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Landet står foran et stort løft i eldreomsorgen. I "Handlingsplan for eldre-

omsorgen" (Stortingsmelding nr. 50, 1996/97) er det lagt opp til bygging av 

nær 25 000 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser i løpet av perioden 1998 

til 2001. 

Trygghet, respekt og kvalitet står som overskrift for satsingen. Det er viktig at

det som nå blir bygd kan fungere godt i mange år framover, samtidig som 

arbeidet legges opp slik at en får størst mulig effekt av den økonomiske 

innsatsen.

Husbanken har fått oppgaven med å forvalte de store tilskuddsmidlene som 

settes inn for å gjennomføre utbyggingen. Forskrifter og retningslinjer for til-

skuddsordningen til omsorgsboliger og sykehjem fastsetter de minimumskrav

som må oppfylles for at staten skal kunne gi tilskudd. Tilgjengelighetskravene

bygger på et dimensjoneringsgrunnlag som i utgangspunktet skal oppfylles i alle

nybygde omsorgsboliger og sykehjem (kap. 7). Utover dette er det ikke gitt 

detaljerte krav til utforming og fysiske løsninger. Omsorgsboliger og sykehjem

skal bygges over hele landet tilpasset svært varierende forutsetninger og behov.

En effektiv og målrettet utbygging må derfor gi rom for variasjon i løsninger.

Med dette heftet ønsker Husbanken å gi en supplerende veiledning til kommuner,

planleggere og utbyggere som kan være med å sikre at mål og intensjoner med

handlingsplanen kan bli oppfylt.

Etter hvert som nye boliger og sykehjemsplasser blir tatt i bruk, vil en vinne 

ny erfaring og innsikt i hva som fungerer godt og mindre godt under 

ulike forhold. Husbanken ønsker velkommen tilbakemeldinger fra alle som gjør

erfaringer innen dette arbeidsområdet.

Husbanken takker sivilarkitekt Karin Høyland ved SINTEF i Trondheim og 

spesialkonsulent Anne Dogger i Trondheim kommune for gjennomlesning av 

manuskriptet og verdifulle kommentarer.

Prosjektansvarlig for denne veilederen har vært avdelingsarkitekt Tore Lange.

Bidragsytere har vært overarkitektene Trine Fonsdal, Rina Ihlen, Arne Johnsen,

Steen Lersten Petterson, rådgiver Åse Ribe og førstekonsulent Tone Rønnevig.

Førstekonsulent Torill Stæhr har stått for redaksjonell og språklig bearbeiding.

Lars Wilhelmsen Stein Stavrum
Adm. direktør Avdelingsdirektør
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Forkortelser og 
ordforklaringer

Aksebredde, fasadebredde: Brukes

om bredden av boenhet eller rom

langs fasaden.

HB: Husbanken. HB foran en tall-

og bokstavkode viser til forskrifter

og retningslinjer i Husbankens perm

Lån og tilskudd ("Blåboka"). Den

finnes i blant annet alle kommuner.

NBI: Norges byggforskningsinstitutt

(Byggforsk). NBI foran et tall angir

et blad i NBIs serie av informasjons-

blad på byggeområdet

(Byggforskserien).

NS: Norsk Standard. NS foran et tall

angir en standard gitt ut av Norges

Standardiseringsforbund.



Veilederen er et hjelpemiddel for 
kommuner, planleggere og utbyggere i 
arbeidet med lokalisering og utforming av
omsorgsboliger og sykehjem. Den skal
være med på å sikre en minimumsstandard
og gir råd med sikte på god boligkvalitet
og gode bomiljø. 

Veilederen behandler boliger og felles-
arealer, men i liten grad personalrom, 
servicerom og tekniske rom.

Låne- og tilskuddsordningene for 
omsorgsboliger og sykehjem er sentrale 
virkemidler i eldresatsingen, og hoved-
vekten i veilederen er lagt på eldres behov
og situasjon. Tiltakene retter seg imidlertid
også mot yngre brukere av omsorgs- og
pleietjenester, og det er viktig å skille 
mellom mellom yngre og eldre mål-
grupper i planleggingen. 

I sin saksbehandling skal Husbanken sikre
at prosjektene er nøkterne med hensyn til
standard og kostnader. Det er blant annet
viktig at kommunene innhenter offentlige
anbud for å få ned kostnadene. Generelt
vil kostnadene øke noenlunde i takt med
økt arealforbruk og det er derfor viktig å
planlegge boligene/sykehjemmene med
sikte på å unngå unødvendig arealbruk.
Dette er i første rekke aktuelt når det 
gjelder ganger og servicearealer. Etter
Husbankens oppfatning må man være var-
som med å knappe inn på areal tilknyttet
privatenheten da dette lett vil gå på 
bekostning av viktige bokvaliteter.

En omsorgsbolig skal være tilpasset 
orienterings- og bevegelseshemmede og
fysisk tilrettelagt slik at beboerne skal
kunne motta heldøgns pleie og omsorg.
Ved utforming av omsorgsboliger og syke-
hjem må det tas hensyn til at mange av 
beboerne har funksjonshemminger som
fører med seg store, plasskrevende hjelpe-
midler som rullestol, personløftere o. l.
Like viktig er det å gi tilstrekkelig plass
for pleiere og hjelpere.

Våre erfaringer viser at Husbankens 
livsløpsstandard alene ofte ikke er til-
strekkelig for omsorgsboliger og syke-
hjem. Livsløpsstandarden innebærer en
nøktern oppgradering av tilgjengeligheten
sammenliknet med vanlig byggemåte. Den
tar utgangspunkt i selvhjulpne brukere av 
manuelle rullestoler av gjennomsnittlig
størrelse. I alle prosjekter må en del av 

boligene ha plass til større rullestoler og 
andre hjelpemidler, og det må være plass til
at hjelpere kan utføre sitt arbeid. 

Omsorgsboliger og sykehjem er også en 
arbeidsplass. Derfor må også Veiledning til
arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljø i helse-
institusjoner legges til grunn for utforming
av omsorgsboliger og sykehjem.  

Denne veilederen erstatter «Lån og tilskudd
til omsorgsboliger og sykehjem.
Retningslinjer for oppstartingstilskudd.
Retningslinjer for lån. Veiledning.» (HB-
1262), av 15. februar 1994.

Det vises spesielt til:
* Forskrift om lån til omsorgsboliger, 

sykehjemsplasser og lokaler for 
omsorgstiltak fra Den Norske Stats 
Husbank (HB 7.A.2)

* Forskrift om tilskudd til omsorgs-
boliger og sykehjemsplasser og til-
skudd til kompensasjon for utgifter 
til renter og avdrag fra Den Norske 
Stats Husbank (HB 8.A.5)

* Retningslinjer for lån til omsorgs-
boliger, sykehjemsplasser og lokaler 
for omsorgstiltak fra Den Norske 
Stats Husbank (HB 7.B.3)

* Retningslinjer for tilskudd fra Den 
Norske Stats Husbank til omsorgs-
boliger og sykehjemsplasser, opp-
startingstilskudd og kopensasjons-
tilskudd til dekning av renter og 
avdrag på lån.
(HB 8.B.9).

Det vises også til Veiledning om omsorgs-
boliger og sykehjem gitt ut november 1997
av Kommunal- og Arbeidsdepartementet og
Sosialdepartementet, og til Husbankens
Eksempelsamling, omsorgsbustader og 
sjukeheimar, januar 1998 (HB 7.F.16)

Der ikke annet er oppgitt, er illustrasjonene
utarbeidet av Husbanken.
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1. Innledning



Trygghet - Verdighet - Omsorg.
NOU 1992:1 (Gjærevoll-utvalgets
innstilling)
Gjærevollutvalgets mandat var å utrede de
sosiale og økonomiske konsekvensene av
at vi blir flere eldre, med særlig stor 
økning blant de eldste eldre. Utvalget la
stor vekt på at tjenester i størst mulig grad
skal styres av den enkeltes behov og ikke
av bosted, og anbefalte at en i stedet for å
bygge store institusjoner, bygger boliger
hvor det kan gis pleie og omsorg etter 
behov på heldøgns basis. Boligen skal i
hovedsak være den enkeltes ansvar også i
alderdommen. Det offentliges hovedopp-
gave er å sikre nødvendige helse-, sosial-
og omsorgstjenester. Utvalgets anbe-
falinger danner grunnlaget for satsing på
omsorgsboliger.

Velferdsmeldingen - 
St meld nr. 35 (1994-95)
Velferdsmeldingen fulgte opp intensjonene
i Gjærevollutvalgets utredning. Den tok
også opp sykehjemmets rolle. Den la vekt
på at sykehjemmet fortsatt skal være en
del av den samlede pleie- og omsorgs-
tjeneste, men det bør først og fremst ha
oppgaver knyttet til rehabilitering, 
avlastning, overgangspleie etter sykehus-
behandling, krevende langtidspleie og 
terminalpleie (pleie ved livets slutt). En
forutsetning for en hensiktsmessig 

fordeling mellom sykehjem og boliger er
at åpen omsorg bygges ut, spesielt med
døgntjeneste. Den andre viktige 
forutsetningen er flere egnede boliger. Ved
siden av utbedring av eksisterende boliger
skal det satses på bygging av nye omsorgs-
boliger.

Handlingsplan for eldreomsorgen 
- Trygghet - respekt - kvalitet  
St meld nr. 50 (1996-97)
Stortingsmelding nr. 50 er en fireårig
handlingsplan for eldreomsorgen. Også
den  forutsetter at hjemmetjenestene 
styrkes med heldøgns pleie og omsorg, at
utbyggingen av omsorgsboliger styrkes, og
at sykehjemspasienter som ønsker det får
enerom. Handlingsplanen legger vekt på at
brukerne skal ha valgfrihet i sin bolig-
situasjon.
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2. Det politiske grunnlaget for eldresatsingen

God stemning ved Skytta bo- og behandlingssenter i Nittedal 

Foto: Nils Carl Aspenberg



Husbanken
I 1994 fikk Husbanken ansvaret for en ny
låne- og tilskuddsordning til omsorgs-
boliger og sykehjem. Fra 1998 kan 
kommunene også få kompensasjon for
renter og avdrag på lån til oppføring, 
utbedring/ombygging og kjøp av omsorgs-
boliger og sykehjem. Bedring av kvalitet
er først og fremst aktuelt i gamle institu-
sjoner hvor bygningsmassen representerer
en ressurs. Det har også vært ønskelig
med en vridning fra institusjonsomsorg til
tilrettelagte boliger med tilbud om pleie
og omsorg etter behov.

Låne- og tilskuddsordningen bygger på to
viktige forutsetninger:

* Det skal sikres god fysisk utforming 
med hensyn til boligkvalitet og til-
gjengelighet. Omsorgsboliger skal 
være tilrettelagt for pleie- og omsorgs-
trengende. Sykehjemmene må på sin 
side ha bokvalitet, i og med at de fort
satt kommer til å bli det siste bostedet 
for mange.

* Kommunens pleie- og omsorgstjeneste
må være organisert på heldøgns basis 
alle ukedager.

Ta tidlig kontakt med Husbanken
Husbankens låne- og tilskuddsordning for
omsorgsboliger og sykehjem er regulert
gjennom forskrift gitt av Kommunal- og
arbeidsdepartementet, med tilhørende 
retningslinjer gitt ut av Husbanken. 
(HB 7.B.3). Denne veilederen 
supplerer forskrift og retningslinjer med
konkrete anbefalinger og eksempler. 
Husbanken har etter hvert fått mye kunn-
skap og erfaring om planlegging av om-
sorgsboliger og sykehjem. Dette kommer
kundene best til gode hvis det innledes 
dialog med Husbanken tidlig i plan-
leggingsprosessen, gjerne mens tomte-
alternativer og romprogram diskuteres i
kommunen. Slik kan Husbanken også få
bedre kjennskap til kommunenes og andre
aktørers forutsetninger.

Kommuner, utbyggere og arkitekter
Representanter for kommunen bør delta i
hele planleggingsprosessen, selv om andre
enn kommunen står som utbygger og
eventuelt som senere eier. Både arkitekt og
eventuell utbygger bør være med i 
kontakten med Husbanken fra starten av. 

