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1  Innledning 

Denne rapporten presenterer data om tilgjengelighet i borettslagsbebyggelsen, 
hovedsakelig resultater fra en undersøkelse blant boligbyggelagene utført av NBBL 
høsten 2006.  

I 1999 gjennomførte NBBL for første gang en kartlegging av heisdekning i 
blokkbebyggelsen. Dette er de første systematisk innsamlede data om tilgjengelighet i 
boligbyggelagenes forvaltningsmasse, innhentet av NBBL. Hva har skjedd siden den 
gang? 

En rekke stortingsmeldinger, høringer av lover og forskrifter, rundskriv, veiledere, 
programmer og handlingsplaner som omhandler tilgjengelighet og universell utforming, 
har de siste årene lagt grunnlaget for en ny virkelighet for norske boligprodusenter. 
Dette gjelder for eksempel Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, hvor det foreslås 
å stille krav til heis i nybygde blokker på 3. etasjer eller flere, i stedet for ved 5 etasjer 
som i dag. Publikasjonene drøfter og foreslår en rekke ulike virkemidler for å øke 
tilgjengeligheten ved nybygging av boligbygg. Eksisterende boligmasse har imidlertid fått 
mindre oppmerksomhet.  

Det er et mål i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet å øke andelen 
tilgjengelige og universelt utformede boliger. Tall fra Folke- og boligtellingen 2001 viste 
at ca. 360 000 av landets boliger er i blokk. Ved utgangen av 2005 forvaltet Norske 
Boligbyggelag 245 000 boliger i tilknyttede borettslag. Andelen blokkboliger utgjorde ca. 
65%. I tillegg forvaltet boligbyggelagene 94 000 boliger som var organisert som 
frittstående borettslag, boligsameier med mer. Om vi antar at en tilsvarende 
blokkboligandel for disse boligene, innebærer det at Norske Boligbyggelag forvalter ca. 
220 000 blokkleiligheter. Mer enn 60% av boligene i eksisterende blokkbebyggelse er i så 
fall forvaltet av Norske Boligbyggelag. Samtidig sto boligbyggelagene for ca. 12% av 
igangsatte boliger i landet i 2006. Norske Boligbyggelag er derfor en viktig 
samarbeidspart for å oppnå målet om økt tilgjengelighet i boligmassen. Det er imidlertid 
behov for oppdaterte data om boligbyggelagenes situasjon og utfordringer.  

Hvilke utfordringer står vi overfor? Hvordan oppfatter boligbyggelagene sin situasjon i 
dag? Dette har vært bakgrunnen for kartleggingsprosjektet i regi av NBBL i 2006, som 
denne rapporten bygger på. NBBL ser behovet for å styrke kunnskapen om hvordan vi 
best kan bedre tilgjengeligheten i boliger og boligområder. Sentralt i dette arbeidet er en 
oppdatert kunnskapsstatus over boligbyggelagenes situasjon og utfordringer på dette 
området.  

Det er grunn til å tro at økt kunnskap om tilgjengelighetssituasjonen vil kunne ha en 
holdningsskapende effekt, og øke etterspørselen etter gode og tilgjengelige løsninger. 
Oversikt over boligbyggelagenes forvaltningsmasse, nybyggingsvirksomhet, og hva 
boligbyggelagene oppfatter som sine utfordringer og muligheter, vil også kunne gi 
verdifull informasjon til statlig virkemiddelutforming på området.  

Karoline Berg Maus har vært prosjektleder for prosjektet. Følgende boligbyggelag har 
deltatt i referansegruppen: USBL, Follo BBL, Bergen og Omegn BBL (BOB), Hamar og 
Omegn BBL, Larvik BBL, OBOS og Trondheim og Omegn BBL (TOBB) (se vedlegg 1).  

Prosjektet er finansiert av Husbanken.  
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2 Sammendrag 

Det er en rekke kilder til informasjon om tilgjengelighet i borettslagsbebyggelsen, blant 
annet Folke- og boligtellingen 2001, Levekårsundersøkelsen 2004 og NBBLs kartlegging 
av heisdekning i borettslagenes blokkbebyggelse fra 1999. Disse kartleggingene kan bare 
gi oss bruddstykker av tilgjengelighetssituasjonen.  

Denne rapporten inneholder i hovedsak data fra en spørreundersøkelse til 
boligbyggelagene, utført med støtte fra Husbanken høsten 2006. Undersøkelsen ble 
sendt ut til samtlige boligbyggelag tilknyttet NBBL, og vil sammen med andre datakilder 
bidra til å gi et oppdatert bilde av boligbyggelagenes situasjon og utfordringer når det 
gjelder tilgjengelighet. 

Mål for undersøkelsen 

Hovedmålet med undersøkelsen var å fremskaffe nye data over tilgjengelighet i Norske 
Boligbyggelag, og hva boligbyggelagene oppfatter som sine muligheter og utfordringer 
knyttet til å oppnå tilgjengelighet i eksisterende og ny bebyggelse. Flere av spørsmålene 
i undersøkelsen er de samme som i NBBLs kartlegging av heis i borettslagsbebyggelsen i 
1999, slik at det er mulig å se endringer over tid. Prosjektet tar for seg tiltak i perioden 
2000-2006. Spørreskjemaet ble besvart av 34 boligbyggelag.  

Et annet mål for prosjektet var å legge til rette for erfaringsutveksling og 
kunnskapsdeling gjennom referansegruppemøter med et utvalg boligbyggelag. Møtene 
supplerte og ga innspill til selve kartleggingen, og samtidig drøftet behovet for videre 
tiltak og prosjekter knyttet til tilgjengelighet og universell utforming i Norske 
Boligbyggelag.  

Nybygging, markedssituasjon og etterspørsel 

Undersøkelsen viser at mange boligbyggelag opplever at de har kunnskap om 
tilgjengelighet i forbindelse med både nybygging og i rehabilitering, men er allikevel i 
stor grad interessert i kompetansehevende tiltak. 

De fleste boligbyggelag mener at det er etterspørsel etter tilgjengelighet i nybygg, og at 
disse kvalitetene gir en bedre pris for boligene i markedet. Etterspørselen anses som 
størst etter heis. I følge NBBLs byggestatistikk ble 72% av ferdigstilte boliger i lavblokk 
(under 5 et.) i 2006 bygget med heis. Kunnskap om pris og kvaliteter det er etterspørsel 
etter, baserer seg i hovedsak på generell erfaring eller etterspørsel blant medlemmer. 
Kun to boligbyggelag baserer sin kunnskap på markedsundersøkelser. 

Heisprosjekter – initiativ, muligheter og hindringer 

Det har vært få etterinstalleringer av heis fra 2000-2006. Respondentene i undersøkelsen 
forvalter ca. 65% av boligbyggelagenes forvaltningsmasse på omlag 339 000 boliger. De 
34 boligbyggelagene som har svart på undersøkelsen har kun installert 16 heiser i 7 
borettslag. Dette har gitt 366 boliger bedre tilgjengelighet, noe som er en meget liten 
andel av boligene boligbyggelagene forvalter.  

Det er fortsatt boligbyggelaget som tar initiativet til de fleste etterinstalleringer, det er 
lite etterspørsel blant enkeltbeboere. Det er beboerne som til slutt skal ta beslutningen 
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om etterinstallering om heis med 2/3 flertall i generalforsamlingen, noe som stiller store 
krav til forankring av prosessen blant beboerne.  

Det største hinderet for etterinstallering av heis anses av boligbyggelagene fortsatt å 
være knyttet til økonomi, nemlig manglende offentlig tilskudd til heisinstallasjon, for stor 
økning i fellesgjeld og for få beboere å dele kostnadene mellom. Det er generell enighet 
om at det er avgjørende å gjøre noe med økonomien i prosjektene, enten i form av 
økonomiske støtteordninger eller redusert pris på installering og drift av heis.  

Andre tilgjengelighetsforbedringer i eksisterende boligmasse 

Borettslaget kan vanligvis ikke engasjere seg i tiltak og tilrettelegging innenfor den 
enkeltes bolig, så tiltak i eksisterende boligmasse gjelder fellesområder inne og utendørs. 
De fleste boligbyggelagene opplever at det ikke er etterspørsel blant boligselskapene 
etter bistand til slike tilgjengelighetsforbedringer, og det informeres i liten grad 
systematisk om muligheten for dette fra boligbyggelagenes side. Boligbyggelangene har i 
hovedsak erfaring fra mindre tiltak rettet mot bevegelseshemmede.  

Kompetansebehov og forventninger til NBBL  

Boligbyggelagenes forventninger til NBBL er i stor grad knyttet til interessepolitisk arbeid, 
bl.a. for å få til en ny tilskuddsordning eller andre løsninger som gjør etterinstallering av 
heis rimeligere, men også å sette tilgjengelighet på dagsorden internt i boligsamvirket.  

Flere boligbyggelag påpeker også viktigheten av kompetansehevende tiltak i regi av 
Husbanken.  

Videre datainnsamling om tilgjengelighet 

Data om tilgjengelighet i borettslagsbebyggelse vil i det videre samles inn blant annet 
gjennom NBBLs byggstatistikk og ulike bruker- og markedsundersøkelser rettet mot 
boligbyggelagenes kunder.  
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3 Eksisterende kunnskap om tilgjengelighet i 
borettslagsbebyggelsen 

Det er i hovedsak tre eksisterende kartlegginger som kan gi oss et innblikk i 
tilgjengelighetsstatusen i borettslagsbebyggelsen. Disse er NBBLs kartlegging av 
heisdekning i blokkbebyggelsen fra 1999, Folke- og boligtellingen fra 2001 og 
Levekårsundersøkelsen fra 2004.  

