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Sammendrag: 
 
Hensikten med dialogkonferansen, var å få belyst utfordringer og muligheter ved 
etterinstallering av heis. Dialogkonferansen samlet deltagere med ulik kompetanse 
og ulike roller og behov, i forhold til etterinstallering av heis, for å få belyst temaet fra 
flest mulig vinkler. 12 borettslag og boligsameier deltok på dialogkonferansen. Åtte 
måneder etter dialogkonferansen ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 
deltakerne. Det ble også utarbeidet en idèskisse til en alternativ løsning for 
etterinstallering av heis. Løsningen gikk ut på å bygge en svalgang som var trukket 
noen meter ut fra blokkens fasade, og heis og trapp helt ned til parkeringsplan i et 
eget bygg i enden av svalgangen. 
 
 
 
Forord:  
 
Tilskudd for å stimulere til etterinstallering av heis er et viktig område i regjeringens 
boligpolitikk. Flere tilgjengelige boliger, gir større valgfrihet for den enkelte, og gjør 
det mulig å bruke ressursene smartere i møte med voksende omsorgsoppgaver i 
kommunene. Husbankens kompetansetilskudd var et virkemiddel som bidro til at 
Oppegård kommune satte tilgjengelighet i boliger på dagsorden, gjennom en 
dialogkonferanse om etterinstallering av heis. 
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Bakgrunn for prosjektet. 
 
Oppegård kommune er en forstadskommune sydøst for Oslo, med ca. 26 000 
innbyggere. Kommunen er liten i utstrekning og er preget av en del bratt terreng, som 
skaper utfordringer i forhold til universell utforming. Boligmassen i kommunen består 
av mye småhusbebyggelse; eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Ca. 1700 
boliger er blokkleiligheter i boligblokker fra 60- 70- 0g 80 tallet, uten heis. I Kolbotn 
sentrum og på Tårnåsen er det i de senere år bygget en god del boligblokker med 
heis, med et betydelig høyere prisnivå enn den eldre blokkbebyggelsen. Mange 
yngre funksjonshemmede med behov for tilgjengelig bolig flytter til, eller blir boende, i 
de eldre blokkleilighetene uten heis. Dette skyldes at de mer tilgjengelige leilighetene 
har så høyt prisnivå, at det er umulig for mange å kjøpe dem, selv om de innvilges 
maksimalt med tilskudd og lån fra Husbanken, via kommunens boligkonsulent. I 
tillegg er det høy andel av beboere eldre enn 50 år i blokkene uten heis, og 
alderssammensetningen i borettslag og sameier kan tyde på at andelen eldre 
beboere vil øke de kommende årene. I flere av oppgangene i disse blokkene er det 
montert trappeheis med sete eller rullestolplattform. 
 
 

Husbankens kompetansetilskudd. 
 
Oppegård kommunes boligteam er et samarbeidsforum på tvers av kommunens 
virksomheter, som samarbeider om tilgjengelighet i boliger. Ved årsskiftet 2013/2014 
mottok ergoterapeut og leder av kommunens boligteam, informasjon om Husbankens 
kompetansetilskudd. Etter å ha deltatt på søkerkonferanse på Gardermoen i februar 
2014, besluttet Boligteamet i Oppegård kommune å søke om kompetansetilskudd for 
å frigjøre ressurser til å planlegge og gjennomføre en dialogkonferanse om 
etterinstallering av heis, med utgangspunkt i blokkbebyggelsen i kommunen. Vi så at 
løsningene fra pilotprosjektet i Årdal ikke uten videre kunne overføres til blokkene i 
Oppegård, fordi blokkene i Oppegård hadde andre planløsninger enn blokkene i 
Årdal.  De eldre boligblokkene i Oppegård har nesten uten unntak et trapperom som 
ligger helt omsluttet av boareal, midt inne i blokkene, uten kontakt med fasaden. 
Trapperommene er trange, uten noe ledig plass. Boligteamet ønsket å få belyst ulike 
måter å løse diss utfordringene på. Dette ønsket vi å gjøre ved å invitere bransjen og 
borettslag/sameier/boligbyggelag til en dialogkonferanse, hvor brukere og 
leverandører deler kompetanse om ulike løsninger og løsningsstrategier. 
  
 

Forarbeid. 
Forarbeidet til dialogkonferansen startet allerede i begynnelsen av september 2014, 
umiddelbart etter at Boligteamet ble kjent med at kompetansetilskudd var innvilget.  
 
De lokale boligbyggelagene USBL og OBOS og et frittstående boligsameie, skaffet til 
veie tall på alderssammensetningen i de borettslagene som ble valgt ut som 
”oppgaver” til leverandørene. Boligbyggelagene videreformidlet også informasjon om 
den planlagte dialogkonferansen på et tidlig stadium.  
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Statistikk alderssammensetning i borettslag/sameier med blokk uten heis i Oppegård. 
 