Arbeidstilsynets, Fylkesmannens og
Fylkeslegens rolle
For sykehjem og andre løsninger med fast
personale skal Arbeidstilsynets god-
kjennelse ligge ved søknad til Husbanken.
Søknader om tilskudd til omsorgsboliger
og sykehjemsplasser skal sendes Fylkes-
mannen og Fylkeslegen til uttalelse.
Uttalelsen skal avgis av de to instanser i
fellesskap.
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3. Husbanken og andre aktører i planprosessen



4.1  Tiltak som ledd i
helhetlig planlegging

Verdighet, trygghet og fellesskap
De fleste ønsker å bli boende i sin egen
bolig så lenge som mulig. Behovet for
trygghet er for mange eldre den 
avgjørende årsak til ønsket om å flytte.
Trygghet kan skapes ved at man bor i 
nærheten av andre man kjenner, ved at 
boliger plasseres nær tjenestetilbudet eller
at det er fast tilknyttet personale. Tillit til
at man får den hjelp man til en hver tid
trenger, er avgjørende for at eldre selv skal
ønske boligløsninger i stedet for 
institusjonsplass. Tilgang til hjelp hele
døgnet  er mange brukeres ønske.

Hjemmebasert omsorg, formidling av 
tekniske hjelpemidler, transporttilbud, 
avlastningstilbud og dagtilbud er virke-
midler for at eldre som ønsker det, skal
kunne bo hjemme så lenge som mulig.
Omsorgsboliger skal være tilpasset slik at
brukerne kan bli boende, selv med 
omfattende pleie- og omsorgsbehov. I lov-
regulerte boformer (sykehjem) er det etter
Kommunehelsetjenesteloven et krav at det
skal være fast personale. 

Noen kommuner bruker samme personell
i institusjon og i hjemmebasert tjeneste.
Slik organisering har som mål å skape
fleksibilitet og gi kommunen mulighet til
å sette inn ressurser der behovet er størst.

Eldreomsorg handler mye om individets
verdighet - trivsel, motivasjon og følelse
av å ha kontroll med eget liv. Når en har en
varig nedsatt funksjon, er det viktig å 
dyrke de "friske" sidene. Ferdigheter 
bevares best når de blir brukt. Derfor må
det planlegges med tanke på at beboerne
får anledning til å delta i dagliglivets 
gjøremål, i den grad de klarer det. I mange 
tilfeller har det vært for ensidig fokusering
på sykdom og behandling. De verdier som
legges til grunn for utformingen av 
bygningene, vil kunne reflektere 
holdninger en ønsker skal prege innholdet
i tjenestene. Slik kan bygningenes 
utforming formidle signaler. 

4.2  Lokalisering

Utgangspunkt i den enkelte kommunes
bosettingsmønster
Ideelt sett bør boliger for eldre plasseres i
vanlige boligområder. Et godt bomiljø er
som oftest et blandet område; mennesker i
ulike livssituasjoner, ulike aldersgrupper
og ulike hustyper. Imidlertid er det helt 
avgjørende hvordan boligområdet ligger i
forhold til andre viktige funksjoner. Eldre
ønsker som regel å  bo i kjente omgivelser
og nær familie og venner. Dersom om-
sorgsboligene ligger langt fra det 
opprinnelige hjemmemiljøet, kan det  
resultere i en ensom og isolert situasjon
for beboerne. 

Sentral beliggenhet i lokalsamfunnet
med nærhet til service og 
aktivitetstilbud.
Når eldre først må flytte, bør den nye 
boligen være lett å nå kommunikasjons-
messig. Det kan være lettere å få besøk
dersom en bor på steder folk ellers har
ærend til. Sentral beliggenhet er også en
fordel der det finnes lokaler med tilbud til
hjemmeboende eldre. For at beboerne skal
kunne være mest mulig selvhjulpne, bør
det være kort og lett vei til butikk, apotek,
post, bank osv. Selv om en ikke kan eller
vil delta så aktivt lenger, er det verdifullt å
kunne se og føle liv rundt seg. Nærhet til
offentlige kommunikasjonsmidler er viktig
både for beboerne og for besøkende. Det
kan bidra til at beboerne lettere opprett-
holder sitt sosiale nettverk. Hensyn til 
lokalisering og ønske om et variert og 
aktivt miljø med mulighet til deltaking,
gjelder i enda større grad for yngre 
brukere av pleie- og omsorgstjenester.   
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4. Overordnede hensyn

Fra Storgata i Lillehammer: tilgjengelig butikk 

Foto: Rina Ihlen



Motsetning mellom boligpreg og kort
vei for hjelperne?
Mange eldre føler det trygt at hjelperne
har sin base like i nærheten, og trives med
å bo i nærheten av andre eldre. For mange
yngre funksjonshemmede kan det være
viktigere å få pålitelig hjelp til avtalte 
tider enn at hjelperne kan komme på 
svært kort varsel. 

Av ulike grunner blir boliger for 
omsorgstrengende ofte bygd i tilknytning
til eksisterende institusjoner. Det 
begrunnes med beboernes ønske om
trygghet gjennom nærhet til en base for
hjemmetjenestene, med kommunens be-
hov for rasjonell drift og med hensyn til
utnyttelse av tomteressursene. For å mot-
virke institusjonspreg bør antall boliger på
ett sted ikke være for stort. Er dette ikke
til å unngå, bør boligene deles opp i 
mindre grupper. Dette er særlig viktig hvis 
boligene ligger isolert og adskilt fra 
sentrumsaktiviteter og vanlig liv. 

I spredtbygde områder kan sam-
lokalisering med en eksisterende 
institusjon være nødvendig for å få kort
vei fra omsorgsbasen til tjenestebrukere.
Ved samlokalisering kan likevel 
institusjonspreget motvirkes, dels ved 
å holde antall boligenheter nærmest 
institusjonen nede og dels gjennom 
utformingen av bebyggelsen. I tett 
bebyggelse gir ikke samlokalisering 
institusjonspreg i samme grad som i 
åpen eller spredt bebyggelse.

4.3  Variasjon av boformer

Variert tilbud og fleksible boliger for å
møte ulike behov
Tidligere har sykehjem og aldershjem som
regel vært alternativene når behovet for
omsorgstjenester øker. Erfaringer viser at
omsorgstilbudet i langt større grad kan 
tilpasses den enkeltes behov der en bor.
Forutsetningen er dels at boligmassen til
de som trenger omsorg ligger bedre til 
rette enn de fleste vanlige boliger gjør, og
dels at det finnes ulike botilbud. Fleksible
boliger er generelt anvendelige boliger.
Slike boliger kan bedre møte endringer i
behov og ønsker over tid, dels ved at de
har gode plassforhold og dels ved at de
kan tilpasses ved behov. 

Eldre har svært forskjellige behov for 
størrelse og innredning av boligen. Ikke
alle beboere trenger nødvendigvis mye 
fysisk hjelp, men det må tas i betraktning
at beboernes funksjonsnivå endrer seg
med alder og helsetilstand. Kommunen
bør ha et variert tilbud av ulike boformer
og boligtyper. Boligstørrelsen bør varieres
innen den enkelte bebyggelsen.

Egenaktivitet
Både omsorgstjenester og fysiske om-
givelser bør planlegges med tanke på at 
eldre kan delta i dagliglivets gjøremål. For
grupper med lavt funksjonsnivå bør det
legges tilrette for at de kan følge med i og
helst delta i aktiviteter sammen med 
personale i fellesrom. Funksjoner som
skaper aktivitet må trekkes frem; for 
eksempel kjøkkenfunksjonen.

Boligene må gi plass til at beboeren kan
ha egne, private møbler. Det bør også være
rom for noen private møbler i felles-
arealer. Å bringe med seg personlige ting
er viktig for trivsel og verdighet.

Forholdet mellom privatareal og 
fellesareal
Den fysiske utformingen legger rammen
som stimulerer eller demper fellesskap.
Hvilket forhold som skal velges mellom
størrelse og utforming av privatenheter og
fellesareal i en fellesskapsbolig, er 
avhengig av gruppen som skal bo der og
deres ønsker, og av drift og bemanning.
Bokollektiv med små private enheter egner
seg best til personer som trenger mye om-
sorg og som derfor ikke kan gjøre seg 
nytte av eller ta vare på en stor boligflate.
Men utnytting av fellesarealene forutsetter
at personalet støtter opp om aktiviteter det
er lagt til rette for.
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4.4  Kvalitet for fremtiden 

Kvalifiserte planleggere og bruker-
medvirkning
Det planlegges og bygges for fremtiden
med store investeringer. God kvalitet både
på nybygg og ombygging er et viktig mål. 

Ønsket om høy kvalitet må alltid veies
opp mot hensynet til å begrense kostnade-
ne. Det er imidlertid viktig å unngå at
man, for å spare inn på drivftskostnadene,
velger dårlige løsninger som igjen medfø-
rer økte driftsutgifter. Driftsutgiftene er
svært utslagsgivende for sykehjem og en
økning av disse vil fort overstige en min-
dre besparelse i byggekostnadene. Ved
god planlegging bør siktemålet være å
komme frem til både gode og rimelige
løsninger.

Det vil ofte være fornuftig å vurdere løs-
ninger som fungerer godt i andre kommu-
ner. Man kan da dra nytte av erfaringer
som allerede er vunnet både med hensyn
til byggekostnader, driftskostnader og
funksjonalitet.

Dagens og fremtidens satsing på eldre-
omsorg gir en mulighet til å tenke nytt.
Brukermedvirkning fra fagpersonell og 
representanter for fremtidige beboere er
en forutsetning i en god planleggings-
prosess. Kvalifiserte planleggere i hele 

prosessen er avgjørende for et godt 
resultat. Ergoterapeuter, arkitekter, land-
skapsarkitekter og interiørarkitekter bør
delta tidlig i prosessen.  

Estetisk utforming og menneskelig skala
Ved revisjonen av Plan- og bygningsloven
pr. 28. juni 1996 er det lagt større vekt enn
tidligere på estetisk utforming.
Bakgrunnen for dette er økt oppmerksom-
het i samfunnet om betydningen av den es-
tetiske kvaliteten av omgivelsene, og en
erkjennelse av at den er viktig for trivsel,
helse og velferd. De fleste eldre og 
funksjonshemmede er mer hjemme enn
yngre og ikke-funksjonshemmede, og 
derfor er den estetiske kvaliteten av 
bomiljøet enda viktigere for disse 
gruppene enn for andre.
Hensyn til estetisk utforming er trukket
fram i flere paragrafer, blant annet §2, 1.
ledd, Formål, og §74 Planløsning og 
utseende. Den siste paragrafen har fått til-
føyelsen: Tiltak etter denne lov skal ha en
god estetisk utforming i samsvar med til-
takets funksjon og med respekt for natur-
gitte og bygde omgivelser.
Det vises til veilederen: Estetikk i plan- og
byggesaker, utgitt av Kommunal- og
Arbeidsdepartementet og Miljøvern-
departementet. 

Miljø og helse
Å bygge for fremtiden betyr også å ta 
større hensyn til miljøet i vid forstand enn
det er gjort hittil, fra lokalisering til inne-
klima. Med sentral lokalisering kan trans-
portbruken reduseres. Omsorgsfull plan-
legging og skjøtsel av uteområdene vil øke
trivselen hos alle parter. 

Ressursbruken kan reduseres både under
bygging og i driften av bygningene, slik at
vedlikeholdskostnadene blir mindre. Ved
ombygging bør gamle bygningsdeler og
materialer brukes om igjen i større grad
enn hittil. Tørr og ren byggeprosess er en
forutsetning for et sunt bygg. Vindfang
med smuss-samler bidrar til lettere ren-
hold og redusert energibruk. Inneklimaet
kan forbedres ved å bruke varige materia-
ler med kjente egenskaper og ved å legge
opp til enkelt og godt vedlikehold. 

