
Med virkeligheten som lærebok 
Fra tilgjengelighet for rullestoler til økt brukskvalitet for alle?
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Forskningsprosjektet har 
tatt utgangspunkt i tre ulike 

boligprosjekter som alle har hatt uttalte 
mål om å framstå som forbiledlige 
innen universell utforming. Gjennom 
forskningsprosjektet har vi søkt å 
etterprøve hvordan de politiske og 
ideologiske målsettingene har blitt 
håndtert og overført til konkrete 

løsninger. Prosjektet har gjennom 
intervjuer søkt innsikt i hvordan 
løsningene oppleves av de som bor 
der. Beboernes ulike erfaringer drøftes 
opp i mot kriterier fastsatt i lovverk og 
standarder og veiledningsmateriell, 
samt krav i nye forskrifter. Generelle 
krav om brukskvalitet drøftes opp mot 
mer spesifikke krav knyttet til enkelte 

brukergrupper. 

Denne brosjyren er laget for å trekke 
ut essensen av prosjektet til inspirasjon 
og læring for aktører i boligsektoren - 
aktører som søker å strekke seg mot å 
lage enda bedre boligprosjekter for så 
mange som mulig. 

F

Forskningsprosjektet med virkeligheten som 
lærebok
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de fleste designdisipliner hvor 
produktet har en bruksfunksjon 

foregår en streben etter å utvikle bedre 
og mer brukervennlige produkter. Dette 
arbeidet går under mange ulike navn 
og overskrifter, blandt annet Design for 
alle, Inkluderende design eller Universell 
utforming. Disse begrepene er delvis 
overlappende, hvor tolkning og innhold 
varierer mellom ulike fagdisipliner og 
i ulike land. Alle er imidlertid uttrykk 
for søken etter bedre designprosesser 
og bedre løsninger sett i lys av ulike 
sluttbrukeres perspektiv.  

Universell utforming er det begrepet som 
har fått mest gjennomslag i Norge og 
som benyttes i offentlige dokumenter, 
lovverk og Norsk standard. Universell 
utforming er et benyttet begrep i 
flere ulike fag, som for eksempel 
tjenesteutvikling, teknologiutvikling, 
produktdesign, arkitektur og 
planlegging. Begrepet er definert med 
en felles begrepsforståelse utgitt av 
Miljøverndepartementet (2007): 

”Universell utforming er utforming av 
produkter og omgivelser på en slik måte 

at de kan brukes av alle mennesker, i så 
stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpassing og en spesiell utforming.”  

Ved å sette seg inn i ulike brukeres 
opplevelse og behov, kan designere 
se og forstå hvordan ulike mennesker 
opplever eller bruker et produkt eller 
en bygning. Det er viktig å forstå at 
disse opplevelsene avhenger både av 
funksjonelle og estetiske kvaliteter, men 
også hvordan produktet og de fysiske 
omgivelser innbyr til ulik bruk. 

Sikring av tilgjengelighet i bygninger og 
utearealer har først og fremst handlet 
om arbeidet med lovverk, standarder og 
detaljer. Dette er viktige tiltak, men langt 
fra tilstrekkelig for å sikre løsninger som 
oppleves som gode for ALLE. 

Intervju, observasjon eller workshops 
er metoder som kan gi god innsikt 
og forståelse for hvilke behov, 
opplevelser og  krav ulike brukere har 
til sine boliger og utearealer. Denne 
førstehåndsinnsikten mener vi kan 
inspirere designere og utbyggere til å 
skape løsninger som passer for alle, og 

være med på å utvikle og kvalitetssikre 
fremtidens løsninger. 

Metoden benyttet i dette prosjektet 
omfatter en åpen tilnærming der man tar 
utgansgspunkt i hvordan ulike beboere 
opplever kvaliteter i omgivelsene og 
hvordan de legger til rette for møter 
og opplevelser. Med bygde omgivelser 
mener vi alt fra deltaljer i boligen 
til brukskvalitet i planløsninger og 
områdekvaliteter.  