Med fysisk tilgjengelighet tenker vi her på egenskaper ved den fysiske utforming av 
bygninger og utemiljø som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk 
ved egen hjelp. Universell utforming er utforming av produkter, byggverk og uteområder 
slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig uten 
spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

3.1 NBBLs kartlegging av heis i blokkbebyggelsen, 1999 

I 1999 foretok NBBL en kartlegging av tilgjengelighet i blokkbebyggelsen forvaltet av 
boligbyggelagene, og holdninger til utbedring av tilgjengeligheten (NBBL 2000). 
Kartleggingen besto av to undersøkelser. Den ene rettet seg mot boligbyggelagene, den 
andre var en mindre utvalgsundersøkelse rettet mot borettslagsstyrer. Kartleggingen var 
den første systematiske innhenting av data om tilgjengelighet i regi av NBBL. Data fra 
denne undersøkelsen blir nærmere presentert og sammenliknet med kartleggingen fra 
2006 i kapittel 4. 

Undersøkelse rettet mot boligbyggelagene 

Kartleggingen viste at nesten 90% av boligene i lavblokk (3-5 et.) manglet heis. I 
høyblokker (6 et. eller flere) hadde så å si alle boligene tilgang på heis. Ca. ¼ av 
boligene i høyblokker hadde imidlertid ufullstendige heisløsninger. Med dette menes heis 
uten trinnfri atkomst eller heis til halvplan.  

De siste 10 årene fram til 1999 ble det etterinstallert 79 heiser, noe som kun har gitt 
bedre fysisk tilgjengelighet for 1772 eksisterende boliger. Hamar og Omegn 
Boligbyggelag sto for ¼ av disse etterinstalleringene. I de fleste tilfellene var det 
boligbyggelaget som tok initiativet til heisprosjektene, dernest kom initiativet fra 
borettslagsstyret.  

Boligbyggelagene anså i hovedsak fire faktorer som de største hindrene for å få 
gjennomført tilgjengelighetsforbedringer (installering av heis) i eksisterende boligmasse. 
Dette er:  
- for lave offentlige tilskudd til heis 
- for stor økning i andel fellesgjeld  
- for få leiligheter pr oppgang å dele heisinvestering på 
- byggtekniske hindringer  

Mange av hindringene boligbyggelagene pekte på den gangen er knyttet til kostnader 
ved heisinstallasjonen. Motstand fra styrene eller andelseierne ble i liten grad ansett som 
hindringer for tilgjengelighetsarbeidet.  
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Undersøkelse rettet mot borettslagenes styrer 

Kartleggingen i 1999 besto også av en utvalgsundersøkelse rettet mot styreledere i 
borettslag i høyblokk og/eller lavblokkbebyggelse. Ingen av borettslagene som svarte på 
undersøkelsen hadde gjennomført etterinstalleringer av heis. På spørsmål om planer for 
etterinstallering av heis svarer 80% av borettslagsstyrene i lavblokk uten heis at de 
hadde ingen planer om etterinstallering. De øvrige hadde planer, eller hadde fått planene 
avslått av generalforsamlingen. De fleste borettslag bestående av høyblokker hadde 
heller ingen planer om tilgjengelighetsforbedringer.  

De fleste styrelederne i undersøkelsen kjente ikke til de offentlige tilskuddsordningene 
som eksisterte for etterinstallering av heis på tidspunktet undersøkelsen ble foretatt. Stor 
økning i fellesgjeld ble ansett som det største hinderet for vedtak i generalforsamlingen 
om tilgjengelighetsutbedring. Også manglende kunnskap om låne- og tilskuddsordninger, 
kostnader og tekniske muligheter for tilgjengelighetsutbedringer ble vektlagt av 
styrelederne som hindre for vedtak.  

3.2 Folke- og boligtellingen 2001 

Folke- og boligtellingen fra 2001 kartla muligheten for brukere av rullstol til å komme inn 
i boligen ved egen hjelp og benytte viktigste rom i boligen. Disse dataene gir en oversikt 
over ulike grader av tilgjengelighet for rullestolbrukere i boligmassen. Bare 7% av 
boligene er både tilgjengelighet og egnet for rullestolbrukere, det vil si at det er 
tilgjengelighet både frem til og inne i boligens viktigste rom. Av disse boligene er 70% i 
lavblokk eller høyblokk med heis. 17% av boligmassen er kun tilgjengelig for 
rullestolbrukere, det vil si at en rullestolbruker enten kan komme inn i boligen, eller 
bruke boligens viktigste rom. 76% av boligmassen i Norge er verken egnet eller 
tilgjengelig for rullestolbrukere (SSB, data fra Folke- og boligtellingen 2001).  

Heisdekning i ulike eierformer 

Analysen Hvem bor i borettslag?, som NBBL har foretatt av tall fra Folke- og 
boligtellingen 2001, gir mulighet til å sammenlikne heisdekningen mellom de ulike 
hovedeierformer på boligmarkedet (NBBL 2005). Disse tallene er ikke direkte 
sammenliknbare med de som NBBL samlet inn i 1999, da denne gjorde en inndeling i 
lavblokk (3-5 et.) og høyblokk (6 et. eller flere).  

Blokkbebyggelse er i stor grad et borettslagsfenomen. 67% av borettslagsboligene er i 
bygninger over 2 etasjer (lav- og høyblokkbebyggelse). Blant selveide boliger er andelen 
kun 12%, og blant leide boliger er den 33%. Figuren nedenfor viser fordeling på ulike 
etasjer og heisdekningen i de tre ulike eierformene.  
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Boliger etter etasjer/heis
Folke- og boligtellingen 2001

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Selveier

Borettslag

Leie

Totalt

1 et. 2 et. 3-4 et. med heis 3-4 et. uten heis 5 et. eller flere m. heis 5 et. eller flere u. heis
 

 
Boliger etter etasjer/heis, tall fra Folke- og boligtellingen 2001    

 1 et. 2 et. 
3-4 et.  

med heis 
3-4 et.  

uten heis 

5 et. eller 
flere  

m. heis 

5 et. eller 
flere  

u. heis Totalt 

Selveier 
451 314 

36,8% 
635 179 

51,8% 
12 751

1,0%
94 520

7,7%
19 103 

1,6% 
13 592 

1,1% 
1 226 459

100%

Borettslag 
19 201 

6,9% 
72 123 
26,0% 

8 613
3,1%

127 099
45,8%

33 324 
12,0% 

16 858 
6,1% 

277 218
100%

Leie 
104 707 

22,9% 
201 322 

44,0% 
12 279

2,7%
94 665
20,7%

29 300 
6,4% 

15 598 
3,4% 

457 871
100%

Totalt 
575 222 

29,3% 
908 624 

46,3% 
33 643

1,7%
316 284

16,1%
81 727 

4,2% 
46 048 

2,3% 
1 961 548

100%

Av ca. 135 000 boliger på 3-4 etasjer har kun ca. 6% tilgang på heis. Både blant 
leietakere og selveiere i tilsvarende blokker er tilgangen på heis noe større: Her har ca. 
12% av boligene tilgang på heis. Heisdekningen i 3-4 etasjes blokker er vesentlig 
dårligere i borettslag. I en rapport utarbeidet av NBO om fysisk tilgjengelighet i de 
nordiske landene, anslås det at to mulige forklaringer på denne forskjellen mellom 
selveiere og borettslagsboliger kan være at selveierboligene er nyere enn 
borettslagsboligene, eller at det kan være gjennomgående høyere standard på byggingen 
av selveierboliger (NBO 2006). At tilstanden også er bedre blant de som bor til leie, kan 
kanskje forklares med at dette gjelder en vesentlig andel av boliger i offentlig eie, blant 
annet eldreboliger hvor det er investert mye i god tilgjengelighet.  

I bolighus på 5 etasjer eller flere er heisdekningen bedre for alle eierformer. Her er 
heisdekningen bedre i borettslag (66%) enn i selveier/sameier (58%). Heisdekningen for 
leieboliger i bolighus på 5 etasjer eller mer er på linje med borettslagsboliger (65%).  

Eldre og heis 

Behovet for heis vil gjerne øke med alderen, og antallet eldre i blokker uten heis er 
derfor én indikator på behov for tilgjengelighet i eksisterende boligmasse. Nærmere 
54 000 husholdninger i Norge, hvor eldste person er 70 år eller eldre, bor i bygninger på 
3 etasjer eller mer, hvor det ikke er installert heis. Av disse 54 000 husholdningene bor 
ca. 5 200 i hus over 5. etasjer.  
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Figuren nedenfor viser at nærmere 29 000 av de ca. 277 000 husholdningene som bor i 
borettslag består av personer som er 70+ og som bor i blokk uten heis. Vi vet imidlertid 
ikke hvilken etasje disse personene bor i.  

Antall husholdninger i blokk uten heis, hvor 
eldste person er 70 år eller eldre
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3.3 Levekårsundersøkelsen 2004 

Data om tilgjengelighet fra levekårsundersøkelsen 2004, er analysert i Nova-rapport 
3/06, Bolig og levekår i Norge 2004 – En artikkelsamling (Gulbrandsen 2006).  