Astma og allergilidelser forebygges og 
reduseres trolig med bedre inneklima.
Byggegrunn må undersøkes med hensyn
til forurensning fra radon eller deponert
avfall. Ventilasjonsbehovet reduseres med
gode materialer, godt renhold og fornuftig
r o m t e m p e r a t u r. Utformingen av by g n i n g e n e
bør ta hensyn til varmebalansen, slik at
varmetilskudd fra soloppvarming tas vare
på. Vannbårne varmeanlegg gjør det mulig
å benytte flere ulike energikilder, som for
eksempel solvarme, jordvarme, bioenergi
og vindkraft, i tillegg til olje eller elektrisk
strøm. Varmepumper egner seg både til
romoppvarming og varmt vann.

Ny teknologi
Ny teknologi gir blant annet mulighet til 
omgivelseskontroll slik at funksjons-
hemmede selv kan åpne og lukke dører 
og vinduer, tenne og slukke lys, regulere 
markiser og gardiner etc, og dermed bli
mindre avhengig av hjelp til slike 
praktiske gjøremål. 
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5.1 Boligkvaliteter som kan
kompensere for nedsatt 
funksjon 

Gangbesvær og hjelpemidler
Å bli "dårlig til beins" er noe mange eldre
erfarer. Dette kan være ustøhet på grunn
av svimmelhet eller dårlig syn, hofte-
plager, smerter og ulike diagnoser som
forårsaker endring av bevegeligheten.
Ganghemming eller bevegelseshemming
innebærer alt fra vansker med å løfte 
føttene over en terskel til å ikke kunne gå i
det hele tatt. For å kompensere for dette
finnes det hjelpemidler som stokk, 
krykker, gåstol, rullator og ulike typer 
rullestoler. Når man bruker ganghjelpe-
midler, trenger man større plass å bevege 
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Gåstol kan være et nyttig hjelpemiddel når underlaget er tilstrekkelig plant    

Foto: Steen L. Petterson

seg på. Personløftere til overflytting fra
seng til rullestol, klosettskål, badekar osv.
krever betjening, og både hjelpemidlet og
betjeningen må ha stor nok plass. Det har
særlig, konsekvenser i bad og soverom. I
kapittel 6 vises eksempler på rom der det
er tatt hensyn til bruk av hjelpemidler.

Husbankens livsløpsstandard bygger på
bevegelsesmønsteret til en selvhjulpen
bruker av en middel stor rullestol, med 
førlighet i overkropp og armer. Dette er
også lagt til grunn for NS 3739 Funksjons-
m å l for bruk av rullestol. I omsorgs-
boliger og sykehjem bør det legges til
grunn at en del av beboerne dels bruker
større rullestoler, at en del av dem trenger
mer plass under manøvrering, og at de får
hjelp av personale som må ha plass til å
utføre sitt arbeid.  

I en del av omsorgsboligene, og i enda
større grad i sykehjem, må det legges til
grunn at beboerne får hjelp til å flytte seg
fra seng til rullestol, til WC osv., til å kjøre
rullestolen og til ulike daglige funksjoner.
Noen kan delvis kjøre rullestol selv, men
trenger god plass. Noen elektriske rulle-
stoler krever mer plass til manøvrering enn
de vanlige manuelle. Det er også svært
viktig å gi omsorgspersonalet plass til å
gjøre jobben sin, og på en slik måte at 
risikoen for belastningsskader ikke øker
fordi det er for trangt.

Gulvplass, og eliminering av nivåsprang,
terskler og stigningsgrad er det som har
størst konsekvenser for utforming av 
bygninger med hensyn til bevegelses-
hemming. Trinnfri og terskelfri utforming
letter ikke bare bruken av hjelpemidler
som rullestol, gåstol, rullator og traller,
men reduserer faren for snubling og 
fallulykker. 

For rullestolbrukere er også rekke- og sikt-
høydene viktige: plassering av brytere,
kontakter, sikringsskap, knagger, hyller,
speil osv. Vindusvridere bør kunne nås fra
både sittende og stående stilling. Der be-
boeren kan trenge hjelp, må det sørges for
plass for hjelperen og eventuelt hjelpe-
middel. 

For å imøtekomme behov for større plass,
a n b e fales det en differensiering av boligene.
Noen av boligene bør også ha ekstra store
bad-WC og soverom. Undertiden brukes
sykehussenger også i omsorgsboliger, 
forutsatt at plassforhold og dørbredder 



tillater det. I sykehjem må korridorer 
dimensjoneres med hensyn på flytting av
senger mellom rom. Bruk av spark eller
gåstol kan gjøre det lettere å bevege seg
utendørs. Slike hjelpemidler trenger o p p-
b evaringsplass i en felles bod eller liknende.

Byggforskseriens blad og hefter utgitt av
Norges Handikapforbund inneholder
mange praktiske råd. Se oversikt under
kap. 8 Henvisninger og litteratur.

Syn og orienterbarhet 
Synet blir dårligere med alderen hos de
fleste, og særlig øker lysbehovet sterkt.
Synshemminger spenner fra svaksynthet
til blindhet og kan arte seg svært ulikt.
Synsfeltet kan være innsnevret, avstand
kan være vanskelig å beregne, det kan
være vanskelig å lese på nært hold, eller
man kan ha mer eller mindre gangsyn
eller fornemmelse av dagslys og mørke.

Med orienterbarhet tenker vi på hvordan
omgivelsene er utformet for å støtte bru-
ken av synet og orienteringsevnen. Det 
anbefales å gjennomføre en analyse av
orienterbarheten i hele anlegget og av 
trafikkformidlingen mellom de ulike 
deler. Det er ofte mange enheter og funk-
sjoner som skal forbindes. Det betyr for
eksempel at atkomst til boenheter via 
andre avdelinger ikke anbefales. 

Atkomstveier bør planlegges slik at de
skiller seg fra omgivelsene ved hjelp av 

kanter, gjerder, beplantning og underlag.
Trinnfri og terskelfri atkomst inne og ute
begrenser faren for å snuble. 

Svaksynte og blinde kan benytte romme-
nes akustikk og materialoverflater som
hjelpemidler for å orientere og bevege seg.
Bevisst bruk av materialer, overflate-
behandling, overflatestrukturer og farger
gir boligen og bomiljøet viktige kvaliteter.
Kontraster bør brukes til markering av in-
teressepunkter, særlig i kommunikasjons-
arealer og inngangsparti. Gangretninger,
rombegrensninger og interessepunkter
som trapper, heis, hjørner og dørkarmer
kan fremheves. Den kunstige belysningen
kan brukes til å understøtte dette. Bruk av
store, fargemettede eller mørke flater gir
dårlige lysforhold og kan virke uheldig.

I store anlegg kan det være krevende å 
orientere seg mellom inngang og bo-
enheter, mellom boenheter og fellesareal
og til uteområder. Mange dører, retnings-
forandringer og passasjer gjennom for-
skjellige rom svekker orienterbarheten. 
Å oppnå god orienterbarhet er en spesiell
utfordring i store ombyggingssaker, 
spesielt de som omfatter både ombygging
og tilbygg.  

Utformingen av bolig og bomiljø bør være
slik at det blir oversiktlig, logisk og uten
«feller» som utstikkende bygningsdeler,
innredning og møbler. Dører som skal
kunne stå åpne, må kunne slås mot vegg
eller det bør velges skyvedører dersom
dette ikke er mulig. 

Ved plassering av vinduer og lampe-
punkter og ved valg av overflateutførelse
er det viktig å unngå motlys og blending,
som kan gjøre det vanskelig å se hvor man
skal gå. Reflekterende flater bør unngås,
spesielt i korridorer. For å kunne justere
lysstyrken etter behov er det en fordel med
reguleringsmulighet av lysstyrken 
(tyristor/dimmer).

Når det gjelder skilting bør NS 3041
«Informasjonsskilt. Regler for detaljer og
plassering», følges. Se også NBI A
327.101 «Skilting». For utforming av 
heiser og heiskupeer vises det til NS 3800
«Vertikale heiser for person- og senge-
transport. Mål på heisstol og heissjakt.
Manøver- og signalutstyr. Innredning i
heisstol».

Se også NBI G 220.353 «Synshemmede
og synshemminger» og Blindeforbundets 
hefter om planlegging for synshemmede.
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Bevisst utforming av terrenget gir trinnfri atkomst. Maridalsveien 207 i Oslo
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Hørsel
Når en har dårlig hørsel, blir bakgrunns-
støy en hindring for å oppfatte tale. Det
kan også være vanskelig å skille ut én
stemme når flere snakker samtidig.
Tekniske hjelpemidler for hørsels-
hemmede er i hovedsak høreapparat og
hjelpemidler basert på lys og forsterkning
av lyd. Dørklokker kan med fordel ha
både lyd- og lyssignal i omsorgsboliger.

Det bør brukes overflatematerialer med
god akustisk dempingsevne. Etterklangs-
tiden bør ikke være over 0,6 sek for de
som bruker høreapparat. God lydisolering
reduserer eventuell bakgrunnsstøy og hin-
drer at økt lydstyrke på radio og fjernsyn
forstyrrer andre.

Teleslynge kan være et hjelpemiddel for
hørselshemmede i større fellesrom, men
anbefales ikke i nærheten av flere boliger,
da man kan få problemer med at naboens
TV slår inn.

For hørselshemmede må det tas spesielle
hensyn når det gjelder brannvarsling. 

Det vises til NBI 220.361
«Hørselshemmede og hørselshemninger».

Allergi og astma
Astmatikere og lungesyke er avhengige av
ren og temperert luft. Når det skal plan-
legges med tanke på astmatikere, er det  i
hovedsak materialbruk og ventilasjon som
det må tas hensyn til. 

Bruk av miljøvennlige byggematerialer og
overflatebehandling er nødvendige tiltak
for å redusere forurensing av inneklimaet i
boligene. Det er også viktig at boligene er
godt ventilert og utformet slik at de er let-
te å rengjøre. Et hjelpemiddel til ren-
gjøring kan være sentralstøvsuger. I plan-
leggingen kan det med fordel tilrette-
legges for montering av dette. 
Se Husbankens hefte «Bolig og inneklima»
(HB 7.F.11) og NBI 220.330 
«Overfølsomhet og allergi». Norges
Astma og Allergiforbund gir også ut 
informasjonsmateriell. 

Aldersdemens
Demens er en fellesbetegnelse på syk-
dommer som gir seg uttrykk i sviktende
hukommelse  og sviktende funksjonsevne
i forhold til dagliglivets funksjoner. 
Sviktende hukommelse, spesielt for 
hendelser i nær fortid, kan arte seg slik at
en glemmer avtaler, glemmer å spise, 

glemmer å gjøre innkjøp osv., og har 
vansker med å plassere hendelser i tid.
Nedsatt funksjonsevne kan ytre seg ved 
talevansker, motorisk svikt med hensyn til
styring av bevegelser, balanse og gang-
funksjon. Det kan bli vanskelig å 
orientere seg i rom og utføre selv enkle
praktiske gjøremål, som for eksempel å
lage mat, kle på og av seg o.l. Mange blir
helt avhengige av tilsyn og pleie. Enkelte 
demente kan ha en atferd som er vanskelig
å takle for andre.

Når det skal planlegges med tanke på 
aldersdemente, må det i tillegg til det som
er nevnt over tas hensyn til gruppestørrel-
se, organisering av boligfunksjonene, areal
til aktivitet og innredning.

For aldersdemente vil boformen kunne
være et hjelpemiddel. I et bokollektiv med
fire til seks beboere vil beboerne kunne gi
hverandre trygghet og fellesskap når pleie- 
behovet ikke er for stort. Ved behov for
døgnbasert tilsyn og pleie vil en gruppe på
inntil seks beboere kunne forme et felles-
skap som på den ene side kan gi en god 
situasjon for pleie og omsorg og på den
annen side gi verdighet og kvaliteter for
beboerne.   

Ved individuell tilpassing er det særlig
viktig å kjenne til hvilke funksjoner som
fortsatt er intakte, og som det er mulig å
støtte opp om ved tilrettelegging av om-
givelsene. Det bør legges til rette for 
aktivitet.