Navn på borettslag/sameie Antall 
boenheter blokk 

Under  
50 år 

50-69 år Over  
70 år 

Ødegården Borettslag   402 59 % 33 % 8 % 

Grønlia Borettslag     57 59 % 31 % 10 % 

Furumoen borettslag   226 51 % 32 % 17 % 

Sameiet Mellomåsen Terrasse   136 42 % 45 % 13 % 

Kantorsletta sameie   186 31 % 35 % 34 % 

Greverudhagen boligsameie     61 15 % 51 % 34 % 

Bråten borettslag (+50)     34    

Gimle terrasse sameie   150 20 % 37 % 43 % 

Vestre Ingieråsen Boligsameie     84    

Sameiet Nordre Skrenten 1     88    

Sameiet Nordre Skrenten 4     76    

Sameiet Søndre Skrenten 3     76    

Håkon Jarls vei 3     48    

Trollåsen Borettslag     46    

Sum boenheter i blokk uten heis 1670    

 
 
Nordre Follo Brannvesen og ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus ble 
kontaktet og stilte seg positive til å delta med sin kompetanse.  
 
Leverandører ble kontaktet med forespørsel om deltagelse. Boligteamets 
byggesaksrepresentant skaffet til veie tegninger av de blokkene som skulle gis som 
oppgave til leverandørene. Leverandørene fikk tilsendt plantegninger og det ble 
gjennomført befaringer med leverandørene i de aktuelle blokkene.  
Det ble gjort avtale med Årdal boligbyggelag og Larvik boligbygelag for å dele den 
erfaringen de har opparbeidet seg på etterinstallering av heis. 
 
 

Gjennomføring. 
 
Dialogkonferansen om etterinstallering av heis ble gjennomført 20. januar 2015, med 
45 deltakere. 12 borettslag og sameier var representert på dialogkonferansen, Tre fra 
Ski kommune og åtte fra Oppegård kommune. I tillegg deltok to boligbyggelag og et 
borettslag, hjemmehørende utenfor Follo. Dialogkonferansen ble åpnet av rådmann i 
Oppegård kommune, Anne Skau. 
 
Økonomi og beslutningsprosesser. 
Monica Ketelsen fra Husbanken deltok med informasjon om husbankens 
tilskuddsordninger, hvor det kan innvilges tilskudd som dekker inntil 50 % av 
kostnadene ved prosjektering eller installering av heis. Muligheten til å søke om 
bostøtte ble trukket fram som et viktig virkemiddel sammen med andre 
tilskuddsordninger. Det ble vist eksempler på beregning av bostøtte, og hvilke 
inntektsgrenser som gjelder for å kunne søke om bostøtte.  
 
Gro Marie Lindahl fra Nav Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus informerte om 
muligheten til å søke om heistilskudd utbetalt som penger istedenfor trappeheis. 
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Tilskuddsbeløpet inngår som en del av finansieringsplanen for å realisere bedre og 
mer varige løsninger enn trappeheis. 
 
Helge Aamoth fra OBOS Follo informerte om beslutningsprosesser i borettslag og 
sameier, og modeller for fordeling av kostnader mellom andelseiere. Etablering av 
heis der det ikke har vært heis tidligere krever 2/3 flertall på generalforsamling/ 
sameiermøte. Kostnader skal fordeles etter eierbrøk. Det er kun der noen ikke har 
noen som helst glede av heisen en annen fordelingsnøkkel kan benyttes. 
 
Eiendomsmegler Truls Myrbråten fra Foss & co eiendom bidro med informasjon om 
prisnivå på leiligheter i Oppegård. Leilighetene i de eldre borettslagene som ikke har 
heis, som f. eks Ødegården og Furumoen, vil ofte ligge på rundt 35 000 pr. 
kvadratmeter. Nyere leiligheter med heis i samme område ligger på rundt 50 000 pr. 
kvadratmeter, mens leiligheter med heis i Kolbotn sentrum ligger fra 50 000 og 
oppover mot 80 000 pr kvadratmeter, med høyest kvadratmeterpris for de mindre 
leilighetene. Han trakk fram at det er større etterspørsel etter leiligheter med heis. 
Han illustrerte dette med et eksempel hvor to leiligheter i samme område og med 
samme alder og standard, ble lagt ut for salg samtidig. Leiligheten med heis ble raskt 
solgt, mens den uten heis fortsatt lå ute for salg.   
 