I likhet med Folke- og boligtellingen 2001 viser levekårsundersøkelsen fra 2004 at ca 7% 
av boligene er fullt ut tilgjengelige for rullestolbrukere, dvs. at det både er tilgjengelighet 
til og i boligen. Levekårsundersøkelsen gir også mulighet til å sammenlikne 
borettslagsboliger med de to andre hovedeieformene. Når man sammenlikner alle 
boliger, uansett boligtype viser tallene at borettslagsboliger kommer noe bedre ut med 
hensyn til tilgjengelighet enn selveide boliger og boliger til leie. Forskjellene er imidlertid 
små. 9% av borettslagsboligene er fullt ut tilgjengelige, mens det samme gjelder for 7% 
av selveide boliger og 5% av leieboligene.  

Borettslagsboliger kommer særlig godt ut hvis vi ser på andelen av boligene som har 
tilgjengelig inngangsdør og alle viktige rom på inngangsplanet, men ikke nødvendigvis 
full tilgjengelighet inne i boligen. Disse boligene antas å ha et potensiale for full 
tilgjengelighet ved hjelp av enkle tilpasninger. Med en slik definisjon av tilgjengelighet vil 
26% av borettslagsboligene være tilgjengelige, mens det samme gjelder for 11% av 
selveierboligene og 20% av leieboligene.  

Om vi i tillegg ser på boligenes byggeår, ser vi at de nyeste boligene gjennomgående har 
bedre tilgjengelighet enn eldre boliger, noe som særlig gjelder for borettslagsboliger. 
Særlig er potensialet for full tilgjengelighet stort i borettslagsboliger bygget etter 1990. 
Her er så mye som 71% av boligene tilgjengelige, etter denne definisjonen. For selveide 
boliger og boliger til leie er tallene hhv. 28% og 38%. 
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3.4 Hva sier de tre kartleggingene om tilgjengeligheten? 

De tre kartleggingene gjør ulike inndelinger av blokkbebyggelsen, og presenterer tall og 
kategorier som gjør det vanskelig å sammenlikne og gi et helhetlig bilde av 
tilgjengelighetssituasjonen. Kun ca. 7% av boligmassen i Norge er fullt tilgjengelig for 
rullestolbrukere. Tilgjengelighetssituasjonen er noe bedre blant borettslagsboliger, men 
også her er en relativt liten andel fullt tilgjengelig, nemlig kun 9%. 
Tilgjengelighetssituasjonen er langt bedre i høyblokker enn i lavblokker, noe som gjelder 
alle eierformer. Forskjellene mellom de ulike eierformene er små, men noen ulikheter 
kan trekkes fram: Heisdekningen er noe lavere i borettslagsboliger i lavblokk enn 
selveier- og leieboliger. I høyblokker er bildet annerledes, med en noe bedre 
tilgjengelighet for borettslagsboliger sammenliknet med selverierboliger. Når man ser på 
alle boliger uansett type, kommer borettslagsboligen noe bedre ut enn de andre 
eieformene, særlig med hensyn til potensialet for full tilgjengelighet ved hjelp av enkle 
midler. Tilgjengeligheten øker jo nyere boligen er. Potensialet for tilgjengelighet er størst 
i borettslagsboliger bygget etter 1990.   
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4 Tilgjengelighetskartlegging i regi av NBBL 2006 

4.1 Prosjektets mål 

Hovedmålet med undersøkelsen er å skaffe oppdaterte data over tilgjengelighet i 
boligsamvirket, og hva boligbyggelagene oppfatter som sine muligheter og utfordringer 
knyttet til å oppnå tilgjengelighet i eksisterende og ny bebyggelse. Det har vært et mål å 
kunne sammenlikne med noen av funnene fra NBBLs kartlegging fra 1999, for å se 
endringer over tid. Prosjektet tar for seg tiltak i perioden 2000-2006. 

Et annet mål for prosjektet var å legge til rette for erfaringsutveksling og kunnskap 
gjennom referansegruppemøter med et utvalg boligbyggelag. Møtene supplerte og ga 
innspill til selve kartleggingen, og samtidig drøftet behovet for videre tiltak og prosjekter 
knyttet til tilgjengelighet og universell utforming i Norske Boligbyggelag. Følgende 
boligbyggelag har deltatt i referansegruppen, og bidratt med innspill til undersøkelsen: 
USBL, Follo BBL, Bergen og Omegn BBL (BOB), Hamar og Omegn BBL, Larvik BBL, OBOS 
og Trondheim og Omegn BBL (TOBB). 

4.2 Spørreskjemaet og referansegruppemøter 

Det ble gjennomført to referansegruppemøter i forbindelse med prosjektet. Det første 
møtet var 24.4.2006, og hadde som formål å presentere prosjektet, få tilbakemeldinger 
fra boligbyggelagene på hva undersøkelsen burde innebære, samt en generell 
erfaringsutveksling innen temaet. Etter møtet ble et utkast til spørreskjemaet sendt til 
boligbyggelagene og Husbanken på e-post for innspill. Prosjektets andre 
referansegruppemøte ble holdt den 11.12.2006. På møtet ble resultatene fra 
undersøkelsen presentert. Møtet la opp til at boligbyggelagene kommenterte funnene og 
supplerte med egne eraringer. Referansegruppas innspill inngår som den del av analysen 
av dataene som presenteres nedenfor  

Spørreskjemaet består av to deler. Den ene delen inneholder spørsmål om 
boligbyggelagenes nybyggingsvirksomhet fra 2000-2006 og tanker rundt etterspørsel 
etter tilgjengelighetskvaliteter i markedet. Spørreskjemaets andre del består av spørsmål 
om tilgjengelighet i den eksisterende boligmassen som boligbyggelagene forvalter, og 
etterspørsel blant boligselskapene etter bistand til tilgjengelighetstiltak, samt muligheter 
og hindringer for iverksettelse av slike. Se vedlegg 2. 

4.3 Metode og svarprosent 

Undersøkelsen ble sendt ut til samtlige boligbyggelag med egen forvaltning, dvs. 86 
boligbyggelag, i september 2006. Skjemaet ble sendt ut både elektronisk via 
spørreverktøyet Questback og som word-dokument, slik at boligbyggelagene kunne velge 
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svarmåte. De fleste valgte å svare elektronisk. Det ble purret to ganger. Undersøkelsen 
lå åpen for svar på nettet fra 13. september til 5. november.  

Vi mottok svar fra 34 boligbyggelag. Dette utgjør ca. 40% av boligbyggelagene som fikk 
undersøkelsen tilsendt. Om vi ser på størrelsen på lagene som har deltatt i 
undersøkelsen, ser vi at disse lagene til sammen forvaltet hele 65% av 
boligbyggelagenes totale forvaltningsmasse i 20051, og har stått for ca. 50% av 
ferdigstilte boliger bygget i regi av boligbyggelag i perioden fra 2000 til 2006. Bare ett av 
lagene som har svart på skjemaet har ikke hatt nybyggingsprosjekter i perioden. Det er 
stor geografisk spredning på lagene som har svart på undersøkelsen. For oversikt over 
lagene som har deltatt i undersøkelsen, se vedlegg 3.  

Formålet med undersøkelsen er å få en ny kunnskapsstatus som utgangspunkt for å 
jobbe videre med tilgjengelighetsspørsmål i Norske Boligbyggelag. Svarene gir en god 
oversikt over boligbyggelagenes situasjon og utfordringer. Selv om vi ikke kan 
generalisere på bakgrunn av tallene, representerer de et bilde av situasjonen i stor del av 
bebyggelsen. Tallene som viser etterinstallering av heis og kvaliteter i nybyggingen 
presenteres selv om det ikke kan gi noe totalt bilde av boligbyggelagenes situasjon. Det 
er også grunn til å tro at de lagene som har svart på skjemaet er de som er mest 
positive til eller har mest erfaring med tilgjengelighet, noe som vil gi utslag på svarene. 
Der hvor ikke annet er spesifisert, er tallene som presenteres videre i rapporten fra 
spørreundersøkelsen.  

4.4 Nybyggingen 

Hva bygges? Hvilke kvaliteter legges inn i prosjektene? 

NBBL innhenter årlig inn data om boligbyggelagenes nybyggingsvirksomhet. Disse tallene 
viser at det har vært relativt høy byggeaktivitet i perioden 2000-2006. 

Ferdigstilte boliger 2000-2006, alle boligbyggelag og respondentene  

 Alle boligbygelag Respondentene 
År Boligprosjekter Boliger Boligprosjekter Boliger 
2000 154 3178 58 1276 
2001 148 3024 72 1347 
2002 144 3029 68 1512 
2003 122 2534 62 1354 
2004 136 2885 66 1591 
2005 175 4304 79 2161 
2006 132 3315 58 1611 
Totalt 1 011 22 269 463 10 852 

                                          

 

 

 

 

1 Tall fra 2006 forelå ikke da rapporten ble skrevet. 
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Husbankens finansieringsandel av boligbyggelagenes byggeprosjekter har gått vesentlig 
ned de siste årene. For ti år siden ble over 90% av boligbyggelagenes ferdigstilte boliger 
grunnfinansiert gjennom Husbankens oppføringslån, mens i 2006 mottok kun 36% av 
lagenes ferdigstilte boliger grunnlån gjennom Husbanken (NBBLs byggestatistikk 2006).  