Enkelte aldersdemente er urolige og har
behov for plass til å vandre rundt. Ved 
organiseringen av ulike romfunksjoner bør
det tas hensyn til dette. Ved organisering
av privatenheter og fellesrom er det viktig
å ta hensyn til at beboerne kan ha proble-
mer med  å orientere seg, og at man ikke
er i stand til å gjenkjenne og sette ting i
forhold til hverandre. Det anbefales at 
fellesrommet legges sentralt i forhold til
boenhetene. Lys, farger og material-
struktur vil også kunne benyttes som lede-
tråder til fellesrom. 

Se NBI 220.340 «Planlegging for alders-
demente».   
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5.2 Sikkerhet og arbeidsmiljø

Forebygging av hjemmeulykker
På grunn av svimmelhet og ustøhet har en
del eldre mennesker lett for å falle. I til-
legg har de ofte sprø beinbygning og blir
lettere skadet ved fall enn andre.
Nivåsprang og dørterskler, tepper og andre
"snublefeller" er hyppig årsak til fall-
ulykker. Det bør velges sklisikkert gulv-
belegg som også er lett å holde rent, særlig
i baderom. Det må monteres gripevennlige
håndlister i korridorer, ramper og andre
steder der dette kan synes nødvendig. I ba-
derom bør veggene gi hold for montering
av støttehåndtak der det trengs. God og
riktig belysning er et annet middel til å re-
dusere faren for hjemmeulykker.

Se NBI 220.210 «Sikring mot hjemme-
ulykker». 

Brannvern
I teknisk forskrift til Plan- og bygnings-
loven (TEK 97) som trådte i kraft 1. juli
1997, innføres begrepet risikoklasse, som
er basert på den risiko for skade på liv og
helse en brann kan være. Risikoklassen
legges til grunn for å bestemme nød-
vendige branntekniske tiltak. Den 
bestemmes ut fra den virksomhet bygget
er planlagt for, og blant annet hvilke forut-
setninger menneskene i bygget har for å
bringe seg selv i sikkerhet ved brann. 

I veiledningen til TEK 97 brukes begrepet
omsorgsbolig om virksomheten i et bygg
og tilhørende brannklasse. Med omsorgs-
bolig menes her en bygning hvor alle bo-
enhetene er beregnet for pleie- og 
omsorgstrengende. Omsorgsboliger er
plassert i risikoklasse 4, det vil si samme
klasse som boliger. Det presiseres imidler-
tid at dersom beboerne ikke er i stand til å
bringe seg selv i sikkerhet uten assistanse
ved en eventuell rømning, må bygget 
plasseres i risikoklasse 6, det samme som
for pleieinstitusjoner. En uttalelse fra
Statens bygningstekniske etat i oktober
1997 til Husbanken, peker på at enhver
omsorgsbolig før eller senere sannsynlig-
vis vil beboes av personer som vil trenge
assistanse ved en eventuell rømning.
Omsorgsboliger bør derfor alltid plasseres
i risikoklasse 6. 

At omsorgsboliger plasseres i risikoklasse
6 innebærer blant annet at det kreves
brann-alarmkategori 2, som betyr røykde-
tektor i rømningsveier, fellesrom, sove-
rom, tekniske rom, kjeller og i andre rom,
samt varmedetektor klasse 1 i rømnings-
veier og i fellesrom.

Det anbefales å bruke adressérbare brann-
varslingsanlegg med direkte tilknytning til
brannvesenet i alle omsorgsboliger. Mange
av beboerne kan ikke høre røykvarsleren,
eller har ikke mulighet for å håndtere et
brannslukningsapparat. I tillegg er mange
eldre bevegelseshemmet og kan dermed
ikke bevege seg raskt nok eller på egen-
hånd komme seg ut av bygningen. 

Arbeidsmiljø
Hensynet til arbeidstakere ivaretas først og
fremst av Arbeidstilsynet og Arbeidsmiljø-
loven. Husbanken ivaretar hensynet til 
boligkvalitet for dem som skal bo i 
bygningene og hensynet til alminnelig
brukbarhet. 

Både sykehjem og boformer med fast til-
satt personale skal tilfredsstille krav i
Arbeidsmiljøloven. For omsorgsboliger
kan Arbeidsmiljølovens krav betraktes
som veiledende. Det vises til veiledning til
Arbeidsmiljøloven: «Arbeidsmiljø i helse-
institusjoner», sist utgitt av Arbeidstilsynet
juli 1991. 

Det kan være svært tungt fysisk arbeid for
personale på institusjon og i hjemme-
tjenesten. Det viser seg i en stor økning av
belastningslidelser. Derfor må det tas 
hensyn til plass for hjelpere og for 
tekniske hjelpemidler. Dette gjelder først
og fremst i soverom og bad.
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6.1  Utnytting av tomt, 
forming av utearealer og 
bebyggelse

Tomtevalg og bebyggelsesplan
Grunnlaget for å sikre et område miljø-
kvaliteter legges gjennom valg av tomt og
utforming av bebyggelsesplanen. Ved
samlokalisering av omsorgsboliger med
en eksisterende institusjon eller andre om-
sorgsboliger, bør en unngå en stor grad av
sammenhengende bygninger. Begrensning
av antall enheter, fysisk atskillelse mellom
institusjon og boliger, oppdeling av be-
byggelsen og sikring av tilstrekkelige og
hensiktsmessige utearealer er viktige 
virkemidler. Skrånende terreng bør tas
opp av bygninger med heiser og utgang 
på flere plan, slik at de flateste delene av
tomta kan brukes til opphold ute. 

Omsorgsboliger kan etableres i fritt-
liggende eneboliger, rekkehus, kjedehus
eller i blokker og bygårder.
Bygningsformer og størrelser er tildels 
direkte konsekvenser av forutsetninger i
reguleringsplaner og andre vedtak. For 
øvrig må det tas nødvendige hensyn til 
lokale forutsetninger ved utforming av 
bebyggelse, utearealer og trafikkanlegg,
samt utgangspunkt i brukergruppens 
spesielle behov. 

Atkomst, gangveier og tilgjengelighet
Gangatkomster og gangveier bør føres
utenom parkeringsplasser og gi enkle og
direkte forbindelser mellom boligene og
veiene rundt. Gangveier må ha slak 
stigning, godt dekke og eventuelt rekkverk
i stigninger. Turstier og gangveier bør være
planlagt slik at de appellerer til en liten
spasertur med små, attraktive hvileplasser
underveis og med god belysning. Tydelig
skilting er viktig.

Inngangspartiet bør ha en sentral 
plassering. Boliger og halvoffentlige 
funksjoner skal være atskilt. En skal for
eksempel ikke behøve å gå gjennom et 
eldresenter for å komme til boligen.
Inngangssonen er viktig for et hyggelig
førsteinntrykk. Det anbefales å legge til
rette for mindre oppholdssoner og ufor-
melle møteplasser i tilknytning til inn-
gangspartiet, i forbindelse med trapp, heis
og korridorer. Store foajeer med resep-
sjon/vaktrom bør unngås. Utforming av 
takoverdekning, ringeapparater og post-
kasser, beplantning osv., kan være med på
å understreke boligkarakteren.  

Kommunikasjonssystemet har stor 
betydning for den visuelle opplevelsen av
et bygg. Det er en utfordring å lage plan-
løsninger uten dominerende korridorer og
å gjøre korridoren som rom spennende og
variert. Lange, rette korridorer uten dags-
lys gir institusjonspreg.   

Utearealer egnet for brukergruppen -
utomhusplan
Utearealene skal gi tilfredsstillende rom
for både privatliv og fellesskap. Det stiller
krav til beliggenhet, størrelse og utfor-
ming. De fleste eldre tilbringer svært mye
tid i eller i umiddelbar nærhet av boligen/
sykehjemmet. Utformingen må derfor 
sikre muligheten for oppholdsarealer med
både sol og skygge, mulighet for å kunne
bevege seg innen området  og mulighet for
diverse aktiviteter.

Eksisterende kvaliteter i terreng og 
vegetasjon kombinert med ny beplantning
kan utnyttes til å skape lune og hyggelige
utearealer. En bevisst bruk av vegetasjon
er fornuftig både som klimaskjerming og
som trivsels- og miljøfaktor. Kunnskap om
lokale vind- og snøforhold er nødvendig.

En av utearealenes viktigste funksjoner er
å gi beboerne mulighet til kontakt.
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6. Utearealer, bygninger og boformer

Fra Ringshaug bo- og servicesenter i Tønsberg. Arkitekt: Arkitekthuset Tønsberg

Foto: Rina Ihlen

Fargekoder på oversiktsplaner:

På oversiktsplaner i dette kapitlet er

det brukt en fargekode for innendørs 

arealer:

Bolig: Gult

Fellesrom: Rødt

Personalrom: Grønt

Drift/Service: Blått

Internt trafikkareal: Orange



Samvær er av stor betydning for kontakt
og trygghet i dagliglivet. O p p h o l d s a r e a l e n e
bør derfor utformes slik at det er be-
hagelig for eldre å oppholde seg der.
Samtidig kan det være en fordel at det er
noe å se på og følge med i. I prosjekter i
bymessig strøk kan man utnytte byens ak-
tiviteter; for eksempel trafikken, skole-
barns ferdsel, lekende barn og butikkhan-
del. På roligere steder kan man utnytte den
trafikken som er internt i bebyggelsen, og
legge til rette små, halvprivate oppholds-
plasser i forbindelse med inngangspartier,
hvor man kan hilse på naboen, postbudet,
omsorgspersonalet eller andre som kom-
mer på besøk. For å stimulere til utendørs
fysisk aktivitet kan det for eksempel 
anlegges en vandresløyfe med variasjon i
omgivelsene.

I vårt klima er det viktig å legge til rette
for at oppholdssteder ute kan brukes på så
mange dager av året som mulig. Delvis
overdekning og levegger kan være viktige
elementer i tillegg til bruk av trær som gir
skygge, og annen vegetasjon. Når en ikke
kan være ute, må vinduer og halv-
klimatiserte rom gjøre nytten. 

I tillegg til sittegrupper, gangveier og 
beplantede arealer kan en liten lekeplass
for besøkende, parsellhager for dyrking,
felles tørkeplass for tøy osv., virke 
positivt. 

Nyttevekster som bærbusker, frukttrær og
grønnsaksenger kan stimulere sanser og
innby til aktivitet og kan brukes i tillegg til
prydvekster. Det bør gjøres mulig for en
bevegelseshemmet beboer å stelle hagen
eller å komme nær inntil lave planter.
Noen plantekasser og blomsterbed bør
være hevet ca. 75 cm over terreng, slik at
en kan komme nær planter, kjenne dufter
osv. uten å måtte bøye seg ned.

I boformer for demente er det svært viktig
å ha gode utearealer direkte tilknyttet 
felles oppholdsrom. De kan for eksempel 
avgrenses ved hjelp av beplantning, slik at
beboerne kan bevege seg utendørs uten
fare for å gå seg bort. Gode, tilrettelagte
uteområder er svært viktig for denne 
brukergruppen.

For alle anlegg må det utarbeides en 
utomhusplan som viser gangveier, 
atkomster, parkering, private og felles ute-
arealer, eksisterende og ny vegetasjon samt
terrengforhold før og etter. Kostnader for-
bundet med etablering av utomhusanlegget
skal spesifiseres. 
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Vekstbenk løftet 75 cm opp fra bakken, slik at den kommer i en lettere tilgjengelig høyde. 

Eksempel fra Skytta bo- og behandlingssenter i Nittedal. Arkitekter: Ark 19

Foto: Steen L. Petterson



Kjøreatkomst og parkering
Det må være mulig å kjøre til inngangen,
men parkeringsplasser bør ikke dominere
inngangspartiet. Både innen tomten og i
tilknytning til naboområder må det plan-
legges med tanke på trafikksikkerhet.
Beboernes parkeringsplasser bør ligge i
flatt terreng, ikke mer enn 50 m fra inn-
gangsdøren og med minst mulig nivå-
forskjell mellom parkeringsplasser og inn-
gang. Til boliger må noen av plassene ha
bredde for rullestolbrukere - 3,8 m. Noen
slike plasser bør legges ved inngangen og
være overdekket.