LABO 
Thorbjørn Sørensen fra Larvik boligbyggelag (LABO) presenterte sine prosjekter med 
etterinstallering av heis i Larvik. Boligbyggelaget har spilt en aktiv rolle som pådriver i 
forhold til etterinstallering av heis. LABO har bidratt med informasjon om mulighetene 
for etterinstallering av heis i forkant. De har bistått med prosjektering og utredning og 
med informasjonsarbeid underveis, overfor styrer og beboere. Planprosessene har 
ofte gått over flere år, med en del hindringer og motstand. Heisene som er montert i 
disse prosjektene er ca 170 cm dype, men oppfyller ikke dagens krav til båreheis i 
nye bygg. En viktig forutsetning for å lykkes med disse prosjektene har vært at et 
samlet styre stilte seg bak prosjektene. Er styret delt i synet på etterinstallering av 
heis, er det vanskelig å få nødvendig flertall blant beboerne. 
 
Ambulansetjenesten. 
Roy Pedersen fra Ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus trakk frem hva 
en heis som har plass til en ambulansebåre kan bety når sekundene teller. 
Ambulansepersonell har tungt medisinsk utstyr hengende på ambulansebåren. 
Dersom den kan tas med helt inn i pasientens leilighet, kan livreddende eller 
skadebegrensende behandling starte umiddelbart. Dersom behandlingen må vente til 
etter at pasienten er buksert ned en trapp i bærestol, kan det ha avgjørende 
betydning for om pasienten overlever eller unngår varig funksjonshemning, f. eks 
som følge av et slag. Hensynet til pasientens verdighet i en akuttsituasjon ivaretas 
langt dårligere med en bærestol i trapp, enn når pasienten kan ligge på båre, 
tildekket med et teppe, og fraktes raskt ut med heis.  
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Brannvesenet. 
Janne Hovdenakk fra Nordre Follo Brannvesen presiserte at jo bedre det 
tilrettelegges for at eldre og bevegelseshemmede kan bli boende oppover i etasjene i 
blokk, jo viktigere er det med brannsikkerhet. Det er mer krevende å evakuere et 
bygg når en stor del av beboerne trenger assistanse for å komme seg ut. 
Brannsikringstiltak må planlegges med utgangspunkt i behovene til de som 
oppholder seg i bygget, men det er også viktig å se fremover i forhold til at behovene 
kan endres. Det ble også presisert at en boligblokk skal ha godkjente rømningsveier i 
henhold til Plan- og bygningsloven.   

 
 
Pilotprosjekt i Årdal. 
Årdal boligbyggelag (ÅBBL) er en aktiv pådriver for å få ettermontert heis i eldre 
boligblokker. I 2013 ble det gjennomført et pilotprosjekt, hvor det ble ettermontert 16 
heiser i to borettslag. Bråthen Mekaniske var en av mange aktører i dette prosjektet, 
som utførende for trappetilbygg og heissjakter. Prosjektleder Greta Steinheim måtte 
melde forfall, og prosjektet ble derfor presentert av Asbjørn Davidsen fra Bråthen 
Mekaniske.  
 
ÅBBL var innom flere løsninger, før de til slutt landet på den løsningen de valgte å gå 
for. ÅBBL fikk forprosjektmidler fra Husbanken til å drive arbeidet med å utrede og 
utvikle ulike løsningsmodeller. Målet var hele tiden å finne en løsning med fullverdig 
båreheis, noe annet var ikke aktuelt. Konseptet som ble valgt i Årdal innebar at 
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gammel trapp i hver oppgang ble fjernet og erstattet med et repos mellom to og to 
leiligheter. Ny trapp og båreheis med gulvflate 110 x 210 ble montert i tilbygg på 
utsiden av hver oppgang. I ettertid er det samme konseptet gjennomført i ennå et 
borettslag i Årdal. I byggeperioden sørget mobile trapper på baksiden av blokkene for 
at beboerne hadde adkomst til sine leiligheter, slik at ingen måtte flytte ut midlertidig. 
 
Prosjektet ble gjennomført uten totalentreprise. 
Prosjektledelse Prosess-Elektro M. Vikøren og Greta Steinheim ÅBBL 
  

 Prosjekterende Grunn og Betong Ingeniørkontoret Per Berteig 

 Utførende Grunn, Betong og betongskjæring Kleiven 

 Utførende og prosjekterende heis Ing. Stein Knutsen 

 Trappetilbygg og heissjaktutførende Ivar Bråthen Mekaniske  

 Beregning av stålkonstruksjoner for Bråthen BraCon  

 Elektro og brannvarsling prosjekterende Prosess-Elektro 

 Elektro utførende Elektromontasje 

 Maling og belegg Holme  

 Reinhold Årdal reinholds-service  

 Avfallshåndtering ÅBBL  

 Tredjepartskontroll SOS Brannconsult 

 Ansvarlig søker arkitekt. 
 