Ferdigstilte boliger etter kilde for grunnfinansiering, 
1996-2006
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Det samles ikke per i dag inn noen tall over tilgjengelighetskvaliteter i nybyggingen i 
NBBLs byggestatistikk. For å få et inntrykk av hvorvidt boligbyggelagene legger inn 
kvaliteter utover det byggeforskriftene krever ble de derfor i denne undersøkelsen spurt 
om å oppgi samlede tall for to mulige tilgjengelighetskvaliteter i nybyggingen, nemlig 
boliger med livsløpsstandard og heis i lavblokker hvor bygningslovgivningen ikke stiller 
krav om heis. Dette er tradisjonelle tilgjengelighetskvaliteter mange boligbyggelag har 
erfaring med. Det er lite praktisk erfaring med universell utforming ennå i de fleste 
boligbyggelag. Follo Boligbyggelag er et unntak i så tilfelle, med to vellykkede 
pilotprosjekter hvor Husbanken har vært involvert. Vi valgte å unngå begrepet universell 
utforming i forbindelse med kartlegging av nybyggingen.  

Mange boligbyggelag har hatt en omfattende bygging av omsorgsboliger i perioden. 
Disse er holdt utenom her. Undersøkelsen tar for seg ordinære boligprosjekter. I noen 
tilfeller vil det være de samme boligprosjektene, som har både heis og 
livsløpsstandard/tilgjengelige boliger, så å legge sammen tallene vil ikke bli riktig. I 
mange prosjekter er det bare noen av boligene som har livsløpsstandard, ikke hele 
prosjektet. To boligbyggelag har ikke hatt byggevirksomhet, og har derfor ikke besvart 
denne delen av spørreskjema. 24 boligbyggelag har besvart spørsmålet om 
livsløpsstandard, 23 om heis i lavblokk. 

 

Tilgjengelighetskvaliteter i nybygging 2000-2006, data fra kartlegging 2006 

Boliger ferdigstilt mellom 2000-2006 
 Antall 
prosjekter Antall boliger 

Livsløpsstandard/tilgjengelige boliger 160 2 286 
Heis i bygg med færre enn 5 et. 69 1 669 
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Om vi ser på andelen av prosjektene respondentene har ferdigstilt i perioden, utgjør 
prosjektene med helt eller delvis livsløpsstandard/tilgjengelighet ca. 35% av prosjektene 
de har ferdigstilt i perioden.  

I byggestatistikken for 2006 har NBBL innhentet data fra alle tilknyttede boligbyggelag 
om hvor mange av de ferdigstilte boligprosjektene på færre enn 5 etasjer som i 2006 var 
bygget med heis. Disse tallene viser at så mye som 1 123 av 1 565 (72%) ferdigstilte 
boliger i lavblokker er bygget med heis. Dette er en betydelig andel, og viser 
etterspørselen etter heis i markedet fører til at boligbyggelagene legger inn 
tilgjengelighetskvaliteter i nybyggingen utover kravene i Teknisk forskrift til PBL. Krav i 
lovgivningen er altså ikke nødvendigvis avgjørende for om heis blir tatt inn i 
lavblokkprosjekter.  

Noen boligbyggelag har funnet det for omfattende å rapportere boligprosjekter med 
livsløpsstandard og heis i perioden. Obos svarer på denne måten: ”Ingen av 
boligprosjektene er 100% med livsløpsstandard, men deler av prosjekter kan ha det. 
4114 boliger bygget i perioden. Alle boligbygg på 4 etasjer leveres med heis. 3-etasjes 
varierer.”  

I tillegg til boligprosjektene bygget i perioden har som nevnt mange boligbyggelag vært 
aktive i bygging av omsorgsboliger finansiert med Husbankens oppstartingstilskudd. 
Figuren nedenfor viser ferdigstilte omsorgsboliger 1994-2003. Tallene for 2004 og 2005 
viser igangsatte prosjekter. I perioden 2000-2005 bygget boligbyggelagene 3635 
omsorgsboliger. Det er ikke samlet inn senere tall for omsorgsboliger i regi av 
boligbyggelagene. Tallene er fra NBBLs byggestatistikk 2006.  

Omsorgsboliger i regi av Norske Boligbyggelag
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Hvordan vurderes kunnskapssituasjon og marked? 

Hvilke kvaliteter man legger inn i boligprosjektene avhenger i stor grad av utbyggers 
kunnskap og prioriteringer, og hvordan man vurderer marked og etterspørsel. 
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På spørsmål om boligbyggelaget vurderer at de har den kunnskap/kompetanse som 
trengs for å gjennomføre et boligprosjekt som er i tråd med prinsippene om god 
tilgjengelighet for alle/universell utforming, svarer hele 26 (76%) ja og 5 svarer nei på 
dette spørsmålet. 3 lag er usikre. Dette spørsmålet tar ikke mål av seg til å kartlegge 
boligbyggelagenes faktiske kunnskaper eller hva de legger i begrepene tilgjengelighet og 
universell utforming, noe som kan variere. 

Har boligbyggelaget den kompetanse/kunnskap som 
trengs for å gjennomføre et boligprosjekt i tråd med 

prinsipper om god tilgjengelighet/universell utforming?
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Flere av boligbyggelagene som har svart ja, presiserer allikevel i kommentarfeltet at det 
uansett er rom for mer kunnskap og påfyll. Ett boligbyggelag sier også at kompetansen 
er best på tradisjonelle løsninger som heis og livsløpsstandard, men mindre på universell 
utforming. To lag påpeker også nytten av å gjøre begrepet universell utforming mer 
konkret, og gjerne også sjekklister og kontrollverktøy for å kontrollere seg selv 
underveis. Ett lag peker på utfordringen med at planleggende arkitekt og 
landskapsarkitekt og utførende ikke har nok kunnskap. Ett lag mener at det er en 
utfordring med dagens rollefordeling hvor Husbanken som lånegiver også definerer og 
legger premissene for hva som er god tilgjengelighet/universell utforming.  

Når det gjelder markedssituasjonen er det kun et fåtall av boligbyggelagene som mener 
at det i liten grad er etterspørsel etter tilgjengelighet i markedet. Vi har ikke undersøkt i 
hvilken grad og eventuelt hvordan tilgjengelighet benyttes i markedsføring av prosjekter. 
Referansegruppa mener at visse tilgjengelighetskvaliteter (som heis) nå er blitt selvsagte 
ved bygging av nye prosjekter. Likevel er det ikke nødvendigvis disse kvalitetene som 
trekkes fram i markedsføring av prosjektene. Å selge et boligprosjekt kan like mye være 
å selge en opplevelse eller en livsstil. Som eksempel på dette viste OBOS til 
markedsføringen av Kværnerbyen, hvor en stor andel av boligene både har god 
tilgjengelighet og miljøvennlige energiløsninger, uten at dette ble vektlagt i 
markedsføringen av prosjektet.  
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Etterspørsel etter god fysisk 
tilgjengelighet i nye boligbygg?
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På spørsmål om etterspørsel kunne boligbyggelagene prioritere inntil to kvaliteter de 
mente det var størst etterspørsel etter i markedet. Heis er den kvaliteten de aller fleste 
mener det er etterspørsel etter. Alt på ett plan eller livsløpsstandard er andre kvaliteter 
som boligbyggelagene mener etterspørres.  

 

Hvilke kvaliteter er det etterspørsel etter? Antall

Heis 21 
Alt på ett plan 15 
Livsløpsstandard 10 
Fleksibel planløsning som muliggjør tilpasning ved behov 4 
Besøksstandard for rullestol 3 
Tilrettelagt for syns- eller orienteringshemmede 0 

På spørsmål om det er boligbyggelagets erfaring at tilgjengelighetskvaliteter gir en bedre 
pris for boligene i markedet, svarer hele 22 boligbyggelag (65%) ja, mens 9 vet ikke. 3 
boligbyggelag mener at tilgjengelighet ikke gir en bedre pris for boligene. Vi vet ikke om 
dette bygger på en antakelse eller erfaring om økt gevinst, eller bygger på faktiske 
markedsundersøkelser.  



 16 

Er det boligbyggelagets erfaring at 
tilgjengelighet gir en bedre pris for boligene i 
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Det er bare 2 av boligbyggelagene i undersøkelsen som har foretatt 
markedsundersøkelser for å kartlegge etterspørselen etter tilgjengelighet. De andre 
boligbyggelagene bygger på mer usystematisk kunnskap som henvendelser fra 
medlemmer eller på en generell erfaring om hva som etterspørres i markedet. Flere av 
boligbyggelagene som har svart på spørreskjemaet har en omfattende erfaring med 
utbygging, noe som gir god markedskunnskap. Det er likevel interessant å se at 
boligbyggelagene ikke bygger sin positive holdning til tilgjengelighet på systematisk 
innhentet kunnskap om markedet. Det samme gjelder kunnskap om hvilke kvaliteter som 
etterspørres.  
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Siden Teknisk forskrift bare dekker brukbarhet frem til boligens inngangsdør, er 
byggherrens funksjonskrav avgjørende for om nye boliger blir brukbare for bevegelses- 
og orienteringshemmede. I rapporten Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet? (Arge 
2004) er en av hovedkonklusjonene for boligbygg at så lenge byggherrene løper risikoen 
for usolgte boliger, prioriterer de boligkvaliteter som de har erfaring for at markedet 
etterspør. Vurderingene som ligger til grunn synes subjektive, og bygger ikke på 
konkrete markedsundersøkelser. Dette ser vi også til en viss grad i denne undersøkelsen. 
Der hvor man har erfaring for at tilgjengelighet etterspørres i markedet, er det grunn til å 
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anta at disse kvalitetene prioriteres i prosjektet. Byggherrens egen policy blir avgjørende 
for om det stilles krav til tilgjengelighet. 