I

Universell utforming som metode 
Brukererfaringer som inspirasjon til kvalitetssikring av løsninger

”Universell utforming er 
utforming av produkter 
og omgivelser på en slik 

måte at de kan brukes av 
alle mennesker, i så stor 

utstrekning som mulig, uten 
behov for tilpassing og en 

spesiell utforming.”  
MD (2007)
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Fakta
Adresse: Odd Brochmanns vei 1-187, 
Berg, Trondheim

Byggeperiode:  2009-2011

Byggherre: SiT bolig

Ansvarlig prosjekterende: Svein 
Skibnes arkitektkontor AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Entreprenør: Skanska Norge AS

Boenheter: 644 hybler -  67 
bofelleskap med 2-8 beboere 
med felles kjøkken og bad, 57 
parleiligheter med eget kjøkken og 
bad, 63 hybelleiligheter med eget 
kjøkken og bad
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Nye Berg studentby består 
av 644 boenheter av ulik 

størrelse og hybeltype integrert i et 
eksisterende villaområde, med kort 
avstand til Gløshaugen og NTNU, 
rekreasjonsområder, Lerkendal 
stadion og nærbutikk. Som en 
forutsetning for det nye prosjektet 
ble de gamle studentboligene på 
Berg revet, hvor rivingsmaterialet 
har blitt delvis gjenbrukt i et annet 
prosjekt, noe SiT bolig hadde som krav i 
konkurranseutlysningen. 

Tomten på 2000 m2 har en vestvendt 
skråning med 20 m høydefall, og med 
kvikkleireforekomster på sørlige del. De 
største utfordringene i konkurransen var 
å utnytte tomten på best mulig måte 
samtidig som flest mulig boliger og 
utearealene ble tilgjengelige for alle.

Mål og visjoner

I samarbeid med NAL | Ecobox og 
Husbanken utlyste SiT bolig i 2006 
konkurranse om total omforming av 

den eksisterende studentbyen, med 
mål om høyere tomteutnyttelse, god 
arkitektur med vekt på universell 
utforming, miljøvennlig materialbruk 
og lavt energiforbruk. Man ønsket å 
bygge funksjonelle og moderne boliger 
for fremtidens studenter. Svein Skibnes 
arkitektkontor AS vant konkurransen 
med sitt prosjektforslag Sigúr Berg. 

Prosjektet består av flere bygningsvolum 
som tar opp høydeforskjellene i tomten. 
De fleste boligene har adkomst fra 
terreng og kontakt med utearealene er 
vektlagt. Det er etablert felles uterom 
som skal fungere som møteplasser og gi 
rom for ulike aktiviteter grilling, soling 
og sandvolleyball. Det er kun gang- og 
sykkeltilgang inne i  området, med 
unntak av biltilgang til HC- parkeringer 
tilknyttet bofellesskapene øverst på 
området, som også er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. 

Den første og nedre delen av den nye 
studentbyen ble innflyttingsklar i januar 
2011.

N

Berg studentby, Trondheim
SiT bolig har vært en målrettet og engasjert boligutvikler, med klare målsettinger og krav. 
Prosjektet har utnyttet en vanskelig tomt på en god måte, og oppnådd et boligområde for 
studenter med høye områdekvaliteter for alle!

Målsettinger
SiT bolig har klare fokusområder og 
mål med sine boligprosjekter, og 
har fastsatt fire hovedpunkter i sin 
prosjekteringsmal:

•	 Energiforbruk - energityper
•	 Miljøvennlige materialer
•	 Universell utforming - alle boliger 

skal ha besøksstandard
•	 Arkitektur og identitet tilpasset 

eksisterende boligområde

Vinnerprosjektet ”Sig úr Berg”- illustrasjon arkitekt



10

Erfaringer med prosjektet

Vi har gjennom dybdeintervju med 
studenter, byggherre og utbygger 
hentet ut erfaringer fra Berg studentby 
knyttet til hovedmålsettingene om 
universell utforming og bolig kvaliteter 
for alle. Prosjektet er også faglig vurdert 
ut i fra TEK-10. Fem studenter med 
ulik bakgrunn ble valg for å få innsikt 
i hvordan boligene og uteområdene 
fungerer etter at det er tatt i bruk. Tre av 
studentene hadde funksjonsnedsettelse, 
og gir viktige innspill til hvordan 
prosjektet faktisk fungerer for disse. 
To av de tre bodde ikke på Berg ved 
intervjutidspunktet, men hadde et 
forhold til den nye studentbyen som 
tidligere beboer eller besøkende.