For å unngå at store, golde flater preger
inngangsområdet, plasseres parkerings-
plasser for gjester og personale et stykke
unna inngangen. Store parkerings- og vei-
flater bør mykes opp med ulike slags be-
legg, brosteinmarkeringer e. l. Parkering
under hus, med heis til boligetasjene er en
god, men relativt kostbar løsning.

Det er vanskelig å bedømme behovet for
parkeringsplasser for omsorgsboliger og 
sykehjem og hvordan det vil utvikle seg. 

Det viktigste er å reservere tilstrekkelige
arealer. Hvor mange plasser som opparbei-
des i første omgang bør vurderes og be-
grunnes ut fra de aktuelle beboernes situa-
sjon og ønsker. Noen beboere kan ønske å
beholde sin bil selv om andre må kjøre
den for dem. 

Privat areal, halvprivate og 
halvoffentlige fellesarealer
For omsorgsboliger og sykehjem - som for
andre boformer - skilles det mellom privat
boenhet, fellesareal for en bestemt gruppe
beboere (halvprivat), arealer åpne også for
mennesker utenfra (halvoffentlige arealer).
I tillegg kommer servicearealer (for de
som yter pleie og service). Hvem og 
hvilke funksjoner arealene skal betjene er
viktig i planleggingsprosessen, med 
hensyn til driftsansvar, rettigheter og 
fornuftig arealøkonomi. Plassering, 
størrelse og utforming er avhengig av
funksjonen. Halvoffentlige arealer, for 
eksempel et eldresenter, kan ikke erstatte
halvprivate arealer.
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Eksempel på utomhusplan, Skytta bo- og behandlingssenter (jfr. foregående foto) Mål 1:600



6.2 Kvaliteter i boenheter 

Det følgende er felles for alle typer om-
sorgsboliger og for boenheter i sykehjem. 
I egne avsnitt nedenfor behandles selv-
stendige boliger, fellesskapsboliger, syke-
hjem og boform for aldersdemente.
Detaljerte mål står i kap. 7
Dimensjoneringsgrunnlag, som behandler 
detaljutforming av rom, innredning og 
utstyr for alle boformer.

Alle nødvendige rom og funksjoner må
planlegges med hensyn til bevegelses-,
syns- og orienteringshemmede. For alle
boformer er plassforholdene i baderom-
WC og soverom i den private boenheten
spesielt viktige. Dette er trukket ut av
punktene om de enkelte boformer og 
beskrevet i kap. 7.

Godt dagslys og utsyn til noe hyggelig -
nært eller fjernt - er viktige kvaliteter. God
orientering av oppholdsrom, både private
og felles, må ivaretas. Dagslyset bør 
utnyttes på best mulig måte, det anbefales
å bruke  vinduer/dører som gir en lysflate
på 15 til 20 prosent av golvarealet i opp-
holdsrom. 

De viktigste størrelsene for rommene er
arealet og fasadebredden. Bredden av 
boenhetene har særlig betydning når de
plasseres side om side, med langveggene
mot hverandre og kortveggen mot det fri.
Med tilstrekkelig fasadebredde oppnås
gode lysforhold og god tilgjengelighet og
møblerbarhet.

For tunge dører og dører med pumper
(branndører, inngangsdører o. a.), er det
nødvendig med automatisk åpner. 

Boligens uteareal
Som hovedregel skal alle omsorgsboliger
ha privat terrasse eller balkong på samme
nivå som boligen. Private uteplasser bør
skjermes fra fellesarealene ved hjelp av
beplantning, gjerde eller levegg. I anlegg
uten private uteplasser er det viktig at 
beboerne har lett og naturlig atkomst til
felles utendørs oppholdsarealer.
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Midtløkken bo- og servicesenter i Tønsberg har lite uteareal på terreng, men en god 

opparbeidet takterrasse til glede for beboerne. Arkitekter: AS Kristiansen og Bernhard 

arkitekter 

Foto: Rina Ihlen

Beboerne i Bjørneby borettslag i Kråkerøy, Fredrikstad, har alle privat balkong og 

nærhet til  felles uteareal. Arkitekt: Sivilarkitekt Tor S. Hofgaard

Foto: Rina Ihlen



6.3 Selvstendige boliger

Generelt
Selvstendige boliger er boliger som inne-
holder alle sentrale boligfunksjoner.
Husbankens minstestandard for ordinære
boliger krever i praksis normalt minimum
55 kvm BRA-K. For gode, fullt utstyrte
omsorgsboliger er Husbankens erfaring at
det trengs et areal på ca. 60 kvm (BRA-
K),  fasadebredde rundt 8 m og tosidig 
belysning. Dette gir rom med god bredde
og mulighet for å oppnå fullgode 
løsninger.

Erfaringen viser at godt planlagte felles-
areal stimulerer til samvær og gir en ekstra
kvalitet, også i prosjekter med selv-
stendige omsorgsboliger. Eksempler på
dette er vist i Husbankens Eksempel-
samling, omsorgsbustader og sjukeheimar. 
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Eksempel på selvstendig toroms bolig på 63 kvm med snusirkel for rullestol på 140 cm

Målestokk: 1:100

Samme planløsning som ovenfor med

snusirkel  160 cm. Det blir ikke plass

til entrémøbler. Soverommet blir et

ensengsrom med sengen i pleiestilling

(tre sider fri)

Målestokk: 1:100



Privat boenhet
Stue/kjøkken
Stua må gi plass for en sofagruppe, reol 
og fjernsyn, med plassforhold som forklart
i kapittel 7. I stue eller kjøkken må det
være plass til et spisebord med plass for
fire. Minstebredden av stuen er 3,5 m målt
langs vindusveggen (Husbankens minste-
standard).

Soverom
I parsengsrom kan det bli nødvendig å
flytte en av sengene ut i stuen, for å gi
bedre plass langs siden av sengen til bruk
av hjelpemidler og for hjelpere. Bredden
på soverommet bør være minst 290 cm,
for å få 80 cm passasje ved sengeende.
Dette forutsetter at garderobeskap 
plasseres ved siden av hodegjerdet. Det
bør være mulig å komme til og åpne 
vinduet for en som sitter i rullestol.

Et ekstra soverom kan brukes av ektepar
som ønsker hvert sitt soverom, av en gjest
eller av en hvilende hjelper.

Bad/vaskerom
Det bør være plass til å sette vaskemaskin
og tørketrommel ved siden av hverandre,
ikke søylemontasje. Ved plassering av 
utstyr bør en i tillegg vurdere mulighet for
ekstra skap og hyller.

Entre
Entrédør og dør mot stue må være minst
10 M (Norsk Standard-betegnelse for dør
med  99 cm utvendig karmmål, som gir en
passasjebredde på ca. 85 cm). I boliger
som planlegges for særlig hjelpe- og pleie-
trengende, må det tas hensyn til at det kan
være behov for ekstra plass til av- og på-
kledning og plass til hjelper og hjelpe-
midler. Det er nødvendig med plass for
rullestol/rullator og plass for overflytting
fra en stol til en annen. 

Parkeringsareal for hjelpemidler kan 
eventuelt være i nærliggende rom som
bod/vaskerom. Hjelpemidler til utebruk,
som for eksempel uterullestoler og rullato-
rer, kan plasseres i areal tilknyttet felles
inngangsparti eller i privat utebod/garasje
direkte tilknyttet overdekket inngang. 

Boligen bør ha eget vindfang når innga n g s -
partiet er værutsatt. Det anbefales også
overdekket og skjermet inngangsparti.
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Eksempel viser kjøkken i toroms bolig, med plass for rullestolbruker

Målestokk: 1:100

Eksempler på  to parsengsrom. Begge har 140 m gulvplass foran skap, 

dørene til bad og stue/gang og til en av sengesidene. Rommet øverst 

har også 140 cm bred plass foran vinduet, mens rommet nederst ikke gir

mulighet for å snu med rullestol foran vinduet

Målestokk: 1:100
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Boder
Boder skal oppfylle Husbankens minste-
standard. Dens krav om sportsbod kan her
forstås som oppbevaringsplass. Boder bør
være tilgjengelig med rullestol, jfr. kap. 7.
s. 36. I de tilfeller der boden benyttes til
parkering av hjelpemidler, er det en fordel
om det er mulig å snu med rullestol i 
boden. Dersom boden i en toroms bolig
erstattes med skap, må det være opp-
bevaringsplass for større hjelpemidler et
annet sted. 

Privat uteareal.
Med hensyn til privat uteplass vises det til
kap. 6.2 og til Husbankens minste-
standard.

Fellesareal
Til selvstendige boliger er det ikke krav
om fellesareal, men det anbefales med 
tanke på sosialt samvær og den ekstra 
kvalitet det tilfører prosjektet.

Fellesarealer kan tilrettelegges for en 
mindre gruppe boliger eller for et større
naboskap. Det bør ligge sentralt i 
anlegget. Det kan for eksempel være felles 
kjøkken, stue, gjesterom, vaskerom, 
treningsrom eller et verksted. Det vil ofte
være aktuelt med et initiativ utenfra for å
få det hele til å fungere, gjerne i form av
en aktivitetsleder e.l.

Fellesrom av denne type kan utformes slik
at det eventuelt kan benyttes som egen 
boenhet med tanke på fremtidig fleksibel
bruk. Størrelsen på fellesarealet må 
avpasses etter type aktivitet og behov.
Toalett i tilknytning til felles oppholds-
arealer bør også vurderes.

Felles oppholdsareal i tilknytning til inn-
gang og kommunikasjonsarealer legger
forholdene til rette for uformell sosial 
kontakt. Der det er fellesareal, bør det
også være en uteoppholdsplass med fast
dekke i tilknytning til fellesarealene og i
samme nivå som disse.

Bråvoll omsorgsbustader, Kinsarvik, Ullensvang herad. Selvstendige boliger, 56 til 59 kvm med fellesareal på 35 kvm i tillegg.

Arkitekt: Odda Arkitektkontor A/S, v/siv. ark. Alv Martin Vangdal

Målestokk:1:400
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6.4 Fellesskapsboliger

Generelt om bofellesskap og bokollektiv
Fellesskapsboliger er grupper av boliger
der den private boenheten ikke inneholder
alle boligens funksjoner som Husbankens
minstestandard forutsetter. Her er felles-
areal nødvendig for å kompensere for 
dette.

Med bofellesskap forstås en gruppe 
boliger hvor privatenheten er forholdsvis
selvstendig, med areal mellom 40 og 55
kvm BRA-K. Privatenhetene har som 
oftest to rom som gir mulighet for en viss
grad av selvstendig liv og husholdning.
Bofellesskap kan planlegges med private
boenheter for en- eller topersons husstand
og for privat og/eller felles husholdning. 

Med bokollektiv forstås en gruppe boliger
med noe mindre enheter, med areal under
40 kvm. Det anbefales at de har over 30
kvm, for at det skal bli mulig å få til et
skille mellom stuesone og soveromssone.
Fasadebredden bør være 4,5 til 6 m. 
Bokollektiv med små private boenheter 
anbefales bare til personer som trenger
mye omsorg og tilsyn av fast personale, 
for eksempel aldersdemente. De fleste 
aktivitetene vil her foregå i fellesarealene,
blant annet felles måltider.

Som hovedregel må boenhetene plan-
legges slik at de har nøytral atkomst uten
passering gjennom felles stue/kjøkken.
For aldersdemente beboere kan det 
imidlertid være ønskelig/nødvendig med
visuell kontakt mellom kommunikasjons-
arealer, felles stue-/kjøkkenarealer og 
private boenheter. 

For at en bolig skal kvalifisere til bostøtte
gjelder følgende regler med hensyn til 
utforming av boligen: Den private boenhe-
ten må ha kjøkken, bad, oppholdsrom,
være over 40 kvm og ha nøytral atkomst.
For alders- uføre- og etterlattepensjonister
med inntekt under minstepensjon pluss 30
prosent, er det ingen krav til boligen, uto-
ver at den ikke må være del av en institu-
sjon. Detaljerte regler om vilkår for 
bostøtte finnes i Husbankens hefte
«Bostøtte», HB 9.E.1.