Så lenge bestiller- og beslutningsfunksjonen ligger hos byggherren selv, vil ikke måten 
byggherrefunksjonen er organisert på i følge Arge (2004) påvirke resultatet. 
Byggeprosjekter i regi av boligbyggelagene er imidlertid ulike. Noen boligbyggelag har 
egen prosjektutvikling og står som byggherre for prosjektene, andre kjøper seg inn i 
ferdige prosjekter, enten som en hovedregel, eller ved enkelte tilfeller.  

Totalentreprisen har en sterk dominans som gjennomføringsmodell i boligbyggelagenes 
byggeprosjekter, med hele 89% av de ferdigstilte boligprosjektene i 2006 (NBBLs 
byggestatistikk 2006). Dette stiller store krav til funksjonelle og tekniske valg i 
tidligfasen. I følge en oppdragsrapport utarbeidet for prosjektet Byggherren i Fokus 
(Jerkø 2002), spiller byggherren i mange tilfeller en for svak rolle i tidligfasen, og griper 
ikke muligheten til å legge inn viktige kvaliteter. Dette overlates til andre aktører i 
byggeprosessen. Flere byggherrer etterspør økt kunnskap om hvordan foreta riktige valg 
i prosjektenes tidlige faser.  

Kompetansen hos og forholdet mellom byggherren og de øvrige aktørene i prosessen 
spiller altså en rolle. Byggherrens kompetanse er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig 
betingelse for tilgjengelighet. Det må også utvikles godt fungerende tekniske løsninger 
av prosjekterende. Vi vet i denne forbindelse lite om boligbyggelagenes valg av 
samarbeidsparter.  

4.5 Etterinstallering av heis – hva har skjedd siden 1999? 

Heisprosjekter 

Tall fra NBBLs kartlegging fra 1999 av heisdekning i blokkbebyggelsen viste at 90% av 
lavblokkene (3-5 et.) mangler heis, mens kun 10% har trinnfri atkomst. Ca 75% av 
høyblokkene (høyere enn 5 et) har heis med trinnfri atkomst, mens en fjerdedel har 
ufullstendige heisløsninger, som heis uten trinnfri atkomst eller heis til halvplan. Fra 
1990-1999 ble det kun installert 79 heiser i eksisterende bebyggelse, i følge 
boligbyggelagene som deltok i undersøkelsen. Heisene har gitt bedre fysisk 
tilgjengelighet for 1772 boliger. Det er de små og mellomstore boligbyggelagene som 
først og fremst har satset på heisinstallering.  

For å følge opp funnene fra den forrige undersøkelsen, ser vi i denne undersøkelsen på 
hva som har skjedd de siste årene, fra 2000 og frem til i dag. Kun 6 av de 34 
boligbyggelagene i denne undersøkelsen oppgir at de har hatt etterinstalleringsprosjekter 
i perioden. Disse har installert ca. 16 heiser, noe som har gitt 7 borettslag og 366 boliger 
bedre tilgjengelighet. De fleste boligbyggelagene har kun gjennomført ett prosjekt.  

 

Etterinstallering av heis i perioden 
2000-2006 Heiser Borettslag Boliger 

Larvik BBL 3 1 26 
Gjøvik og Omegn BBL 3 1 54 
Kongsberg BBL 1 1 10 
Hetland BBL 7 2 200 
USBL   1 40 
Møre og Romsdal BBL 2 1 36 
Totalt  16 7 366 
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I Hamar så man en utbredt smitteeffekt av heisprosjektene, ved at borettslag som hadde 
installert heis ble til inspirasjon for andre borettslag (NBBL 2002). I perioden 2000-2006 
er det ikke lett å se en slik smitteeffekt, da de fleste boligbyggelag kun har vært 
involvert i ett prosjekt. Larvik Boligbyggelag viser til at deres ene prosjekt etter en tid 
har resultert i henvendelser fra andre borettslag. Men det tar tid, og man ser ikke slike 
resultater raskt. Dette trekkes også fram som erfaringer i andre heisprosjekter. 
Modningstiden for et heisprosjekt blant beboerne er lang, og stiller store krav til 
langsiktig tenkning hos aktørene som er involvert. Erfaringer fra Hamar viser at 
modningstiden er varierende og kan være fra 1-6 år (Segel 2005). 

Initiativ til etterinstallering av heis - muligheter og hindringer 

I undersøkelsen fra 1999 svarte de fleste lagene at initiativet til etterinstallering ligger 
hos boligbyggelaget, dernest hos boligselskapets styre. Det var altså få enkeltbeboere 
eller andelseiere som i følge boligbyggelagenes svar har fremmet ønsker om heis.  

Det samme mønsteret ser vi i denne undersøkelsen.  

Hvor ligger i hovedsak initiativet til etterinstallering av heis?
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Noen boligbyggelag har i perioden tatt en aktiv rolle overfor boligselskapene og tilbudt 
bistand til heisinstallering, uten at dette har resultert i noen konkrete prosjekter. 
Boligbyggelagene arbeider imidlertid ulikt, noen tar aktivt kontakt med boligselskapene, 
mens andre avventer initiativ fra borettslagsstyrene selv.  

Den manglende etterspørselen etter heis blant beboere kan si noe om kunnskap om 
muligheter. Erfaring med heisprosjekter har vist at gjennomføringen av prosjektet i stor 
grad er avhengig av om initiativtaker selv har kunnskap, eller vet hvor kunnskap finnes 
om tekniske løsninger, om formidling av kunnskap til målgruppene, og evne til å 
engasjere styrer og andelseiere. Det er til syvende og sist styre og andelseiere som skal 
ta beslutningen om etterinstallering av heis. Etterinstallering av heis faller inn under 
Vedtak som krev samtykke fra generalforsamlinga i Lov om burettslag av 6. juni 2003, § 
8-9. Styret kan ikke gjøre vedtak om større ombygginger, inkludert heisprosjekter, uten 
at generalforsamlingen godkjenner dette med 2/3 flertall.  

Hva er det så som gjør det er vanskelig å få til vedtak om installering av heis i 
boligselskapene? Har boligbyggelagene gjort seg noen erfaringer de siste årene som 
endrer på synet fra forrige undersøkelse? Figurene nedenfor viser fordelingen i prosent, 
for bedre å kunne sammenlikne. Kategoriene er ikke helt sammenfallende. 
Undersøkelsen i 1999 ble foretatt på et tidspunkt da det fortsatt fantes offentlige 
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tilskuddsordninger for heis, mens det i 2006 ikke finnes slike ordninger. Disse 
kategoriene er derfor litt ulike. Kategorien ”begrensninger i PBL” fra 1999 er kuttet ut. 
For 2006 har vi i tillegg til motstand mot heisinstallasjon fra styret spurt om ”manglende 
etterspørsel/initiativ fra styre” er en hindring for installering av heis.  

Største hindre for etterinstallering av heis
(tall fra undersøkelse 1999)
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Største hindre for etterinstallering av heis
(tall fra undersøkelse 2006)
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Hindringene kan deles inn i tre hovedgrupper: Økonomi, etterspørsel og 
bygningsmessige hindringer. Disse henger selvsagt sammen, og kan være vanskelig å 
skille fra hverandre.  
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Økonomi – tilskudd til heis 

Det er fortsatt for lave eller manglende offentlige tilskudd og for stor økning i andel 
fellesgjeld som anses som de viktigste hindringene. Mens 65% i 1999 mente at for lave 
offentlige tilskudd var en stor eller meget stor hindring i 1999, mener 85% av 
boligbyggelagene i 2006 at manglende tilskuddsordning er en stor eller meget stor 
hindring. Om vi inkluderer de som mener tilskuddsordninger er en nokså stor hindring 
kommer vi opp i ca. 90% av de som har svart, begge år. I tillegg er for få leiligheter per 
oppgang et viktig hinder for å gjennomføre slike prosjekt. I 1999 mente ca. 70% at dette 
representerer en stor eller meget stor grad av hindring, det samme gjelder for 2006. Om 
vi inkluderer de som mener dette er en nokså stor grad av hindring, kommer vi opp i så 
mye som 90% i 1999 og 97% i 2006.  

Antall leiligheter per oppgang henger nøye sammen med økonomispørsmålet: Hvor 
mange skal være med å betale for heisen? Problemstillingen henger sammen med 
temaer knyttet til tilskudd og økning i fellesgjeld/felleskostnader.  

Hvor viktig er så et heistilskudd for å få til etterinstallering av heis? Blant 
boligbyggelagene i referansegruppa er det stor enighet om behovet for en form for 
tilskuddsordning for å kunne realisere heisprosjekter. Likevel var noen av 
boligbyggelagene åpne for å diskutere alternative finansieringsløsninger. Flere av 
boligbyggelagene så for seg en trepartsfinansiering, hvor kommunene i tillegg til stat og 
beboere, bidrar økonomisk og engasjerer seg i slike tiltak. Et annet forslag kommer fra 
TOBB, som i møte med Husbanken i Trondheim har skissert en mulig heisobligasjon, som 
finansieringsløsning for etterinstallering av heis. Denne går i korte trekk ut på at 
Husbanken kan tilby en rente- og avdragsfri obligasjon fram til leiligheten selges første 
gang. Når boligen omsettes betaler den nye kjøperen for heisinstallasjonen. Husbanken 
kan for eksempel finansiere og betale renten i perioden frem til salg.  