 

 
Etterinstallerte heiser i Årdal med heis og ny trapp i tilbygg på utsiden. 

 
 
Bråthen Mekaniske. 
 
I forkant av dialogkonferansen i Oppegård var Bråthen mekaniske på befaring til en 
terrasseblokk fra ca 1980 i Mellomåsen terrasse, blokker fra ca 1970, i Kantorsletta 
boligsameie, Blokk fra 1969 i Hareveien 1 og i en blokk med gjennomgående korridor 
i hver etasje, fra 1975, i Valhallaveien 68.  
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Grønlia Brl. Valhallaveien 68, blokk med gjennomgående korridor.     Etterinstallert heis Årdal 
 
Løsningene Bråthen Mekaniske presenterte bygget på erfaringer fra Årdal. I 
Valhallaveien 68 ble det foreslått en løsning som var nærmest identisk med 
løsningen i Årdal. Gjenomgående korridor i blokken gjør at en heis kan betjene alle 
boenheter. Kostnaden pr. boenhet ville bli vesentlig lavere enn i Årdal.  
 
I de øvrige tre blokkene de besøkte, foreslo Bråthen Mekaniske å plassere båreheis 
inne i det tidligere trapperommet, og bygge trapp utenfor bygget, foran hver oppgang, 
med bro inn til balkongene. Tanken var da at heisen ville bli mest brukt, og at trappen 
ville være et supplement og rømningsvei ved brann.  
 

 
Kantorsletta boligsameie, Slalåmveien 3-5 
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KONE 
 
KONE heis var på befaring 
i en blokk fra 1985 i 
Flåtestadveien 4-16 og 
kom med forslag til 
løsning. Anders Andraa 
presenterte en løsning 
hvor heis kunne plasseres 
inne i trappeoppgangen, i 
trappeøyet. Han foreslo å 
bruke en KONE Pro Space 
med gulvflate 75 x 135, og 
redusere trappeløpet til 90 
cm bredde.  
  

Han informerte også om hva som må forventes av driftsutgifter på en heis. 
 

 
 
 

 

Euro-heis AS. 
 
Euro-heis introduserte sitt arbeid med ettermontering av heis slik: ”Svært mange 
boligbygg i Norge mangler heis, tross at de kan ha både 4 og flere etasjer. Den store 
Folke og boligtellingen i 2001 avdekket dette. Mangel på heis skaper praktiske 
problemer for beboere og besøkende, nedsatt bevegelighet kan resultere i at man 
blir tvunget til å flytte. For eldre kan pleiehjem / omsorgsboliger bli løsningen. Verdien 
på en leilighet drives ofte mye av 3 faktorer; Tilgang til P-plass, veranda / utsikt og 
heis. I sum tilsier dette at ettermontasje av heis har flere positive effekter, Euro-Heis 
AS kaller dette for Verdiløft.”  Euroheis presenterte blant annet eksempler på 
etterinstallering av smalheis i eksisterende trappeøye i bygårder i Oslo. 
 
 
Fordelene med heis kontra trappeheis. 
 
Flere av innleggene på dialogkonferansen listet opp fordelene ved å etterinstallere 
heis. Samtidig ble trappeheis omtalt som en midlertidig og dårlig løsning i 
fellesoppganger, som bør unngås hvis det er mulig.  
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Argumentene som ble presentert for å velge en løsning med vanlig heis var følgende: 
 

 Heisen gir tilgjengelighet for alle, både beboere, gjester, vareleveranser m.m. 

 Eldre kan bo lenger hjemme.  

 Yngre etterspør heis, f.eks. til barnevogner.   

 Lettere å evakuere pasienter på båre.   

 Bevegelseshemmede kan bo i leilighetene.   

 Lettere å få opp/ned tunge ting.   

 Samhandlingsreformen har ført til at flere mennesker med helse og 
omsorgsbehov forventes å kunne motta nødvendige tjenester i eget hjem  

 Heis legger til rette for tilbud om helsetjenester i hjemmet, når det er 
nødvendig. 

 Økt tilgjengelighet gir økt selvstendighet og mindre behov for tjenester.  

 Heis kan gjøre det lettere for eldre og bevegelseshemmede å være fysisk 
aktive. Det blir lettere å komme seg ut i frisk luft. Man kan gå de trappene man 
klarer, og ta heisen hjem når man har brukt opp kreftene. 

 Det er lettere og tryggere for mennesker med nedsatt syn, hukommelse eller 
bevegelsesevne å bruke en vanlig heis. 

 Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger for alle. 
 
Bakgrunnen for at trappeheis vurderes som en dårlig, midlertidig løsning i 
fellesoppganger, er følgende: 
 

 Trappeheis gir bare tilgjengelighet for den ene, eller de personene som 
trappeheisen er søkt til. 