Uansett valg av fellesskapsbolig, er det
viktig at boliggruppen er klart fysisk av-
grenset. En gruppe private boenheter med
tilhørende fellesareal bør ikke bestå av 
flere enn 8 boenheter.  Antall enheter bør

bestemmes ut fra beboergruppen, grad av
fellesskap (måltider), drift og  utforming
av privatenhet og fellesareal. Jo mindre
private boenheter og tettere fellesskap,
desto viktigere er det at gruppen ikke er
for stor. For aldersdemente anbefales det
grupper på høyst seks personer.

Det må være god forbindelse og frem-
kommelighet mellom de private boen-
hetene og fellesarealet. Eventuelle 
personalarealer, servicearealer o.l. må
plasseres og utformes slik at de ikke fører
til redusert bokvalitet.

Nedenfor behandles bofellesskap og 
bokollektiv under ett, Om utforming av
fellesareal, se side 24. 

Privat boenhet
For at privatenheten i fellesskapsboligen
skal være tilfredstillende, må den inne-
holde stue/kjøkken, soverom eller alkove,
bad, entre eller forgang og uteplass. Bod 
kreves også, men kan legges utenom 
privatenheten. I bokollektiv forutsettes det
ikke kjøkkeninnredning. Når det gjelder
felles utearealer, vises det til kap. 6.1. Om
privat uteareal, se kap. 6.2.

Stue/kjøkken 
I bofellesskap bør stue/kjøkken ha et areal
på minst 20 kvm for å være funksjonelt og
kunne gi plass til følgende:
- sitte-/sofagruppe til minst fire

personer, reoler og fjernsyn
- spiseplass til minst fire personer
- 2 til 3 lm kjøkkeninnredning

I bokollektiv bør oppholdsarealet være
minst 16 kvm med plass til følgende:
- sitte-/sofagruppe til minst fire

personer, reoler og fjernsyn
- spiseplass til minst to personer

Soverom/alkove
I bokollektiv med begrenset areal kan 
soverommet reduseres til alkove eller sone
i oppholdsrommet. For øvrig kan soverom
planlegges for en seng eller parseng. Det
anbefales å legge til rette for noen enheter
med parsengsrom. Seng i pleiestilling kan
være i stua i privatenheten forutsatt at dens
øvrige funksjoner ivaretas.
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Bad/vaskerom
Atkomst fra entre/forgang må være skjer-
met fra stue/kjøkken.
Vaskeromsfunksjoner kan eventuelt legges
til fellesareal.

Entre/forgang
I bokollektiv kan entreen reduseres til for-
gang med garderobehylle, visuelt skjermet
fra oppholdsrom. Det må likevel være par-
keringsareal for rullestol, og det må 
finnes oppbevaringsplass for hjelpemidler
som brukes daglig.

Boder
Det skal være lagringsareal på min. 8 kvm
pr. boenhet, lett tilgjengelig med rullestol
med min. 3 kvm i privat bod. Øvrig areal
kan være felles for flere boenheter.
Bodarealet kan ligge utenfor boenheten.
Det gjelder også boder på loft og i kjeller.
Dør til boder må være utadslående.
Lagerplass for hage-møbler bør ligge i di-
rekte tilknytning til uteplass. 2 lm skap
kan erstatte 3 kvm bod.

Privat uteareal
Som hovedregel bør fellesskapsboliger ha
privat uteareal (balkong, terrasse) utformet
på samme måte som for vanlige, selv-
stendige boliger. For bokollektiver godtas
likevel at utearelalet er felles for bolig-
gruppen, se under fellesareal side 24.

Eksempel som viser privatenhet på 42 kvm i et bofellesskap. Soverommet kan utvides til

parsengsrom og kjøkken kan utvides til å gi plass for fullverdig kjøkkeninnredning 

Planen forutsetter bod lagt annet sted. 

Målestokk: 1:100

Eksempel som viser boenheten i figuren øverst utvidet med parsengsrom og fullverdig 

kjøkkeninnredning; fellesskapsbolig på 47,2 kvm. 

Målestokk: 1:100
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Fellesareal
Fellesarealet tilknyttet bogruppen bør ha
en sentral plassering i forhold til de 
private boenhetene med felles stue/
kjøkken på samme plan som disse. Det
gjelder spesielt felles stue/kjøkken i 
boliger planlagt for aldersdemente og 
andre med store hjelpe- og tilsynsbehov.
Det bør være mulighet for å lukke kjøkke-
net mot stua. Fellesarealene kan bestå av
et romslig spisekjøkken egnet for felles
matlaging. Det bør være mulighet for at
beboere som ikke kan delta aktivt i mat-
lagingen, kan følge med i de aktiviteter
som foregår på kjøkkenet. 

Eldresenterfunksjoner som for eksempel
kafeteria må komme i tillegg til, og ikke i
stedet for, felles stue/kjøkken for bogrup-
pen.

Stue/kjøkken
Ved å plassere et av oppholdsrommene
mot inngangssiden, gis beboerne mulighet
til å følge med der det skjer noe. Dette kan
fungere som en naturlig kontroll med inn-
gangen og være et alternativ til det 
tradisjonelle vaktrommet. 

Spise/sittegrupper beregnes for antall 
beboere i gruppen, pluss minst to hjelpere/
gjester. Der det planlegges for sterkt 
bevegelseshemmede beboere, må det 
sørges for god plass for rullestolbrukere.

Ved møblering av stue vil det være natur-
lig med blant annet plass for reoler og
fjernsyn i tilknytning til sittegrupper. 

Toalett
Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle om
det er behov for toalett i tilknytning til 
fellesareal. 

Gjesterom
Behov for gjesterom bør vurderes, spesielt
i tilknytning til fellesskapsboliger med
små boenheter.

Vaskerom
Det skal være plass til vaskemaskin og 
tørketrommel, enten i den private bo-
enheten eller i felles vaskerom. 

Felles vaskerom kan planlegges for flere
bogrupper og vil kunne fungere som et
møtested. God tilgjengelighet for beboer-
ne er nødvendig for at de selv skal kunne
delta. Rommet bør ha vindu og også ha
plass til skyllekum, stell av tøy og noe
skap.

Der det er større boenheter, anbefales det å
legge tilrette for både privat og felles 
vaskemulighet.

I tilknytning til innendørs fellesarealer må
det finnes en oppholdsplass ute med fast
dekke og nødvendig plass for sittemøbler,
eventuelt liggemøbler, bord, etc. Det vises
til ka. 6.1, Utearealer egnet for bruker-
gruppen, utomhusplan.

Eksempel som viser privatenheter på 33

kvm i bokollektiv med stue og sovealkove.

Bad kan alternativt ha inngang fra forgang.

Skissen nederst viser utsnitt av boenhet

med seng i pleiestilling plassert i stue

Målestokk: 1:100
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Rove omsorgsboliger har boenheter på 40 kvm og gode fellesarealer med spisekjøkken, stue og små oppholdssoner i 

tilknytning til kommunikasjonsarealer. Arkitekt: Elvestad, Korneliussen og Ose
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6.5 Sykehjem

Her behandles bare boligtilknyttede funk-
sjoner, i svært liten grad rom og arealer
for personalet, service og tekniske hjelpe-
funksjoner.

Generelt
De viktigste oppgavene for sykehjemmet i
årene fremover blir følgende:

* Rehabilitering
* Avlastning; kortere og lengre opphold
* O ve r gangspleie etter syke h u s b e h a n d l i n g
* Skjermede enheter for aldersdemente
* Langtidssyke som trenger mye pleie
* Pleie ved livets slutt (terminalpleie)

Som hovedregel må boenhetene plan-
legges slik at de har nøytral atkomst, uten
passering gjennom felles stue/kjøkken. I
tilknytning til aldersdemente beboere kan
det imidlertid være ønskelig/nødvendig
med visuell kontakt mellom kommunika-
sjonsarealer, felles stue/kjøkkenarealer og
private boenheter. 

Når det gjelder rehabilitering, avlastning
og overgangspleie dreier det seg om opp-
hold av begrenset varighet. Hensikten er at
pasientene skal tilbake til sine hjem eller
andre tilrettelagte bosituasjoner. Noen skal
ha regelmessige opphold i sykehjemmet,
som avlastning for pårørende, mens andre
har behov for mer sporadiske opphold. 

Avlastning og overgangspleie
Det bør legges til rette for trening og an-
dre former for aktivitet.

Aldersdemente
En stor andel av beboere i sykehjem er 
eller vil bli aldersdemente. Med hensyn til
spesielle tiltak til denne gruppen, vises det
til kap. 6.6.

Langtidssyke og pleie ved livets slutt
Disse gruppene har et særlig behov for
hyggelige omgivelser. De trenger plass for
å kunne ta imot sine nærmeste, også på
overnatting. 

For eldre som skal være på institusjon, i
kortere eller lengre perioder, er det godt å
kunne forholde seg til en begrenset gruppe
mennesker. Små grupper gir muligheter til
å sette sammen personer på tilnærmet likt
funksjonsnivå. Det gir dessuten nære 
relasjoner mellom beboerne og personale.

Undersøkelser har vist at fellesareal på
gruppenivå stimulerer til et bredere spek-
ter av besøkende, blant annet også barn.

På samme måte som fellesskapsboliger, vil
også sykehjemmet bestå av en gruppe bo-
enheter og tilliggende fellesareal.
Gruppene bør være klart fysisk definert,
og det anbefales en størrelse på fem til åtte
boenheter.

Planløsningen må sikre god forbindelse og
fremkommelighet mellom rom og funksjo-
ner i bogruppen og sykehjemmet som hel-
het. Med tanke på god orienterbarhet og
tiltalende løsninger, bør det også i syke-
hjem unngås at atkomst til den enkelte av-
deling skjer via andre bogrupper.
Plassering og utforming av eventuelle 
personalarealer, servicearealer o.l. vil bety
mye for en god helhetsløsning. 

Privat boenhet
For å være tjenlig, må den private boen-
heten som et minimum inneholde kombi-
nert oppholds- og soverom, bad med WC
og en forgang. Sovealkove kan være et 
alternativ.

Husbankens erfaring er at privat boenhet
må ha et areal på minst 24 kvm for å være
funksjonell. Små økninger av boenhetenes
størrelse kan ofte gi vesentlig økt bruks-
kvalitet og generell anvendelighet. Det vil
blant annet gi bedre plass til noen private
møbler.

De forskjellige brukergrupper kan ha be-
hov for ulike romstørrelser. Det anbefales
at noen enheter gjøres 30 til 35 kvm store.

Bodareal kan ligge utenfor boenheten.
Noe bodareal kan være felles. Se for øvrig
Boder/lagerplass s. 28.

Privat uteareal kan være ønskelig, men er
ikke et krav.
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Oppholdsrom
For å oppnå et funksjonelt rom med plass
til seng og noen stuemøbler er det nødven-
dig med et areal på minst 16 kvm. 

Rommet skal gi plass til følgende:
- seng i pleiestilling, dvs. med begge lang-
sider og fotenden fri.

- nattbord 
- sittegruppe for minst tre personer
- minst 2 lm garderobeskap (plasseres 
fortrinnsvis i forgang)

- hylleplass for fjernsyn

Bad
Direkte atkomst til bad fra oppholdsrom
gir kort og rett vei fra seng til bad og best
mulighet for å legge til rette for takheis
mellom rommene. Atkomst fra forgang gir
bedre møbleringsmuligheter i oppholds-
rommet, men ikke så rett atkomst til badet.

Forgang
Forgang bør utformes slik at den skjermer
mot innsyn til seng. 

Fellesareal
Fellesarealet skal være direkte fysisk til-
knyttet bogruppen og ha en sentral plasse-
ring i forhold til de private boenhetene.
Offentlige arealer som for eksempel 
kafeteria må komme i tillegg til, og ikke i
stedet for, felles stue/kjøkken for 
bogruppen.

På samme måte som fellesskapsboligen
(kapittel 6.4), skal fellesarealet ivareta de
funksjoner som ikke dekkes av den private
boenheten.

Fellesarealet bør kunne avdeles til flere
oppholdsrom, med mulighet for atskilt 
atkomst til hver del.  