En slik løsning vil kunne gjøre terskelen lavere for boligselskap å installere heis, da 
kostnader utover drift ikke må betales av nåværende beboere. På den andre siden vil 
dette antakelig påvirke en antatt prisøkning på boligen som følge av heisen, da denne i 
praksis vil utjevnes av ulempen ved å måtte løse inn obligasjonen. Det er imidlertid stor 
usikkerhet knyttet til hvor stor en slik prisøkning på boligen vil være som følge av 
installering av heis. Det er vanskelig å isolere effekten av heisen på boligens verdi. Både 
driftsutgifter og eventuelle lån vil kunne øke fellesutgifter, noe som også vil ha 
innvirkning på boligens verdi. USBL har i noen tilfeller erfaringer med at identiske 
borettslag med og uten heis omsettes for samme pris. Å finne alternative 
finansieringsløsninger til eller i tillegg til tilskudd vil være en viktig utfordring fremover.  

En annen side av denne saken er knyttet til prisen på heis og drift av heis i markedet. 
Prisene er høyere på både installasjon og drift i Norge enn i både Sverige og Danmark. 
Mulige reduserte priser på heis, vil gjøre økonomien i slike prosjekter mer akseptable for 
beboerne. Det er viktig at en satsing på heis ikke driver opp prisene på heiser. En 
fremtidig finansieringsordning for heis må derfor være langvarig og forutsigbar.  

Syn på ulike finansieringsløsninger er også knyttet til holdninger til hva som er et 
samfunnsansvar og hva som er individets eget ansvar. I rapporten Samfunnsøkonomiske 
effekter av universell utforming (Medby m.fl. 2006), konkluderes det med at det er det er 
forholdsvis lave kostnader ved universell utforming knyttet til nybyggingsprosjekter Dette 
gjør at det er lettere å oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet i slike prosjekter enn i 
prosjekter som gjør inngrep i den eksisterende bolig- og bygningsmassen. Den 
samfunnsmessige lønnsomheten ved etterinstallering av heis er fortsatt ikke konkludert. 
Siden mange tilgjengelighetsutfordringer likevel må løses i eksisterende boligmasse, 
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stiller dette krav til avklaring av grenseoppgangen mellom samfunnsansvar og individets 
ansvar, og hva som kan og bør løses i markedet.  

Etterspørsel og motstand mot etterinstallering 

Nesten 50% både i 1999 og i 2006 mener at motstand fra borettslagsstyret 
representerer en liten eller ingen grad av hindring. I 2006 er det ingen som ser på dette 
som en meget stor grad av hindring. Flere ser derimot på etterspørselen som et større 
problem. I 2006 mener bare 20% at dette er en liten eller ingen grad av hindring.  

Motstand fra andelseiere anses som et noe større hinder enn motstand i styrene, særlig i 
2006. Mens 42% mente dette var en liten eller ingen grad av hindring i 1999, mener 
bare 20% det samme i 2006.  

Da Husbanken hadde tilskuddsordning til heisinstallasjon på 90-tallet, så man at mange 
boligselskap takket nei til relativt høye tilskudd, begrunnet blant annet i usikkerhet 
knyttet til økonomi, driftskostnader og lignende. Denne undersøkelsen viser at over 
halvparten av boligbyggelagene mener at motstand fra andelseiere/sameiere er en stor 
eller meget stor grad av hindring. En av de viktigste erfaringene fra etterinstallering av 
heis i Hamar er at en slik prosess må være i takt med beboernes ønsker, og at beboerne 
kan føle trygghet i sin beslutning. Etterinstallering av heis er en demokratisk prosess som 
krever tid og forankring hos alle beboere.  

Halvparten av lagene mener også at manglende etterspørsel fra styret i boligselskapet er 
en stor eller meget stor hindring. Som vi så tidligere i undersøkelsen er initiativet til 
heisprosjekter i stor grad hos boligbyggelaget. Men ikke alle boligbyggelag jobber aktivt 
opp mot boligselskapene for å få til heisprosjekter, men avventer en henvendelse fra 
boligselskapenes styrer eller beboere. Få mener at motstand fra styrene er en viktig 
faktor. Etterinstallering av heis krever som nevnt 2/3 flertallsvedtak i generalforsamling, 
og et positivt styre er imidlertid ingen garanti for at beboerne gir sin tilslutning til 
prosjektet.  

Det er mange behov og interesser som kjemper om oppmerksomheten når boligselskap 
skal rehabiliteres. De siste årene har det vært en rekke store rehabiliteringsprosjekter i 
regi av boligbyggelagene, som rehabilitering av bad og balkonger. Hva gjør at det er 
etterspørsel etter slike prosjekter, men ikke etterspørsel etter heis? Er det fordi heisen 
tilhører fellesarealet, mens bad og balkong er en del av den enkeltes private areal? Er det 
et syn om at heis og tilgjengelighet er et samfunnsansvar, og ikke den enkeltes ansvar, 
som fører til den manglende interessen? Må det være et konkret behov tilstede blant 
beboerne? Det kan være vanskelig å motivere for investerings- og driftskostnader som er 
til veldig ulik nytte for beboerne. I noen tilfeller vil også hjelpemiddelsentralens 
installering av trappeheiser kunne være med på å fordekke eller utsette fornyelsesbehov 
i eksisterende boligmasse. Det vil være interessant å finne nærmere ut hvordan nytten 
av etterinstallering av heis oppfattes, og hva som kan mobilisere etterspørselen etter 
heis blant beboere i boligselskapene. Denne undersøkelsen har rettet seg mot 
boligbyggelagene, og ikke boligselskapenes beboere, og gir derfor ikke svar på slike 
problemstillinger.  

Bygningsmessige hindringer 

Det er noen flere som anså bygningsmessige hindringer som et hinder i 1999. 55% 
mente dette er en stor eller meget stor hindring i 1999, i 2006 gjelder dette 45%. 
Begrensninger i PBL ble i 1999 ikke ansett som noe hinder for etterinstallering av heis. 
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Denne endringen kan muligens komme av større erfaringer i kommunene med 
behandling av heissøknader, ettersom flere boligbyggelag har gjennomført 
heisprosjekter. I mange tilfeller ligger de tekniske utfordringene i at man for noen 
heisløsninger må redusere bredden på trappeløpet, og dermed gjennomføre 
kompensatoriske tiltak mht. brann. Hvordan kommunene stiller seg til slike løsninger vil 
variere. Erfaringer fra heisprosjekter i Hamar, viste at byggeforskriftene i mange tilfeller 
var en reell utfordring for gjennomføring av prosjektene. Gjennom de ulike 
pilotprosjektene i regi av Hamar og Omegn Boligbyggelag ble det utarbeidet modeller for 
hvordan man kunne løse disse utfordringene, noe som andre boligbyggelag har benyttet 
seg av i sine prosjekter. 

4.6 Andre tilgjengelighetsforbedringer i eksisterende 
boligmasse 

Er det foretatt andre tilgjengelighetstiltak i eksisterende boligmasse siden 2000 som 
boligbyggelagene har kjennskap til? Formålet med dette spørsmålet var å fange opp i 
hvilken grad boligbyggelag er involvert i tilgjengelighetsprosjekter i boligselskapene. 
Borettslaget kan vanligvis ikke engasjere seg i tiltak og tilrettelegging innenfor den 
enkeltes bolig, så dette vil gjelde tiltak i fellesområder inne og utendørs. 

Er det foretatt tilgjengelighetstiltak i eksisterende 
boligmasse siden 2000 som boligbyggelagene har 
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Det er i liten grad foretatt tilgjengelighetstiltak som boligbyggelagene kjenner til. Her er 
det grunn til å tro at boligbyggelagene tenker på prosjekter av en viss størrelse, hvor det 
er naturlig å involvere boligbyggelaget. Likevel er det flere boligbyggelag som opplever 
etterspørsel etter bistand i forbindelse med tilgjengelighetsforbedringer.  



 23 

Etterspør boligselskapene bistand i forbindelse med 
tilgjengelighetsforbedringer?
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Når det gjelder opplevelse av om man har kunnskap eller kompetanse som trengs for å 
rådgi boligselskapene er boligbyggelagene i stor grad trygge på kunnskapen sin. Mange 
av boligbyggelagene informerer imidlertid bare om muligheten for tilgjengelighetstiltak i 
sammenheng med for eksempel rehabiliteringer ved forespørsel, ikke som en fast regel. 
1/3 av lagene som har svart, sier at de alltid informerer om dette. Hvorvidt lagene 
informerer vil ha påvirkning på etterspørselen etter tilgjengelighetsløsninger.  

Har boligbyggelaget kunnskap/kompetanse til å rådgi om 
tilgjengelighetstiltak i eksisterende boligmasse?
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Informerer boligbyggelaget om muligheten for 
tilgjengelighetsforbedringer ved rehabilitering eller i 

annen sammenheng?
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Når det gjelder de vanligste formene for tilgjengelighetstiltak i uteområder og atkomst er 
dette i stor grad tiltak for å lette forholdene for bevegelseshemmede.  