 Trappeheisen går sakte. Skal den over flere etasjer, tar det lang tid! 

 Det er liten mulighet til å frakte med seg ting på en trappeheis. 

 Trappeheisen tar plass i trappeløpet. Det går på bekostning av plass til 
rømning og transport av store gjenstander.  

 Det er mer komplisert å mestre bruken av trappeheis enn vanlig heis. 

 Brukeren må være trygg i forflytning av/på trappeheis med sete, Dersom 
situasjonen endrer seg og bruker f. eks. får behov for å bli forflyttet, sittende i 
rullestol, kan man ikke lenger bruke trappeheis med sete.  

 Trappeheis med rullestolplattform tar mer plass og krever bredere trappeløp 
enn seteheis. I en del trappeoppganger kan den derfor ikke brukes, etter 
dagens regler. 

 
Diskusjon. 
Det ble flere gode diskusjoner i løpet av dialogkonferansen, blant annet om 
avveiningen mellom hensynet til brannsikkerhet, rømning og universell utforming. En 
del blokker har kun en rømningsvei, eller rømningsvei nr. 2 er ikke brukbar for 
mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Brannvesenet påpekte at løsninger med 
bro fra balkong ut til ekstern trapp eller lignende, kan gi bedre rømning ved brann. 

 
 
Etterarbeid. 
Etter dialogkonferansen ble det sendt ut et evalueringsskjema til borettslag/sameier 
og boligbyggelag som deltok, med ti spørsmål.  Det kom inn 11 svar. Evalueringen 
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gav gode tilbakemeldinger på innholdet i dialogkonferansen. De fleste hadde litt eller 
ingen kunnskap om etterinstallering av heis fra før, og vurderte det som nyttig å delta 
på dialogkonferansen. Fem ar respondentene vurderte det som mindre aktuelt å 
arbeide for etterinstallering av heis, og fem stilte seg positive til etterinstallering av 
heis i eget borettslag. 
 
I ettertid er KONE’s forslag til heisløsning i Flåtestadveien 4-16 lagt bort, da 
kostnadene og ulempene ble vurdert som større enn fordelene. Det var blant annet 
en utfordring at dersom heisen ble ført ned i parkeringsanlegget i plan U2, ville hver 
heis blokkere for flere enn en parkeringsplass. Stoppet heisen i plan U1uten å gå ned 
til parkeringsanlegget, ville noe av gevinsten ved etterinstallering av heis bli borte.  
 
I andre borettslag/sameier er det gitt informasjon fra dialogkonferansen, uten at det 
har vært ønske om at styret setter i gang videre utredning. I to av boligsameiene som 
var til stede på dialogkonferansen er det i ettertid satt i gang søknadsprosesser for 
trappeheis til beboere som ikke lenger klarer å gå i trapp.  
 
Det ene borettslaget som velger en løsning med trappeheis som bare kan brukes av 
en person, istedenfor ordinær heis som kan brukes av alle, er en fire etasjes blokk 
med gjennomgående korridor. I dette borettslaget kan en heis betjene alle 
leilighetene, og kostnadene for en heis kan fordeles på 40 boenheter i 2, 3 og 4. etg. 
Her ville etterinstallering av ordinær heis, gi husleieøkning i området 200-300 kr. pr 
måned, avhengig av hvor stort husbanktilskudd som gis. Likevel har styret konkludert 
med at etterinstallering av heis ikke er aktuelt, og gått for en løsning med trappeheis 
fra NAV. 
 
I Oppegård er det tre blokker med gjennomgående korridor, hvor det er mulig å 
fordele kostnadene for en heis, på mange boenheter. Løsningsmodellen fra Årdal 
kan brukes uten vesentlige endringer. Her kan etterinstallering av heis gjennomføres 
med relativt lav husleieøkning.  
 
 

Svalgangsprosjekt. 
 
I siste fase av prosjektet arbeidet vi med 
å illustrere og videreutvikle en idé som 
sprang ut av diskusjonene på 
dialogkonferansen. Brannvesenet 
kommenterte at en av løsningene som 
Bråthen Mekaniske presenterte, med ny 
trapp utenfor bygget, som nås via broer 
fra balkongene, og heis i gammel 
trappesjakt inne bygget, kunne gi  
tryggere rømning ved brann, da det ofte 

 
Greverudhagen borettslag, Flåtestadveien 4-10 

er røyken som skader mest. En løsning med en svalgang som er trukket ut fra 
fasaden, med bro inn til hver enkelt leilighet, vil gi den samme muligheten for 
trappefri rømning bort fra røyk og varme. Samtidig blir det mindre innsyn til 
leilighetene fra svalgangen, når det er noen meter mellom svalgangen og vinduene. 