Et sosialt studentliv

De sosiale dimensjonene ved å bo 
kommer klart fram som en viktig 
bokvalitet for studentene. Berg 
studentby legger godt til rette for at folk 
skal møtes, både gjennom at hyblene 
er organisert i bofellesskap men også 
gjennom tilfeldige møter ute. Flere av 
studentene tydeliggjorde at de valgte 
Berg mye på grunn av muligheter for å 
bo tett på andre studenter. ”Det er sosialt 
for det er alltid folk her, også er det er kort 
vei til venner som bor i studentbyen. Så 
lenge ikke folk er uvenner så er det bra 
å bo så tett ” uttaler en av studentene. 
Ønsket om å bo i bofellesskap er 
uavhengig av funksjonsnedsettelser, 
noe en studentene som sitter i rullestol 
gir uttrykk for. SiT bolig har uttalt at de 
har manglet bofellesskap for studenter 
i rullestol, og kan med 3- manns 
bofellesskapene i studentbyen tilby 
alle studenter bolig gjennom SiT. Disse 

Markering av trinn og 
håndrekker i trapp med 
kontrastfarger

Uformelle og sosiale 
møteplasser mellom husene

Søppelkontainere 
tilrettelagt for alle

Oversiktsplansje 
over området

Situasjonsplan over Berg studentby
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bofellesskapene har noe større hybler 
og fellesarealer, samt tilgang til HC- 
parkering i umiddelbar nærhet. 

Bo- og brukskvaliteter 

Studentene vi intervjuet var generelt 
fornøyd med utformingen av både 
boligene og fellesarealene. SiT bolig 
ønsket å oppnå besøksstandard i så 
mange boliger som mulig på Berg, i 
tillegg til spesialtilrettelagte bofellesskap. 
Å ha besøksstandard på alle hyblene er 
en viktig kvalitet for en studentby. Det 
betyr at en student eller besøkende 
i rullestol kan delta på vorspiel eller 
komme på besøk på lik linje som alle 
andre og har mulighet til å benytte 
toalettet uavhengig av hybel.

Både parhyblene og de fleste 
ordinære hyblene er imidlertid 
trange for rullestolbrukere, til tross 
for besøksstandard. Det er plass til 
å manøvrere rullestolen, men ikke 
nødvendigvis plass til utstyr og 
møbler. En av våre informanter med 

bevegelseshemming hadde bodd i en 
parhybel, og han tydeliggjorde spesielt 
problematikken i denne boligtypen.

Situasjonsplan og tilgjengelighet i 
området

Stier og ramper skaper gode 
forbindelseslinjer gjennom studentbyen. 
Tross mange nivåforskjeller og bratt 
terreng har de aller fleste boligene 
adkomst på bakkeplan. Arkitektene 
har lagt mye arbeid i å skape flytende 
overganger i landskapet, noe som 
oppleves både som flott og behagelig i 
bruk. 

Flere gressvoller og småplasser gir 
studentbyen grønne pusterom mellom 
boligene, dette sammen med en anlagt 
volleyballbane i midten, benker og flere 
grillområder bidrar til at området virker 
spennende å bevege seg igjennom. 
Besøker man studentbyen en solfylt 
vårdag er de meste av uteområdene i 
aktiv bruk, og dette kan betraktes som en 
av de viktigste kvalitetene med området. 

En mer kompakt utbygging kunne gitt 
noe lettere adkomstforhold med for 
eksempel lett heistilgjengelighet, men 
man hadde imidlertid mistet denne 
nære forbindelsen mellom ute og inne, 
samt de grønne fellesrommene som 
binder boligblokkene sammen og skaper 
uformelle møteplasser. 