Stue/kjøkken
Spise/sittegrupper beregnes for antall 
beboere i gruppen, pluss minst to hjelpere/
gjester. Plassene bør dimensjoneres for
rullestolbrukere.

Felles stue/kjøkken må være på samme
plan som de private boenhetene og direkte
tilknyttet bogruppen. Sentral beliggenhet i
forhold til gruppen det skal betjene er 
viktig.

Det anbefales et romslig spisekjøkken eg-
net til felles matlaging, både for beboere
og personale. Det bør være mulighet for at

Eksempel som viser typisk planløsning av boenhet på ca. 24 kvm i sykehjem
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beboere, som ikke kan delta aktivt i mat-
lagingen, kan følge med i de aktiviteter
som foregår på kjøkkenet.

Det bør være plass for blant annet reoler
og fjernsyn i tilknytning til stuens sitte-
grupper. TV-apparatet bør helst kunne stå i
et rom som kan deles av.

Bad
Med eget dusjbad til hvert rom er det ikke
lenger samme behov for fellesbad. Det bør
imidlertid vurderes om ett fellesbad med
badekar og løfteanordninger skal inn-
passes for flere bogrupper, eventuelt ett
for hele sykehjemmet.

Toalett
Behov for toalett i tilknytning til felles-
areal bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Gjesterom
Behov for gjesterom bør vurderes. I til-
knytning til terminalpleie er dette svært
aktuelt.

Vaskerom
Sykehjemmet må ha rom som er egnet for
vask og tørk av tøy. 

Boder/lagerplass
Til hver boenhet forutsettes et lagrings-
areal på minst 3,0 kvm, tilgjengelig med
rullestol.  Arealet kan ligge utenfor den
private boenheten. Noe av arealet kan
være i en fellesbod. Dører til små boder
må være utadslående.

Sykehjemmet skal også ha rom som er 
egnet for oppbevaring av møbler, mat,
hjelpemidler m.v. Utebod for hagemøbler
bør ligge i direkte tilknytning til uteplass. 

Lintøyskap
Rom for oppbevaring av rent og skittent
tøy plasseres sentralt i hver boliggruppe. I
tilknytning til lintøyskap bør det være 
parkeringsplass for tralle, slik at den ikke
blir stående i veien.

Felles uteareal
I tilknytning til innendørs fellesarealer må
det være en utendørs oppholdsplass med
fast dekke og nødvendig plass for sittemø-
bler. evnt. liggestoler og bord etc. Det vi-
ses ellers til kap. 6.1 Utearealer egnet for
brukergruppen.  
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Lyngdal bo- og servicesenter har boenheter på 24 kvm og sentralt plassert fellesrom med spisekjøkken og stue 

Arkitekt: Arkitektkontoret Job A/S
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Ombygging
Manglende tilrettelegging av bygninger
gir dårlig bostandard og tungvint drift. Det
er mange eksempler på sykehjem hvor for
små rom gjør det vanskelig å bruke større
hjelpemidler, og hvor personalet ikke har
mulighet til ergonomisk riktige arbeids-
stillinger. 

Husbankens erfaring og statistikk tyder på
at det kostnadsmessig ikke blir stort dyrere
å bygge nytt enn å utbedre. På den 
annen side ligger det i eksisterende 
bygninger en kontinuitet og en ressurs. Det
er etterhvert flere eksempler på at det er
mulig å utvikle den gamle bygnings-
massen til gode, tidsmessige bygninger.

Eksempler på ombygging

A, øverst til venstre: eksisterende, smale 

én-/flersengsrom uten bad. Under er vist to

alternative måter å bygge om to og to rom 

til nye boenheter

B: øverst til høyre: eksisterende, brede 

én-/flersengsrom uten bad. Under er vist to 

alternative måter å bygge om tre rom til to

nye boenheter med bad

A B
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At en i dag bygger om 15 til 20 år gamle
bygninger, viser at det er viktig å plan-
legge denne type institusjoner for fleksibel
bruk og legge dem tilrette for å møte 
morgendagens behov.

Generelt har det vært lagt lite vekt på 
sykehjemmenes uteområder. I beste fall er
utearealene parkmessig opparbeidet med
pen utsikt. Det er sjelden å se et lett til-
gjengelig uteareal som er bearbeidet for å
ta en trilletur med rullestol eller sitte 
under et skyggefullt tre. Å utbedre ute-
arealene er derfor en viktig oppgave å gå
løs på når en skal heve kvaliteten på 
norske sykehjem. I arbeidet med å bygge
om eller bygge på eksisterende bygnings-
masse er det viktig å ta vare på de 
etablerte utearealene. Vegetasjon som har
fått gro opp over flere år er en ressurs som
i mange tilfeller bør tas vare på. 

Mange gamle sykehjem har lange og 
mørke korridorer. Ved å åpne mot felles-
rom langs korridoren kan en slippe inn
dagslys og skape variasjon. Ved å sørge
for tilstrekkelig oppbevaringsplass for
hjelpemidler og utstyr, unngår en lettere at 
korridorer blir lagringsplass. 

I dag ønskes sykehjem plassert sentralt og
lett tilgjengelig for besøkende. Gamle 
sykehjem ligger ofte fredelig plassert i 
naturskjønne omgivelser. En må i tillegg
ta hensyn til at eksisterende bære-
konstruksjoner kan begrense mulighetene
til forbedring. 

Utbedringer kan bli svært kostbare. I 
enkelte tilfeller bør en vurdere om det er
mulig å bruke bygningsmassen til andre
funksjoner og heller bygge nytt i stedet.

Husbanken forutsetter imidlertid at ut-
bedring av eksisterende byggningsmasse 
velges hvis det kan oppnås tilfredstillende
standard og kostnadene liggere lavere enn
ved nybygging.

Å bygge om et sykehjem som helt eller
delvis er i drift, er en spesiell utfordring.
Tid og ressurser til informasjon og ekstra
planlegging må derfor legges inn.

6.6 Boform for 
aldersdemente

Generelt
Aldersdemente har problemer med å finne
frem i omgivelsene og å kjenne igjen 
andre mennesker på grunn av hukommel-
sessvikt. Små, oversiktlige bomiljøer med
få mennesker å forholde seg til, gir derfor
et bedre utgangspunkt for trygghet, mulig-
het til kontroll og kontakt. Planutforming-
en bør være oversiktlig, med god orienter-
barhet og tilgjengelighet. Ko m m u n i k a s j o n s -
l i n j e r bør være korte, ha få retningsforan-
dringer og gi klart synlige mål.

En gruppestørrelse på fire til seks
personer anses som god. Jo større både
gruppen og privatenhetene er, jo lengre
blir avstandene og dermed orienterbarhe-
ten. Det kan være nødvendig å koble sam-
men to eller flere kollektivgrupper av hen-
syn til nattevaktordninger. Dette bør det
tas hensyn til i planleggingen.

Privat boenhet
Det fysiske miljø bør utformes så velkjent
og hjemlig som mulig. Den private boen-
heten bør være relativt begrenset; opp-
holdsrom og soverom, gjerne utformet
som sovealkove, eget bad og entre med
garderobe. Erfaring viser at en størrelse på
30 til 35 kvm er godt egnet. Installasjon av
minikjøkken er ikke nødvendig eller 
ønskelig for aldersdemente brukere. Det
bør imidlertid legges bygningsmessig til
rette for en fremtidig mulighet for andre
brukergrupper. Boder til blant annet lag-
ring av sesongklær og ulike typer hjelpe-
midler kan plasseres samlet utenfor de 
private boenhetene.

Fellesareal
Demente vil tilbringe mye av dagen i 
fellesarealet i nær kontakt med personalet. 
Rommene bør være sentralt plassert, slik
at beboerne naturlig vil passere felles-
arealet på vei til og fra sine boenheter. For
personalet er det viktig å kunne ha god
oversikt over fellesarealene. Det bør være
mulighet for å dele opp arealene til for-
skjellig bruk og til å danne mindre 
grupper. Fellesarealene bør i utforming
skille seg fra de private boenhetene. Noen
velger å legge inn en ekstra privatenhet og
innrede den til felles stue og kjøkken med 
spiseplass. Husbanken har erfaring for at
dette er en dårlig løsning, da fellesarealet
blir lite og trangt, og det ikke blir mulig å
skille funksjonene fra hverandre.
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Kjøkken, vaskerom og andre rom til 
daglige gjøremål, bør være felles og 
romslig utformet fordi aktivitetene ofte
krever initiativ og veiledning fra 
personalet. For eksempel kan det være 
hensiktsmessig at kjøkkenet har en 
arbeidsplass hvor beboerne og personalet
kan stå/sitte mot hverandre. Spisekjøkken
er for øvrig en god modell med nær sam-
menheng mellom matlaging og måltider.

6.7 Andre arealer

Serviceareal
Med serviceareal mener vi areal knyttet til
dem som gir hjelp og service til beboerne.
Personalrom bør plasseres atskilt fra selve
boenhetene. Kontor/vaktrom av tradisjo-
nell type kan erstattes med kontorplass for
administrativt arbeid atskilt fra boenhete-
ne. Skyllerom med atskilt ren og skitten
del er et krav i sykehjem. Det vises for
øvrig til planløsningsblad i Byggforsk-
serien.

Dagtilbud
Både dagsenter og eldresenter er dagtilbud
til eldre som bor hjemme.

Dagsenter gir medisinsk eller sosial-
medisinsk dagtilbud til grupper av faste 
brukere. En del kommuner har god 
erfaring med at dagtilbud for alders-
demente to til tre dager i uken kan utsette
behovet for mer omfattende omsorgstilbud
i flere år.

Eldresenter er et åpent tilbud til eldre i et
distrikt, og det kan være helt eller delvis
brukerstyrt av de eldre selv. Det er i første
rekke ment å være et sosialt velferdstiltak;
et møtested for alle eldre, der det i tillegg
tilbys visse tjenester. Det kan ha en fore-
byggende effekt mot blant annet ensomhet,
ved at det er et sted å få nye venner i en tid
da mange faller fra.

Dagsenter/eldresenter knyttet til omsorgs-
boliger/sykehjem kan være positivt, men
det må utformes klart atskilt. Imidlertid
kan ikke dette offentlige areal erstatte bo-
gruppens fellesareal. 

Øvstetunhagen i Øvre Årdal er et bofellesskap med boenheter på 32 kvm for aldersdemente.  En åpen, løsning gjør at gang-

arealet blir en naturlig del av felles stue og kjøkken. Kjernen i midten gir et vandringsareale for denne typen beboere, som ofte

vandrer rundt

Arkitekt: Erling Haugen
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Det følgende dimensjoneringsgrunnlaget
gir minimumsmål som Husbanken legger
til grunn ved vurdering av alle typer om-
sorgsboliger og sykehjem. For å dra nytte
av dimensjonerte mål må man forstå beve-
gelsesmønsteret til rullestolbrukere. Det er
særlig rullestolbrukers behov for plass ved
forflytning, aktiviteter og arbeidsoperasjo-
ner (betjeningsareal/snuareal) som er ut-
slagsgivende for hustyper og planløsning-
er. Da boligen skal være tilrettelagt for
pleie og omsorg, tar arealene også hensyn
til plass for hjelper (hjelpeareal) og til
bruk av tekniske hjelpemidler.

Planlegging for bruk av rullestol inne-
bærer at sikthøyder og rekkehøyder må 
tilpasses en sittende person. Eksempelvis
bør vinduer plasseres slik at det gir utsyn
både for stående og sittende personer, og
likeledes kunne betjenes. Brytere og 
stikkontakter bør plasseres i brystnings-
høyde både med tanke på rullestolbrukere
og personer som har vanskelig for å bøye
seg mot gulvet.

Dimensjoneringsgrunnlaget legger til
grunn et større plassbehov enn livsløps-
standarden. I motsetning til livsløps-
standarden skal det planlegges og dimen-
sjoneres for faktisk bruk. Det er ikke til-
strekkelig at forholdene ligger til rette for
tilpassing en gang i fremtiden.