 Side 12 
 

Ved en svalgangsløsning reduseres kostnadene til heis, i og med at en heis kan 
betjene alle oppgangene i blokken. Kostnadene ved bygging av en frittstående 
svalgang, antas å være lavere enn om hver oppgang skulle ha sin egen heis.  
 
 
 
 

Arkitekt Marie Lowzow Morland 
utarbeidet en idéskisse for boligteamet, 
med en frittstående svalgangsløsning. 
Idéskissen tar utgangspunkt i en av 
blokkene i Greverudhagen boligsameie; 
Flåtestadveien 4-10. Idéskissen følger 
som vedlegg til denne rapporten;  
”En ny sosial fasade”  
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Spørreundersøkelse åtte måneder etter dialogkonferansen. 
 
I september 2015 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til borettslag og sameier 
som var deltagere på konferansen. Hensikten med spørreundersøkelsen var å få vite 
hvilke faktorer som bidrar til at noen styrer i borettslag og sameier velger å utrede 
muligheter for etterinstallering av heis, og hvilke faktorer som bidrar til at andre styrer 
vurderer dette som lite aktuelt. Det ble også stilt spørsmål om hvilken bistand styrene 
opplever at de har behov for, dersom de ser behov for å utrede etterinstallering av 
heis. Spørreundersøkelsen ble sendt til 12 borettslag/sameier og et boligbyggelag 
som var deltagere på konferansen. Det kom inn 6 svar. Det er et lite utvalg og gir ikke 
grunnlag for å trekke store konklusjoner. Det er likevel nyttige tilbakemeldinger. 
Spørreundersøkelsen på de følgende sider. 
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På noen av spørsmålene er det anledning til å krysse av på flere alternativer, og det 
er derfor flere enn 6 svar. Det er en tendens til at respondentene ser et økende 
behov for heis, men at det aldri har vært utredet. Det kommer frem et behov for 
bistand i forhold til økonomi og beslutningsprosesser. Løsningen fra idéskissen, med 
svalgang trukket ut fra fasaden, oppfattes av flere som en mulighet til å få 
etterinstallert heis.  



 Side 16 
 

Denne løsningen er ikke realisert eller detaljprosjektert andre steder tidligere. Det er 
derfor ikke mulig å anslå noen kostnad på en slik løsning, med utgangspunkt i 
prosjekter som er gjennomført tidligere. Det at flere av respondentene oppfatter 
denne løsningen som et aktuelt alternativ, kan være en grunn til å få gjennomført 
detaljprosjektering kostnadsberegning av en slik løsning. 
 
Flertallet av respondentene har ikke undersøkt eller tatt stilling til om tilskudd fra 
Husbanken ville gjøre det mer realistisk å få gjennomført etterinstallering av heis. De 
mener at Husbanken bare har 5 % av ansvaret for at boligene i borettslaget/sameiet 
har en adkomst som fungerer for alle, også småbarnsfamilier og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
 

Konklusjon. 
Resultatene fra prosjektarbeidet, tyder på at behovet for etterinstallering av heis er 
økende. Mange av borettslagene har stor andel av eldre og middelaldrende beboere. 
Tilbakemeldingene fra styrene, både gjennom spørreundersøkelsen og ved samtaler, 
er likevel at ingen så langt har konkrete planer om å utrede etterinstallering av heis, 
selv om de ser at behovet er økende. Borettslagene og sameiene har mange andre 
oppgraderingsbehov, som de vurderer som viktigere enn etterinstallering av heis. 
Mange beboere signaliserer at de ikke ønsker husleieøkning eller endringer i sitt 
bomiljø.  
 
For styrene i det enkelte borettslag/sameie er utredning av etterinstallering av heis en 
oppgave som krever mer ressurser og kompetanse enn det man kan forvente at de 
har. Sjansen for at styret legger ned en enorm innsats i noe som ikke blir realisert, er 
en risiko som kan bidra til at etterinstallering av heis blir et helt uaktuelt tema. Det kan 
ikke forventes at det er styrene i borettslag og sameier som tar pådriverrollen på et 
så krevende område. Samtidig er økt etterinstallering av heis en viktig målsetning i 
regjeringens boligpoIitikk. For at det målet skal nås, kreves det lokale pådrivere som 
har nødvendig kompetanse og kapasitet.  
 
I innleggene på dialogkonferansen fra Årdal og Larvik, var det boligbyggelagene som 
var pådrivere. Boligbyggelagene utviklet ideer og prosjekter, i noen tilfeller med 
prosjektmidler fra Husbanken. Boligbyggelagene jobbet med informasjon og 
motivasjon mot styrene og tilbud om bistand i forhold til prosjektering. 
Boligbyggelagene deltok også i informasjonsarbeid overfor beboerne.  
 