Arkitektene har oppnådd å skape 
rullestoltilgjengelighet gjennom området 
med stigningsforhold 1:12 eller slakere. 
1:12 er i utgangspunktet for bratt for 
ramper utendørs, men man forsvarer 

”Å bo på Berg er sosialt for 
det er alltid folk her, også er 

det er kort vei til venner som 
bor i studentbyen. Så lenge 

ikke folk er uvenner så er det 
bra å bo så tett. ”

Per, 23 år, om det sosiale livet på Berg.

Inngangssituasjon i kontrastfarger 
og trinnfri adkomst Utearealene - mars 2012

Grønne pusterom 
mellom husene 
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løsningen med at det er mulig å komme 
til området både ovenfra og nedenfra. 
Ramper og stier har gode hvilerepos og 
håndløpere, samt benker og kanter for 
hvile. Alle hyblene har trinnfri adkomst, 
bortsett fra noen få bofellesskap som 
SiT bolig søkte dispensasjon for, hvor 
det krevde tre ekstra heiser for å få 
tilgjengelige. 

Orienterbarhet i området. 

Situasjonsplanen er relativt komplisert og 
det er noe kronglete å finne frem til riktig 
dør og nummer. En oversiktsplansje i 
adkomst til område forteller hvor de ulike 
blokkene ligger. Kartet er ikke taktilt, og 
det vurderes som umulig for blinde å ta 

seg frem på egenhånd som ny i området. 
Som synshemmet med kjennskap til 
studentbyen er det mulig å orientere 
seg ved hjelp av gjennomgående god 
markering av kanter på stiene som tar 
deg gjennom området. Møblerings- og 
ferdselssoner er skilt fra hverandre for å 
forenkle bevegelsen rundt. Inngangene 
er tydelig markert med kontrastfarger 
som inngår som en naturlig del av den 
arkitektoniske løsningen. Det er også 
gode kontrastmarkeringer av trapper og 
kanter og, men kun første og siste trinn i 
trapper er markert. 

Studentene vi har snakket med som 
har funksjonsnedsettelser er mer 

kritisk til studentbyen enn studenter 
uten funksjonsnedsettelser. Det at 
de fleste hyblene er trange reduserer 
valgfriheten for rullestolbrukere. Det 
bratte terrenget, og avstanden mellom 
tilrettelagte hybler for rullestolbrukere 
og felles servicefunksjoner er pekt på 
som problematisk, særlig på vinterstid. 
Boligene som er større ligger riktignok 
nært biloppstillingsplass, men desto 
lengre fra fellesfunksjonene som post 
og fellesvaskeri. En student i rullestol 
forteller at han bruker bilen sin for å 
levere søppel og vaske klær. Denne 
løsningen oppleves som upraktisk, selv 
om søppelsystemet og vaskeriet er godt 
tilrettelagt.

Sandvolleyballbanen i midten av 
studentbyen er veldig populær i 
sommer-halvåret.
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Estetiske kvaliteter 

Området oppleves som spennende og 
variert. Til tross for høy arealutnyttelse 
av tomten er bygningsvolumene brutt 
ned i mindre volum noe som gjør at 
anlegget glir godt inn i området og føles 
god proporsjonert. Flere av studentene 
opplever fargevalg og materialbruk som 
fint. 

Arkitekten har fokusert mye på å skape 
rom med godt dagslys og utsyn. Dette 
anses som viktige boligkvaliteter som 
ofte forsømmes når det prosjekteres hus 
med passivhusstandard. Flere studenter 
påpekte at de var tilfreds med lysforhold 
og utsikt fra sine hybler, mens studenter 
som bodde i de mørkeste parhyblene 
påpekte at de gjerne skulle hatt bedre 
dagslysforhold.

Alle hyblene har fått et røft estetisk 
uttrykk, med fokus på materialer 
som senker behovet for vedlikehold. 
En vaktmester som har ansvar 
for vedlikehold og oppfølging av 

studentbyen er veldig fornøyd med 
materialvalget i hyblene. Veggene 
er kledd med oljet kryssfinerplater i 
kombinasjon med rå betong. Flere 
studenter ga uttrykk for skepsis. Ei 
uttrykte at dette gjorde inntrykk da hun 
flyttet inn, og hun fikk umiddelbart lyst 
til å male hybelen sin. Kryssfinerveggene 
har hun etter hvert begynt å like, men 
betongveggene har hun fortsatt lyst til å 
male.