Det trengs noe mer plass for manøvrering
av rullestoler, bruk av større tekniske 
hjelpemidler og plass for en hjelper, som
blant annet betjener slike hjelpemidler.
Arealene som oppgis er ment som hjelpe-
middel for planleggingen. 

Det gjøres oppmerksom på at Arbeids-
tilsynet kan stille egne krav for å ivareta
arbeidstakeres fysiske arbeidsmiljø.

Betjeningsareal er det arealet som trengs
for å manøvrere en rullestol i posisjon for
å kunne gjennomføre en handling.
Toalettbesøk kan brukes som eksempel.
De som kan reise seg, stiller rullestolen
foran klosettskålen og står før de setter
seg.Til støtte brukes armlener ved 
klosettet, eller en støtter seg til en hjelper.
De som ikke kan stå setter gjerne rullesto-
len ved siden av klosettskålen, eventuelt
litt på skrå. Hjelperen løfter og støtter
mens man flytter seg over til klosettsetet. 

Hjelperen står foran og/eller ved siden av
rullestolen.  

Arealer
Parkeringsareal

- frastillingsplass for hjelpemidler. 
Kan ikke overlappe møbler og 
fast innredning.

Betjeningsareal
- kan ikke overlappe 

møbler og fast innredning. 
Behøves ved alle rommets 
funksjoner.

Snuareal
- skal vises i alle rom. 

Kan ikke overlappe parkerings-
areal og dørslag.

Hjelperareal
- benyttes ved bestemte funksjoner 

i bad og soverom. Kan ikke over-
lappe møbler og fast innredning.

Parkeringsareal: 75 x 120 cm

Parkeringsarealet er et standardmål for en 

rullestol i parkert stilling

Betjeningsareal: 110 x 140 cm 

Betjeningsarealet er det arealet som er 

nødvendig for justering av rullestolens posi-

sjon ved arbeidsoperasjoner/aktivitet

7. Dimensjoneringsgrunnlag
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Det ideelle snuarealet fra et manøvrerings-

synspunkt er 180 x 180 cm, hvor en gjen-

nomsnittlig stor rullestol kan snus fritt 360O.

Det blir et kompromiss mellom ønsket om

lett manøvrering på den ene siden og øn-

sket om så lite arealforbruk som mulig på

den andre

Hjelperareal: 60 x 60 cm. Hjelperarealet er

mål for plass til hjelper

Til venstre: Manøvreringsmønster ved vending av lett, manuell rullestol på arealet 

140 x 140 cm. 

Til høyre Manøvreringsmønster ved vending av el. rullestol samme areal (forenklet). 

I siste tilfelle er mønsteret komplisert og krever mer tid. 

Kilden for denne og de neste to figurene er Olav R. Bringa: «Den dimensjonerende faktor». 

Norges Handikapforbund, Oslo, 3. utg. desember 1994

Snuareal med 140 cm diameter: minimumsmål ifølge NS 3937

Snuarealet skal gi mulighet for å kunne dreie rullestolen 360 grader. Sirkel med diameter

på 140 cm skal vises på tegningene

Brukerens førlighet og rullestolens manøvrerbarhet varierer mye. Derfor bør snuarealet for

rullestolbrukere være større enn 140 x 140 cm i noen boenheter i alle anlegg, for eksempel

160 x 160 cm
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Plass for en rullestolbruker med en hjelper bak: (120 + 55) x 80 cm

Til venstre: Nødvendig bredde når en rullestolbruker og en gående passerer hverandre:

150 cm 

Til høyre: Nødvendig bredde når to rullestolbrukere passerer hverandre: 180 cm

Passasjer og fri sideplass ved dører
Passasjer for rullestol skal som hovedregel
være minst 90 cm. Ved korte avstander,
som ved fotenden av en seng, kan 80 cm
aksepteres. 

Ingen dører bør være smalere enn 100 cm
utvendig karmmål (Tilsvarende 10 M i
Norsk Standard for innvendige dører.
Passasjebredden er da  ca 85 cm når døren
står åpen i rett vinkel). For ytterdører 
krever Teknisk byggeforskrift 100 cm 
dørbredde.

Behov for bredere dører bør vurderes, 
spesielt i boliger tilrettelagt for bruk av
større rullestol. For transport av senger bør
dører ha en passasjebredde på minst 
115 cm (svarer til utvendig karmmål 
130 cm). Da anbefales to-fløyet dør på
grunn av tyngden.
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Ved 90 graders sving skal summen av passasjebredder være minst 220 cm 

For at rullestolbrukere skal kunne betjene dører, må slagdører ha fri sideplass på minst 50

cm ved låskant på hengselside og 30 cm på karmside, målt fra lysåpning. Ved skråstilte

vegger kan sideplassen reduseres

For å kunne betjene skyvedører, må det være fri sideplass på minst 30 cm ved alle fire 

sidene av døra, målt fra lysåpning. Skyvedører kan være vanskelige å håndtere for alders-

demente. For rullestolbrukere og personer med nedsatt håndfunksjon bør skyvedører

være utstyrt med håndtak som gir godt grep

Dørfunksjon 
Dører bør kunne åpnes med én hånd.
Dører som beboerne bruker og som er
tunge å åpne må utstyres med døråpner.
Vridere bør være laget av allergivennlig
materiale.

Terskler
Som hovedregel skal alle nødvendige 
dører være uten terskel. Der det må være
anslagsterskel av hensyn til brannvern 
o. a., skal den være maksimum 25 mm høy
og være utformet med skrå kant (HC-
terskel). Terskelfritt er ikke bare viktig for
den som bruker rullestol, men også ved
bruk av gåstol og rullator, og når balansen
eller synet er dårlig.

Stigningsforhold inne og ute
Uteplasser, atkomster og gangveier og
eventuelle innendørs skråplan bør ha en
maksimal stigning på fortrinnsvis 1:20,
maks 1:12 på kortere strekninger. Det skal
være en horisontal hvileplass med snu-
plass for rullestol for hver 60 cm i nivåfor-
skjell. Stigning brattere enn 1:20 skal 
utføres som rampe med håndlist i 75 cm
og 90 cm høyde på begge sider.
Passasjebredden i rampen (avstand 
mellom håndlister) skal være 90 cm.

Inngangsforhold
Foran inngangsdører til bygninger/boliger
skal det være et horisontalt plan med snu-
plass for rullestol og fri sideplass ved dør.
Eventuelle sluser i fellesgarasjer må ha
snuplass for rullestol og dører som kan 
betjenes av rullestolbruker.

Heis
Heis med tilfredsstillende tilgjengelighet:
Heisstol med plass for rullestol
- fortrinnsvis 140 x 140 cm, 

minimum 110 x 140 cm 
Dør til heis
- fri åpning minst 90 cm
Heistablå
- kunne betjenes av rullestolbruker
Heis for sengetransport
- minimum 110 x 220 cm

Heiser bør ha selvåpnende dører. Det bør
være et klappsete i heiskupeen. I heisstoler
mindre enn 140 x 140 cm bør det være
speil på veggen motsatt døren slik at den
som sitter med ryggen til ser når døren er
åpen, og heisen bør gi lydsignal når døren
åpnes på etasjeplan.



Trapper
Etasjetrapper må være oppdelt av repos
(hvileplan) og trappeløpene bør være ret-
te. Om detaljutforming, se NBI 324.301.

Rekkehøyde
Gjennomsnittlig rekkehøyde for en sitten-
de person er mellom 40 cm og 135 cm
over gulv. Ideell høyde for plassering av
funksjoner for betjening, er mellom 80 cm
og 100 cm over gulv.

Sikthøyde
Sikthøyden for en rullestolbruker er ca.
125 cm over gulv. For å kunne se ut er det
viktig at vinduene har lave brystningshøy-
der, også av hensyn til sengeliggende be-
boere. 

Balkongbrystninger kan være tette ne-
derst, men gjerne mulige å se gjennom i
den øverste delen under rekkverket.

Møbleringsmål
Det henvises til Husbankens minstestan-
dard vedrørende møblering og plassbehov.
Standard mål for enkeltseng er 90 x 210
cm og pleieseng opptil 100 x 220 cm.

Detaljerte krav til privat boenhet
Stue/kjøkken:
* ved spisebord minst en plass til-

gjengelig med rullestol
* sittearbeidsplass ved kjøkken-

innredning
* behov for spesialinnredning på 

kjøkken (heve/senkbart) bør 
vurderes. Eventuelt legge til rette 
for senere installering i noen 
enheter.

* pipe/ildsted må plasseres slik at 
fremkommeligheten for
bevegelseshemmede ikke hindres.

Soverom:
* seng må kunne stå i pleiestilling, 

dvs. at det skal være friplass ved 
fotenden og begge langsider. Friplass 
skal være 140 cm og 80 cm på lang
sider og 80 (90) cm ved fotenden.

* skap skal kunne betjenes av rulle-
stolbruker (ved skyvedører: 80 cm, 
ved skapdør som kan åpnes i 90 
grader: 140 cm) 

* vindu må kunne betjenes av rulle-
stolbruker

* soverom bør ha dør til bad
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Sikthøyden for en rullestolbruker settes til 

ca. 125 cm

Plass rundt seng

* behov for å kunne trille en seng 
mellom soverom og stue bør 
vurderes, spesielt for svært pleie-
trengende personer som tilbringer 
mye tid i sengen. En bred skyvedør 
vil for eksempel gi denne 
muligheten.

Bad:
* Dør mellom bad og soverom 

anbefales. Ved planlegging for sterkt 
pleietrengende bør tilrettelegging 
for takheis mellom rommene 
vurderes. Toalett bør da plasseres 
motstående til eventuelt dør fra 
soverom.

* Vegger ved toalett og dusj bør ha 
spikerslag for feste av håndgrep og 
dusjsete (mellom 40 cm og 120 cm 
over gulv).

* Foruten betjeningsareal til alle 
funksjoner, skal det være plass for 
hjelper i tilknytning til toalett, 
servant og dusj.

Toalett:
* 80, helst 90 cm sideplass for rullestol 

på ene siden (eventuelt 110 cm i 
dusj)

* 60 cm hjelpeareal på andre siden
* snusirkel i front
* 20 cm avstand fra bakvegg for 

gulvplasserte toalett

Servant:
* 20 cm sideplass på ene siden
* 60 cm areal på andre siden for en 

hjelper
* betjeningsareal i front kan gå 

inntil 30 cm under servant
* snuareal inntil 10 cm under 

servant
* forkant på servant må være 

minst 50 cm fra vegg bak slik at 
det er plass til stol/føtter i 
sittende stilling. 
NB: Krever spesialbestilte 
servant braketter og ekstra 
forsterkning i veggen.

Dusj:
* plass for stol/sete og hjelper



Vinduer
Vinduer bør plasseres slik at den kan nåes
av en som sitter i rullestol. Det bør for-
trinnsvis velges vinduer som kan åpnes
med én hånd. Åpning og lukking bør kreve
liten kraft (helst ikke over 20 N - en vrider
som er ca. 15 cm lang er lettere å betjene
enn en som er kortere) og vrideren bør gi
godt grep. Det bør ikke brukes nikkel eller
krom i vrideren (allergi). Vinduet må ha en
stabil og sikker funksjon. 

Elektriske installasjoner
For plassering av elektriske installasjoner
vises det til NS 3931.

Materialvalg
Veggoverflater bør ikke være så glatte at
de gir sjenerende gjenskinn, men samtidig
gi mulighet for tilfredsstillende renhold og
vedlikehold. Det må også tas hensyn til at
rommet skal ha en akseptabel akustikk.
Det trengs godt feste for støttehåndtak,
knagger o. l., især i baderom og soverom.

Gulvbelegg bør være lunt og samtidig skli-
sikkert, uten sjenerende gjenskinn, slite-
sterkt og lett å holde rent. Tepper anbefales
ikke fordi de stiller svært store krav til ren-
hold om en skal unngå allergiproblemer.
Om gulvbelegg, se NBI 541.002.

38

Eksempel viser to bad med atkomst fra entre og soverom, snuplass for rullestol, 

betjeningsareal til wc, dusj, servant og vaskemaskin samt plass for hjelper
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