Det kan virke som om det er en forutsetning for økt etterinstallering av heis, at 
boligbyggelagene går inn i denne pådriverrollen. For å kunne gå inn i denne rollen er 
det sannsynlig at boligbyggelagene må søke prosjektmidler fra Husbanken så de kan 
frigjøre ressurser til å bygge kompetanse og utvikle nye idéer og nye prosjekter innen 
etterinstallering av heis. Det er vanskelig å se noen annen aktør, som har tilstrekkelig 
kompetanse og profesjonalitet i utgangspunktet, og som samtidig er så lokal og nær, 
at prosjektledelse kan utføres i tett dialog og samarbeid med borettslag/sameie. 
 
Idéskissen som sprang ut av prosjektarbeidet i Oppegård kommune, med svalgang 
som trekkes ut fra fasaden, kan være en mulig løsning for noen av de blokkene hvor 
det tilsynelatende er ”helt umulig” å få plassert heis. For å få vite om løsningen er 
gjennomførbar, og gir lavere kostnader enn heis i hver oppgang, kreves 
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detaljprosjektering og kostnadsberegning, i regi av en lokal pådriver for 
etterinstallering av heis, eventuelt med tilskudd fra Husbanken. 
 
Link til nettsiden for dialogkonferansen, hvor de fleste presentasjonene er lagt ut: 
http://www.husbanken.no/universell-utforming/dialogkonferanse-heis-oppegard-20-
01-2015/  

http://www.husbanken.no/universell-utforming/dialogkonferanse-heis-oppegard-20-01-2015/
http://www.husbanken.no/universell-utforming/dialogkonferanse-heis-oppegard-20-01-2015/
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AKTIVITET

All aktivitet befinner seg i sør for bygget. 
Med mindre du går på tur, eller skal på 
besøk vil beboerne mest sannsynelig ønske 
å bevege seg mot sør når de går ut av 
boligen sin.

BEBOERNE

En stor andel av beboerne er eldre 
og enslige. Noen er enker/enkemenn. 
På befaringen ble det sagt at 35% av 
beboerne i borettslaget er over 70år. I 
tillegg finnes det i følge styreleder noen 
kommunale boliger som brukes av større 
barnefamilier. Etter å ha tilbrakt tid på 
tomten, kom jeg i snakk med flere av 
beboerne. Det vriker som om alle kjenner 
alle. De handler inn mat for de som er 

Situasjon

dårlig til beins, og tar inn posten for de 
som er på ferie. De forteller om morgensol 
inn på kjøkkenet. En av damene jeg kom 
i prat med, nevte at hun kunne tenkt 
seg en frokostbalkong. Jeg dro også 
på visning på en loftsleilighet som var til 
salgs i borettslaget. Det var kun to eldre 
venninner som var på visning utenom meg. 
Hun likte leiligheten og beliggenheten 
med nærhet til venner, eldresenter, butikk 
og kolektivtransport. Men med et 10-års 
perspektiv, ville det være galskap å kjøpe 
leiligheten uten heis. Hun var nå 84 år.
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BYGGET

Bygget er en terrasseblokk i 6 etasjer hvor 
to  av etasjene er delvis under bakken. 
(garasje og en leilighetsetasje)

Terassene med utgang fra stue er 
hovedsakelig vendt mot vest. Inngangsparti 
og kjøkken er vendt mot øst.

I første etasje har de allerede satt inn en 
dør ut til hagen fra kjøkkenet. Tanken er å 
lage slike dører i de øvrige  etasjene. 
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SOLLYS

Diagrammet viser rettning på sollyset og 
hvor høyt solen er på himmelen. Tallene 
viser dagene på sitt lengste og korteste

Sommer kl 04.00  -   5 grader
Sommer kl 08.00  - 30 grader
Sommer kl 11.00  - 50 grader

Vinter     kl 10.00  - 10 grader
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OPPGAVEN

Oppgaven er å lage en svalgang med 
noen meters avstand til bygget ettersom 
mange ikke liker at andre går for tett forbi 
soveromsvinduet. Svalgangen skal være 
tilknyttet et heis- og trapperom.

ET SKALL FOR VIND OG VÆR

De som virkelig trenger heisen, vil mest 
sannynelig ikke være i stand til å måke 
snø. Derfor vil jeg lage skall i glass som 
hviler over svalgangen. Bygget selv vil gi ly 
fra vest, så skallet vil ligge på  østsiden av 
svalgangen. For at glassveggen ikke skal 
bli en for dominerende og stor flate har 
jeg tenkt at man kan sette den sammen 
av flere glassflater på samme måte som et 
skifertak. Glassflisene er på 1m x 1m, som 
blir en størrelse som er mer ”menneskelig”. 
Flisene festes i bånd av stål, som også vil ha 
funksjon som avstivning på konstruksjonen. 
Fordi flisene ligger i forskjellige lag, blir 
refleksjonene i glasset delt opp.