Studentbyen oppleves som 
velfungerende for studenter uten 
funksjonsnedsettelser, og løsningene 
som er valgt har skapt bolig kvaliteter 
for studenter flest. Bygningsmassen er 
plassert fint i terrenget som gir gode 
uterom i vår- og sommerhalvåret, i en 
tid når uterommene brukes aktivt av 
studentene.  Det er mulig å komme seg 
rundt i hele studentbyen med rullestol, 
men på grunn av store avstander og det 
bratte terrenget er det likevel krevende 
for en bruker av manuell rullestol å bo på 
Berg studentby. 

Tiltakene som er gjort for å tilrettelegge 
området og flesteparten av hyblene 
for rullestolbrukere og synshemmede 
bidrar i store trekk som helhet positivt til 
studentbyen.

Problemområder
Noen områder fremtrer som 
problematiske gjennom 
beboererfaringer:

•	 Avstand mellom kollektiv 
med tilgjengelige hybler og 
fellesfunksjoner

•	 Framkommelighet gjennom 
området med rullestol om 
vinteren

•	 Parhyblene fremstår som trange 
og vanskelige å møblere, særlig for 
personer i rullestol.

 ”Alle skal kunne bo hos oss” 
Et av SiT bolig sine hovedmålsettinger

Romslig hybel tilgjengelig 
for rullestolbruker, i 3-manns 

kollektivene

Markering av trapp 
med taktilt underlag 
og kontrastfarger

Heiser gir 
tilgjengelighet både til 

området og til boligene
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Løvåshagen består av i alt 80 
boliger fordelt på fire lamellblokker 

i Fyllingdalen like sør for Bergen. Med 
3-, 4- og 5- roms leilighetsvarianter har 
utbyggerne lagt tilrette for et nabolag 
med et mangfold av generasjoner og 
mennesker.

Mål og visjoner

Løvåshagen er det første 
boligprosjektet i Bergen kommune 
hvor universell utforming er fastsatt i 
reguleringsbestemmelsene. Det kreves 
at prinsippene om universell utforming 
legges til grunn i hele planområdet. 

Planen var å bygge et stort prosjekt 
og legge inn en variasjon av 
boligtyper. Utbyggeren ønsket å nå 
både de som selger sine eneboliger 
og de som trenger etableringsbolig 
og er førstegangskjøpere. Dette 
målet er ikke ren idealisme, men 
utbygger understreker at det også 
gir et bredere kundegrunnlag. ByBo 
har målsettingen om mangfold og 
variasjon av beboergrupper nedfelt i 
byggherreprogrammet sitt. De ønsker å 
unngå rene seniorboligprosjekter, hvor 
alle er i samme livssituasjon. I bunnen 
ligger det en vilje til å finne løsninger  

Løvåshagen, Bergen
Løvåshagen er et Fyrtårnsprosjekt for Universell Utforming og passivhus-standard i Norge, 
i samarbeid med Husbanken, SINTEF byggforsk og Enova. ByBo As har hatt stort fokus på 
kvalitet gjennom hele prosjektet, noe som har resultert i et vellykket boligområde med gode 
bokvaliteter.

L”Alt er på ett plan. Lett å 
vaske, lett å rydde, lett å 
holde rent. Varmt, heis, 

parkeringsgarasje.”
Beboer om kvalitetene med å bo på Løvåshagen

Sittegrupper i det solfylte 
gårdsrommet, med 

beplantning som skjermer.
Utearealene er tilrettelagt 
både store og små barn. Fo
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Fakta
Adresse: Løvåsbakken 31,33,35 og 37, 
Fyllingsdalen, Bergen

Byggeperiode:  2008-2009

Byggherre: ByBo AS

Ansvarlig prosjekterende: ABO Plan og 
Arkitektur AS

Hovedentreprenør: ByggMester VEST

Rådgivende firmaer: NODE 
rådgivende ing.AS | Geir Knudsen 
AS | Trond Wickman AS | SINTEF 
Byggforsk

Boenheter: 80 leiligheter fordelt 
på fire lammeller. 3-, 4- og 
5-roms, fra 51-96 m². 28 boliger 
med passivhusstandard og 52 
lavenergiboliger.
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som er gode for folk flest. Et viktig 
premiss for prosjektet var også at det ikke 
skulle være kostbart, alle skulle ha tilgang 
til å kjøpe.