 

Vanligste formene for 
tilgjengelighetsforbedringer i uteområder  
(inntil to kryss) Antall

Fjerning av trapper, trinn og fysiske hindringer 21 
Forbedring av gangveier (bredde, stigning, ledelinjer, 
snuareal) 16 
Uteoppholdsarealer gjort tilgjengelige 16 
Merking og belysning 8 
Utskiftning av allergifremkallende beplantning 0 

Vanligste formene for 
tilgjengelighetsforbedringer i atkomst 
(inngangsparti/fellesområder inne)  
(inntil to kryss) Antall

Fjerning av trapper, trinn og fysiske hindringer 18 
Døråpner 18 
Merking og belysning 9 
Installering av trappeheis 8 
Håndlister i trapper 3 
Bruk av kontraster (farger, lys) 0 

 

4.7 Boligbyggelagene om kompetansebehov og 
forventninger til NBBL 

Selv om mange av boligbyggelagene er relativt trygge på sin egen kompetanse både når 
det gjelder nybygging og rehabilitering, er det flere som i tillegg ser behov for å styrke 
sin kompetanse på fysisk tilgjengelighet og universell utforming. På hvilken måte ønsker 
boligbyggelagene å styrke kompetansen? Oppsummeringen nedenfor bygger på 
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enkeltkommentarer fra boligbyggelagene, men er i tråd med signaler NBBL også får 
gjennom øvrig dialog og kontakt med lagene.  

Flere boligbyggelag anser at flere kurs og kompetansehevende tiltak, gjerne i samarbeid 
med Husbanken, er et viktig tiltak i så måte. Noen lag etterlyser i tillegg gode eksempler, 
fagblader eller sjekklister som konkretiserer arbeidet de prosjekterende og utførende skal 
gjøre. Det er store forskjeller på boligbyggelagene. Noen har en stor kompetanse og 
utstrakt samarbeid med Husbanken på dette området, for eksempel gjennom ulike 
pilotprosjekter, andre boligbyggelag har mindre kapasitet til utviklingsarbeid og 
kompetanseheving.  

NBBLs rolle overfor boligbyggelagene når det gjelder tilgjengelighet har de senere årene 
vært knyttet til interessepolitisk arbeid og utarbeidelse av kompetansemateriell. 
Forventningene til NBBL er også knyttet til disse to områdene (eksternt og internt).  

Først og fremst er det en klar forventning om at NBBL fortsetter sitt arbeid for å 
tydeliggjøre behovet for tilskuddsordninger til heis og andre tilgjengelighetstiltak i 
eksisterende bebyggelse. En forbedret låneordning er andre økonomiske tiltak som 
nevnes i denne forbindelse. Reduksjon av kostnader ved for eksempel installering av heis 
anses som utslagsgivende for å øke tilgjengeligheten. Ett boligbyggelag peker også på 
muligheten for et økt samarbeid eller lignende med leverandører for å bedre tekniske 
løsninger og finne prisdempende tiltak. Det er NBBLs erfaring at en satsing på heis må 
være langsiktig, nettopp for å hindre at prisene drives opp.  

To lag peker på viktigheten av at NBBL samarbeider tett med Husbanken i sitt videre 
arbeid. Dette både på grunn av Husbankens kompetanse på området, men også på 
grunn av Husbankens rolle som lånebank, selv om denne rollen er svekket de senere 
årene.  

En annen forventning til NBBL er knyttet arrangering til kurs/konferanser, og å sette 
temaet i større grad på dagsorden i det enkelte boligbyggelag. Dette kan både gjøres 
som egen konferanse eller som en mer integrert del av dagens kurs/konferanser eller 
andre fora.  

4.8 Oppsummering av noen funn i spørreundersøkelsen  

Mange boligbyggelag opplever at de har kompetanse på tilgjengelighet i nybygging og i 
rehabilitering, men er allikevel i stor grad interessert i kompetansehevende tiltak. 

Flere boligbyggelag opplever at det er etterspørsel etter tilgjengelighet i nybygg, og at 
disse kvalitetene gir en bedre pris for boligene i markedet. Kunnskap om pris og 
kvaliteter det er etterspørsel etter, baserer seg i hovedsak på generell erfaring eller 
etterspørsel blant medlemmer. Kun to boligbyggelag baserer sin kunnskap på 
markedsundersøkelser. 

Det har vært få etterinstalleringer av heis de siste fem årene, blant de 34 
boligbyggelagene som har svart har det kun blitt installert 16 heiser, i 7 borettslag.  

Det er fortsatt boligbyggelaget som tar initiativet til de fleste etterinstalleringer, det er 
lite etterspørsel blant enkeltbeboere.  

Det største hinderet for etterinstallering av heis anses av boligbyggelagene fortsatt å 
være manglende offentlig tilskudd til heisinstallasjon og for stor økning i fellesgjeld. Det 
er generell enighet om at det er avgjørende å gjøre noe med økonomien i prosjektene, 
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enten i form av økonomiske støtteordninger eller redusert pris på installering og drift av 
heis. 

De fleste boligbyggelagene opplever at det ikke er etterspørsel blant boligselskapene 
etter bistand til tilgjengelighetsforbedringer i eksisterende boligmasse, og det informeres 
i liten grad systematisk om muligheten for dette fra boligbyggelagenes side.  

Boligbyggelagenes forventninger til NBBL er i stor grad knyttet til interessepolitisk arbeid, 
bl.a. for å få til en ny tilskuddsordning eller andre løsninger som gjør etterinstallering av 
heis rimeligere, men også å sette tilgjengelighet på dagsorden internt i Norske 
Boligbyggelag.  
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5 Videre datainnsamling om tilgjengelighet i 
Norske Boligbyggelag 

Det samles ikke per i dag inn systematisk samlede tall over tilgjengelighetskvaliteter i 
boligbyggelagenes nybygging i NBBLs statistikk. Erfaringer fra denne kartleggingen viser 
at det er utfordringer knyttet til å samle inn data om tilgjengelighet i nybyggingen og 
tiltak i eksisterende boligmasse for en femårs periode. Boligbyggelagene benytter ulike 
datasystemer og registerer ikke de samme dataene om byggevirksomheten og 
forvaltningsmassen. Dette vanskeliggjør større datainnsamlinger i etterkant. En mer 
gunstig metode er derfor årlig innsamling fra NBBLs side av noen nøkkeltall gjennom 
årsstatisikken og/eller byggstatisitikken.   

Fra 2006 har NBBL derfor startet innsamling av data i den årlige byggestatisitikken (nye 
boligprosjekter) om bygging av heis i lavblokker. Dette er prosjekter hvor det i Teknisk 
forskrift i dag ikke stilles krav om heis. Disse dataene vil samles inn frem til eventuelle 
varslede forskriftsendringer trer i kraft. Erfaringer fra 2006 viser at det er 
gjennomførbart for boligbyggelagene å rapportere på disse tallene. Andre data det kan 
være aktuelt å samle inn er livsløpsstandard/tilgjengelighet i boliger, tilgjengelighet til 
rullestol i og tilrettelegging for syns- og orienteringshemmede i uteområder. Dette krever 
at vi klarer å operasjonalisere begrepene, slik at boligbyggelagene besvarer dette likt. 
Kanskje krever dette en forundersøkelse, både om hvilke muligheter boligbyggelagenes 
ulike datasystemer gir, samt en undersøkelse av hvilke opplysninger som faktisk 
registreres.  

Det innhentes også opplysninger om tilgjengelighet gjennom ulike markeds- og 
brukerundersøkelser som NBBL gjennomfører for boligbyggelagene. Disse representerer 
imidlertid ikke en systematisk datainnhenting. 

Undersøkelsen Forvaltningen under lupen kartlegger hvor fornøyd boligbyggelagenes 
kunder er med deres forvaltningstjenester. Som en del av bakgrunnsopplysningene om 
boligselskapene stilles det fra 2007 spørsmål om trinnfri atkomst til boligene, og om 
uteområdene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Disse opplysningene kan ses i 
forhold til antall boenheter i boligselskapet, byggeår og boligtyper. På sikt kan disse 
dataene gi oss bedre informasjon om tilgjengelighet i eksisterende boligmasse. De siste 
tre årene er det gjennomført ca 20 undersøkelser, dvs. undersøkelser rettet mot 
boligselskap forvaltet av 20 boligbyggelag. Det kan være interessant å se på en 
finansieringsløsning som gjør det mulig å gjennomføre denne undersøkelsen for alle 
boligbyggelag på likt, slik at det gir et mer helhetlig bilde av situasjonen i eksisterende 
boligmasse.  