Ved bruk av en slik fasade ved et annet 
bygg med mindre farge, kunne man ha 
satt inn fargede glassfliser. 

Min idé

EKSISTERENDE BYGG
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EN SOSIAL FASADE

Med så hyggelige, inkluderende og 
sosiale beboere, ville det være trist om 
svalgangen ble en mur eller vegg mellom 
bygget og veien hvor folk ferdes. Derfor 
har jeg en visjon om at svalgangen skal 
bli en sosial fasade. Som en forlengelse av 
kjøkkendørene og de røde vinduskarmene, 
ønsker jeg at broene skal binde sammen 
de to konstruksjonene som tråkletråder. 
Noen av broene kommer ut som felles 
balkonger på andre siden av glass-skallet 
og skaper kontakt med livet på gangveien.  

Broene er bygget av stål malt i samme 
farge som vinuskarmene. Gulvet på broene 
er laget i armerte glassfiberrister og kan fås i 
samme farge. Snøen vil falle igjennom risten 
slik at man slipper å måke. Hullene vil også 
gi noe lysnedslipp til de under. Samtidig vil 
ristene være mindre støyende å gå på enn 
vanlige metallrister. Det er heller ikke glatt 
å gå på når det er vått. Disse broene har 
også en konstruktiv funksjon som avstivning i 
øst-vest-rettning. (Jeg antar at blokken kan 
tåle den belastningen)
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ROMMET UNDER OG MELLOM

Svalgangen er plassert der hvor veien er 
plassert i dag. Veien flyttes 2 m til siden. 
Dette gjør at de i første etasje kan beholde 
hagen sin akkuratt som den er. Under 
svalgangen kan man plassere benker, lage 
lekeplass til barn og barnebarn og kanskje 
lage sykkelparkering for gjester. Beboerne 
har kanskje noen ideer selv også?

Dersom de i første etasje missliker innsyn 
i hagen sin, er det mulig å plante trær 
i mellom som vil få en funksjon som en 
vertikal hekk. Dette på bekosting av lys.

Huske

Se på fuglene

Trehytte

Romantikk i trekronen

HEISHUSET

Heishuset er laget i grå tegl. Fargen 
grå signaliserer inngang i likhet med 
overbyggene ved de andre inngangene. 
Mellom heishuset og bygget er det laget en 
snarvei ned til garasjen. Utenfor heishuset 
er det laget en sladreplass. Her har man 
oversikt over hvem som kommer og går, 
samtidig som man har et sted å sette seg 
ned for en prat. Plassen er i stor grad vendt 
mot sør og vil bli en fin solrik plass. Vinduer 
er plassert med hensikt på bevegelse og 
siktlinjer. Bygget er koblet til underetasjen 
ved hjelp av en innebygd bro.
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ALTERNATIVE HØYDER 

1. Lage en svalgang for hver etasje som 
er koblet til heishuset som er tilsvarende 
høy. Alle får tilgang til heisen. Ulempen er 
at svalgangsbygget kan virke litt stort, og at 
heisbygget vil gå over gesimshøyden.

2. Ved å si at de tre leilighetene i 
loftsetasjen ikke får tilgang til heisen, kan 
svalgangen og heishuset bli en etasje 
lavere og underordne seg det eksisterende 
bygget i større grad. Da vil svalgangen 
bli mindre ruvende. Ulempen er at tre 
leiligheter blir uten heis.

3. Det er mulig å føre heisbygget opp til 
loftsetasjen og gi en av loftsleilighetene 
direkte inngang til heishuset, uten at du får 
en høy svalgangskonstruksjon. Heisbygget 
vil da bli like høyt som i alternativ 1.

4. Det er også mulig å øke takhøyden på 
østsiden av bygget og bygge inn en koridor 
der hvor kneloftet ligger nå. Da vil du kunne 
ha en lav svalgangsløsning. Samtidig vil 
det øke opplevd høyde på hovedbygget, 
og de tre loftsleilighetene vil miste to 
vinduer hver, der hvor de har takoppløft i 
dag. Dette kan det kompanseres for med 
takvinduer, og vinduer i svalgangen slik at 
man får gjennomlys
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Underetasjen

10m
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10m

Grunnplan/
1.etasje
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2.etasje

10m
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10m

3.etasje
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4.etasje
(Alternativ 3)

10m
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4.etasje
(Alternativ 1)

10m
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