Arkitektene mener det var nødvendig at 
de tenkte universell utforming helt fra 
starten av, på reguleringsplan-nivå. 

Utbyggeren ByBo AS har et ønske om å 
være med på å finne nye løsninger. Dette 
er en drivkraft for dem. De ser på det som 
en effektiv måte for kompetanseheving - 
”å være spydspiss kan bli god reklame.”

Kostnad og kvalitet

Kombinasjonen av pris og beliggenhet 
var utslagsgivende for mange av 
kjøperne på Løvåshagen. At Husbanken 
hadde finansiert prosjektet mener 
utbygger gjør at potensielle kjøpere 
vurderte det som seriøst og kan ses på 

som et slags kvalitetsstempel.  

Et nyutviklet konsept med karnapper 
i tre ulike størrelser som er ”hektet” 
på fasadene, skaper variasjon med 
utgangspunkt i en basisløsning.  Dette 
gir et spennende visuelt uttrykk samtidig 
som det gir leiligheter i ulik størrelser 
og prisklasser. Kjøper kan i praksis velge 
størrelse på stuen.

Utgangspunktet var at det skulle være 

Målsettinger
ByBo AS har en målsetting om å være 
med å finne nye løsninger, være i 
forkant og lærer underveis. Fokuset 
deres ligger på å utvikle prosjekter 
og følge dem fra idé til ferdig resultat. 

Løvåshagen ble sertifisert som 
Fyrtårnsprosjekt med mål om 
å bli det første store passivhus- 
prosjektet i Norge. ByBo har bevisst 
ønsket å skape et boligprosjekt 
med variasjon av leiligheter for å gi 
boligområdet en miks av beboere, 
alt fra eldre ektepar til studenter. I 
tillegg til energimålsettingene har 
universell utformingstankegangen 
vært med som en rød tråd 
fra prosjekteringsoppstart til 
ferdigstillelse av boligområdet.

 ”Det kommer folk fra 
andre steder og bruker vår 
uteplass. Altså, sitter der og 
har ungene med og bruker 

lekeplassen og sånt.”
Småbarnsfar om den solfylte uteplassen.
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Tydelige taktile og lesbare 
ledelinjer i dekket, og 
kontrast i trappetrinnSituasjonsplan over Løvåshagen
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rimelig å bygge, med enkle rørføringer 
og veggføringer. Også arkitekten er 
opptatt av å finne løsninger som gjør at 
man kan tilby rimelige boliger. Det skulle 
vise seg at flere ble positivt overrasket da 
de oppdaget at leiligheten også hadde 
skråtak og større takhøyde enn vanlig, 
en kvalitet som ikke ble kommunisert i 
salgsprosessen.

Det var viktig for arkitektene å få 
boligblokkene til ”å se litt glade ut” og 
har derfor lekt seg med farger. De har 
fått mange positive tilbakemeldinger 
nettopp på fargebruken. Boligene skulle 
være lyse og trivelige. Inne er det relativt 
nøytralt, slik at de som flytter inn står 
friere i forhold til innredning. 

Situasjonsplan

Bygningene er gruppert rundt et bilfritt 
tun med ulike oppholdssoner, og anses 
som spesielt godt egnet for de minste 
barna. Tunet ligger åpent mot sør og 
har gode solforhold. Utearealene er 
tilrettelagt for lek for barn i ulik aldre 
med sandkasse og sklie i terrenget. 
Lekeapparatene som har underlag 
av sand er ikke tilgjengelige for 
rullestolbrukere, og ingen av dem er 
tilpasset barn med funksjonsnedsettelser. 
Gangatkomsten til tunet er ikke trinnfri, 
men er løst med heisatkomst, i tillegg til 
trapp i terreng. 

