lighet). Han mente de var stigmatiserende, fordi 
de ble oppfattet som spesielle løsninger for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Løsnin-
ger som eksponerte handikap og annerledeshet 
fremfor å integrere og fremheve de som er felles 
menneskelig. 

Mace ønsket å introdusere et designbegrep  
og en designstrategi som opphevet skillet  
mellom «dem» og «oss», som tok høyde for  

Utforming av produkter og omgivelser 
som kan brukes av alle mennesker, i 
så stor grad som mulig, uten behov for 
tilpasning eller spesiell utforming. 

det menneskelige mangfold og endringer i  
livstidsperspektiv. Universell utforming skal  
ifølge Mace gjøre produkter og omgivelser  
brukervennlige for alle i størst mulig utstrek- 
ning, uten behov for tilpasning.

Norske lover og forskrifter definerer konkrete 
krav til universell utforming i Norge – tuftet  
på disse prinsippene. Men prinsippene er i seg 
selv nyttige rettesnorer for alle som jobber med  
utforming.

I Norge baserer vi forståelsen av universell utforming på en 
amerikansk definisjon og syv prinsipper fra 1997.
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Syv prinsipper for universell utforming

LIKE MULIGHETER FOR BRUK
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer 
med ulike ferdigheter.

FLEKSIBEL I BRUK
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle  
preferanser og ferdigheter.

ENKEL OG INTUITIV I BRUK
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til 
brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller  
konsentrasjonsnivå.

FORSTÅELIG INFORMASJON
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til 
brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet 
til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.

TOLERANSE FOR FEIL
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan 
gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede 
handlinger.

LAV FYSISK ANSTRENGELSE
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med 
et minimum av besvær.

STØRRELSE OG PLASS FOR TILGANG OG BRUK
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, 
rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens 
kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

1
2
3

4

5

6
7
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FNs KONVENSJON OM RETTIGHETENE  
TIL MENNESKER MED NEDSATT  
FUNKSJONSEVNE
Norges tilnærming til mennesker med funksjons-
nedsettelse er rettighetsbasert. Krav til universell 
utforming er derfor også basert på FNs konven-
sjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, slik de er definert i artikkel 2: 

Med «universell utforming» menes utforming av 
produkter, omgivelser, programmer og tjenester 
på en slik måte at de kan brukes av alle mennes-
ker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov 
for tilpassing og en spesiell utforming. «Univer-
sell utforming» skal ikke utelukke hjelpemidler for 
bestemte grupper av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne når det er behov for det.

KS-RESSURSER
Les mer om KS´ arbeid med universell utforming på våre 
hjemmesider: https://www.ks.no/fagomrader/velferd/
universell-utforming/

LIKESTILLINGS- OG  
DISKRIMINERINGSLOVEN
Krav til universell utforming ligger nedfelt i flere 
norske lover og forskrifter, som plan- og byg-
ningsloven og teknisk forskrift (Tek 17). Likestil-
lings- og diskrimineringslovens kapittel 3, para-
graf 17, definerer universell utforming som: 

«Med universell utforming menes utforming eller 
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommu-
nikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens al-
minnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, 
uavhengig av funksjonsnedsettelse.»
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