NBBL gjennomfører også markedsundersøkelser for nye prosjekter. Disse kartlegger 
blant annet viktigheten av heis og livsløpsstandard i nye boligprosjekter. Dette er 
imidlertid en mindre etterspurt undersøkelse fra boligbyggelagene. Tall herfra kan likevel 
være med på å si gi oss et bilde av etterspørselen i nye prosjekter.  
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Vedlegg 1 

 

Følgende boligbyggelag har deltatt på referansegruppemøter i forbindelse med 
prosjektet: 

 
USBL:      Roar Viken 
Follo BBL:      Jon Nyborg/Jostein Ådalen 
Bergen og omeng BBL (BOB):   Oddbjørn Gule 
Hamar og Omegn BBL (HOBBL):  Olav Andreassen 
Larvik og Omegn BBL (LABO) :  Torbjørn Sørensen 
OBOS:      Anita Vegsgaard/Jan Myhre 
Trondheim og Omegn BBL (TOBB):  Asgeir Sandnes 
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Vedlegg 2 

Spørreundersøkelse om fysisk tilgjengelighet i 
boligbyggelagenes boligmasse 
 

NBBL har i samarbeid med Husbanken igangsatt et prosjekt som skal kartlegge ulike 
forhold knyttet til fysisk tilgjengelighet i boligbyggelagenes boligmasse. Med fysisk 
tilgjengelighet tenker vi her på egenskaper ved den fysiske utforming av bygninger og 
utemiljø som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen 
hjelp. Universell utforming er utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de 
kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler. Du kan lese mer om tilgjengelighet/universell utforming 
på Husbankens hjemmesider: www.husbanken.no 

Undersøkelsen ser på tiltak som er gjort fra 2000 og fram til i dag. Spørreskjemaet har 
to deler: Den første delen tar for seg hva som gjøres i den ordinære nybyggingen 
(omsorgsboligene holdes utenfor her), og den andre delen hva som gjøres av tiltak i 
eksisterende boligmasse. Hvilke muligheter og begrensninger finnes for å gjennomføre 
tilgjengelighetsutbedringer i boligmassen? Dersom boligbyggelaget ikke har hatt noe 
nybygging i perioden, kan man se bort fra de spørsmålene som ikke er aktuelle.  

Målet med undersøkelsen er å gi boligbyggelagene, NBBL og offentlige myndigheter 
informasjon og fakta om tilgjengeligheten i bebyggelsen. Resultater fra kartleggingen vil 
danne grunnlag for NBBLs videre arbeid med å styrke rammebetingelsene for bedre 
tilgjengelighet i boligmassen, herunder låne- og tilskuddsordninger for utbedring av 
tilgjengeligheten. Dataene vil også brukes i informasjonsspredning om erfaringer og 
muligheter for slik utbedring i eksisterende bebyggelse. Det er viktig at boligbyggelagene 
svarer på undersøkelsen, slik at datagrunnlaget for vårt videre arbeid blir bredest mulig.  

Spørreskjemaet sendes til alle ledere i samtlige boligbyggelag.  

Frist for å svare på undersøkelsen er satt til 26. september 2006.  

Har du spørsmål til selve undersøkelsen? Ta kontakt med Karoline Berg Maus: 
kbm@nbbl.no  

På forhånd takk for hjelpen!  

Med vennlig hilsen  

Karoline Berg Maus 

NBBL  
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Del 1. Nybygging 2000-2006  

1. Hvilket boligbyggelag svarer du for? 
 
_______________________________________ 
 

2 Hvor mange av boligprosjektene ferdigstilt i perioden 2000-2005 har:  
NB: Omsorgsboligprosjektene holdes utenfor undersøkelsen. Dersom boligbyggelaget 
ikke har hatt noe nybygging i perioden, hopp over dette spørsmålet.  
 
 Antall prosjekter 

(hele eller deler av 
prosjektet) 

Antall boliger til 
sammen 

Heis i bygg med færre enn 5 etasjer 
 

  

Tilgjengelige boliger/livsløpsstandard 
 

  

 

3. Opplever boligbyggelaget at det har den kompetanse/kunnskap som 
trengs for å gjennomføre et boligprosjekt som er i tråd med prinsipper 
om god tilgjengelighet for alle (universell utforming)? 
 

 Ja   Nei   Vet ikke 
 
 
Kommentar_______________________ 

4. 
a) Opplever boligbyggelaget at det er etterspørsel etter god fysisk 
tilgjengelighet i nye boligbygg?  
Sett kryss ved det utsagnet som passer 

 Ja, i stor grad 
 Ja, til en viss grad 
 Nei, i liten grad 
 Nei, ikke i det hele tatt 

 

b) Hvis ja, hva er det størst etterspørsel etter? 
Sett maks to kryss 

 Heis 
 Livsløpsstandard 
 Besøksstandard for rullestolbruker (atkomst inn til boligen, oppholdsrom og toalett) 
 Planløsning som muliggjør tilpasning til rullestol ved behov 
 Alt på ett plan  
 Tilrettelagt for syns- eller orienteringshemmede 
 Annet, spesifiser ______________________________________________ 
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5. Hva er den viktigste kilden til boligbyggelagets kunnskap om 
etterspørsel etter tilgjengelighet? 
Sett ett kryss 
 

 Markedsundersøkelser 
 Henvendelser fra medlemmer 
 Generell erfaring 
 Annet, spesifiser ___________________ 

 
6. Er det boligbyggelagets erfaring at tilgjengelighetskvaliteter gir en bedre pris for 
boligene i markedet? 
 

 Ja  Nei    Vet ikke 
 
 
Kommentar _____________________________ 
 
 

Del 2. Eksisterende boligmasse - tiltak 
gjennomført i perioden 2000-2006 
 
7. Hvor mange personheiser har blitt etterinstallert i eksisterende lavblokkbebyggelse 
(3-5 et.) siden 2000? 
 
Antall 
borettslag  

Antall heiser 
installert 

Omfatter antall 
boliger 

 
 

  

 

8. Er det gjennomført andre tilgjengelighetstiltak i eksisterende 
boligmasse siden 2000, som boligbyggelaget har kjennskap til eller har 
vært involvert i? 
 

 Ja  Nei 
 

9. Hva anslår boligbyggelaget er de vanligste formene for 
tilgjengelighetsforbedringer i boligselskapene? 
 
Sett inntil to kryss 
a)Tilgjengelighetstiltak i uteområder:     

 fjerning av trapper, trinn, hindringer     
 merking og belysning       
 utskifting av allergifremkallende beplantning    
 gangveier (bredde, stigning, bruk av ledelinjer, snuareal)  
 uteoppholdsarealer gjort tilgjengelige     
 annet __________________      
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Sett inntil to kryss 
b)Tilgjengelighetstiltak i atkomst (inngangsparti/fellesarealer inne) 

 fjerning av trapper, trinn, hindringer     
 håndlister i trapper       
 merking og belysning       
 bruk av kontraster (farger, lys)      
 døråpner         
 installering av trappeheis      
 annet __________________      

 
 
Andre tiltak 
Spesifiser: _____________________________    
 
 

10. Opplever boligbyggelaget at borettslagene etterspør bistand i 
forbindelse med tilgjengelighetsforbedringer? 
 

 Ja  Nei    Vet ikke 
 
 

11.  

a) Opplever boligbyggelaget at det har den kompetanse/kunnskap som 
trengs for å gi råd til boligselskapene om tilgjengelighetstiltak?  

 Ja   Nei   Vet ikke 
 
 

b) Informerer boligbyggelaget boligselskapene om muligheten for 
tilgjengelighetsforbedringer ved rehabilitering eller i annen 
sammenheng?  

 Ja, alltid    Ja, ved forespørsel  Nei 
 
 

12. Hvor ligger i hovedsak initiativet til etterinstallering av heis? 
 Hos boligbyggelaget 
 Hos borettslaget/sameiets styre 
 Hos enkeltbeboere 
 Hos andre: (spesifiser)__________________________________________________ 
 Har ikke vært noe initiativ til etterinstallering av heis 
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13. Hva opplever boligbyggelaget som de største hindrene for å 
gjennomføre etterinstallering av heis i eksisterende bebyggelse? 
 
Angi på en skala fra 1-4 hvor:  
1 = ingen eller liten grad av hindring 
2 = nokså stor grad av hindring 
3 = stor grad av hindring 
4 = meget stor grad av hindring 
 
 
Sett ett kryss per linje 
          1  2  3  4 
Manglende offentlige tilskudd til heisinstallasjon        
Fører til for stor økning i andel fellesgjeld/husleie      
For få leiligheter per oppgang         
Bygningstekniske begrensninger         
Motstand fra styret i borettslag/sameie        
Manglende etterspørsel/initiativ fra styre i borettslag/sameie     
Motstand fra andelseiere/sameiere         
Annet*            
 
*Spesifiser: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 

14. På hvilken måte ønsker boligbyggelaget å styrke sin kompetanse på 
fysisk tilgjengelighet og universell utforming? 
 
 
Kommentar: ________________________________________ 
 
 
 

15. Åpent felt til kommentarer: Vi vil for eksempel gjerne høre 
forventninger til NBBL på dette området.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Takk for at du svarte på undersøkelsen! 
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Vedlegg 3 

 
Følgende boligbyggelag har deltatt i 
undersøkelsen: 
Arendal BBL 
Bergen og Omegn BBL 
Brønnøysund BBL 
BYBO Hammerfest BBL 
Eidsberg BBL 
Ensliges Landsforbunds BBL 
Follo BBL 
Gjøvik og Omegn BBL 
Haugalandet BBL 
Hetland BBL 
Holmestrand og Omegn BBL 
Jæren BBL 
Kongsberg BBL 
Kongsvinger og Omegns BBL  
Larvik BBL 
Levanger BBL 
Møre og Romsdal BBL 
Namsos BBL 
Nittedal BBL 
Notodden BBL 
OBOS 
Rakkestad BBL 
Ringerike og Omegn BBL 
Risør BBL 
Rjukan og Tinn BBL 
Sandefjord BBL 
Sandnes BBL 
Skien BBL 
Sunndal BBL 
Tromsø BBL 
Trondheim og Omegn BBL 
USBL 
Vestlandske BBL 
Ås BBL 
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