Det harde dekket er godt egnet til 
trilling, sykling og ballek. Aktivitetene 
foregår tett på innganger og private 
uteplasser, som kan virke noe lite 
skjermet mot fellesarealet. Beboerne 
opplever utemiljøet som veldig fint 
for barna. At noen av inngangene er 
organisert rundt det felles uterommet 

Lek for både store og små på det 
bilfrie tunet på Løvåshagen
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legger godt til rette for at utearealene 
kan fungere som treffpunkt. Utearealene 
har også en sittegruppe, skjermet med 
beplantning. Taktile ledelinjer med 
kontrastfarge følger terrengtrappen opp 
til tunet, og til hvert åpne trappehus. 
Det kan anses å være litt lite skjerming 
mellom private uteplasser på bakkenivå 
og felles oppholdareal. En beboer 
som benytter fellesarealet lite synes at 
plassen er fin: ”Det er litt italiensk, som et 
samlingspunkt”.  

Valg av leilighet

Flere av dem vi har snakket med har 
ønsket å bo mot skogen, for å komme 
litt unna felleskapet rundt tunet. 
Endeleiligheter har vært de mest 

attraktive boligene, mye fordi de har tre 
sider med vinduer men også fordi de 
ligger på enden av svalgang uten vindu. 

Familien som har to barn i rullestol 
setter stor pris på tilgjengeligheten, og 
tilpasningene ute. Universell utforming 
er helt nødvendig i deres situasjon. 
To rullestolbrukere i samme leilighet 
er arealkrevende, spesielt med tanke 
på plassbehov til andre hjelpemidler. 
Familien gir uttrykk for at de er godt 
fornøyd med leiligheten og området. 

Bo- og brukskvaliteter 

De vi har snakket med er fornøyd med 
den åpne kjøkkenløsningen og størrelsen 
på oppholdsrom og stue, og det trekkes 
fram at det er gode muligheter for å ha 
mange gjester samtidig. Flere opplever 
derimot at de minste soverommene 
blir for små. Sportsbodene i kjelleren 
oppleves også ikke som fullgode på 
grunn av fuktig luft som begrenser hva 
som kan lagres der. Flere av beboerne 
skulle gjerne hatt mer lagringsplass inne 
i selve leiligheten og mener at 3 m² bod 
er noe lite. 

Familien som har barn i rullestol setter 
pris på at det er to bad hvor det ene har 
spesialtilpasning. Spesielt når de har 
gjester er dette praktisk. En far sier at han 
ofte har fundert på å slå sammen badene, 
slik at de kunne fått plass til badekar som 
ungene savner. På en annen side tenker 
han at det på sikt kan være lurt med to 
bad, når barna er blitt større. Badene 
vurderes som store og gode.

Dagslys og lydforhold

De fleste av våre informanter syns at 
det er uvanlig god lydisolering mellom 

”Hvis vi sitter med en 
totalentreprise så vil alt 
vi kommer på underveis 
medføre merkostnader. 

Derfor mener vi 
totalentreprise blir dyrere, 
og det kan igjen gå ut over 

kvaliteten hvis det blir 
vanskelig med endringer.”

ByBo AS om sammenheng mellom 
kvalitet og valg av enteprise.
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boligene. Det går an å ha  høy musikk i 
leiligheten uten at det forstyrrer andre. 
De er derimot ikke like fornøyd med 
lydforholdene inne i selve leiligheten, 
spesielt der det er soverom med atkomst 
fra stuen. Noen foreldre føler at de må 
sitte musestille i stuen når barna har lagt 
seg. 

Solforholdene blir framhevet som 
positive. Det å ha vinduer mot tre sider, 
for de som bor i endeleilighetene, blir 
også beskrevet som positivt i forhold til 
utsikt og lys. Beboerne vi har snakket 
med opplever at det er fine og store 
vinduer og masse lys i leilighetene. 
Denne opplevelsen modereres litt av 
de som bor mot skogen i de laveste 
etasjene, mye fordi skogen har vokst seg 
høyere og at det er behov for tynning. 

Uteareal og fellesrom

Altanen på 10 m² oppleves som stor 
og fin for de fleste av våre informanter. 
Innsyn og mangel på skjerming mellom 
balkongene reduserer derimot kvaliteten 
på det private utearealet. 

Generelt ser ikke beboerne 
vesentlige ulemper med svalgang-
løsningen. Svalgangene er i tillegg til 
inngangspartier også rømningsvei for 
beboerne. De setter ut blomsterkrukker, 
kasser, barnevogner og sykler utenfor 
dørene sine, noe vaktmesteren må 
fjerne. Det kan virke som om det er 
konflikt mellom ønsket om å gjøre 
inngangspartiet til sitt eget og kravet til 
rømningsvei. 

En 3- romsleilighet disponeres av 
borettslaget som de blant annet benytter 
til styrekontor. Stuen med kjøkken og 
bad er tilgjengelig for leie til for eksempel 
barnebursdager eller konfirmasjoner. 
Flere har spurt om å få leie soverommet 
til gjester, særlig eldre beboere. 

Estetiske kvaliteter

Beboerne er positive til fargebruken og 
ser det som en kvalitet at formspråket 
er friskt og variert. Området med sin 
piazza vekker assosiasjoner til en landsby. 
Heisen er tilrettelagt for synshemmede 
og har talesyntese. Leilighetene er 
utstyrt med en bryter i gangen som kan 

brukes for å slå av strømmen når man 
forlater leiligheten. Dette er praktisk, 
men bryteren burde vært markert med 
en farge og plassert litt høyere opp på 
veggen, slik at ungene ikke kunne rekke 
opp til den. 

Problemområder
•	 Ledelinjene ute er krummet. 

Blindeforbundets retningslinjer 
anbefaler imidlertid at de bør 
være rette

•	 Ledelinjene i svalgangene er 
strengt tatt overflødige, da 
svalgangen i seg selv angir 
bevegelses mønster.

•	 Noen av de minste boligene og de 
minste rommene er vanskelige å 
møblere.

•	 Beboerne hadde ønsket mer 
bodareal, spesielt inne i boligene

•	 Utearealet er best tilrettelagt for 
familier med barn og det kunne 
med fordel vært mer omtanke for 
andre brukergrupper

Trinnfri adkomst 
til balkong fra 
alle leilighetene

Oppbevaringsplass for utstyr 
til rullestoler er et ønske

Synlig trappetårn og 
ledelinjer i dekket
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Tertneshagen 7 og Tertnes Premium 
er to boligprosjekter hvor aktørene 

har hatt høye ambisjoner om å skape 
generelt gode boliger som er universelt 
utformet. 

Mål og visjoner 

Det er lagt opp til tilgjengelighet for 
rullestolbrukere til alle boligene, også 
der det bare er to etasjer.  Arkitektene 
har kalt svalgangskonseptet for positive 
svalganger og har med dette ønsket å 
tilrettelegge for gode møteplasser og 

T

Tertnes, Bergen
Tertneshagen 7 og Tertnes 
Premium er et boligområde 
som har fått en sterk identitet 
og god orienterbarhet 
gjennom bevissthet om å 
skape kvalitetsløsninger for 
alle.

Fakta
Adresse: Tertnesflaten 7 og 16, Bergen

Byggeperiode:  2006-2008

Byggherre: JM Byggholt AS 

Ansvarlig prosjekterende: Cubus 
arkitekter AS

Landskapsarkitekter: Cubus arkitekter 
AS

Hovedentreprenør: ByggMester VEST

Boenheter: 30 leiligheter fordelt på de 
to byggene - 26 på 82 m², 2 på 54 m²  
og 2 på 97,5 m².
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gi beboerne oppholdsareal mot øst på 
svalgangene. 

De har også hatt ambisjoner om 
å skape god lesbarhet og en sterk 
identitet. De ønsket å lage et grafisk 
klart uttrykk i fasader og bevisst skilting, 
dette som viktige virkemidler for god 
orientering. Lesbarhet er viktig når du 
kommer som gjest. Husene har fått 
store overdimensjonerte husnummer 
av stanset stål på fasadene mot 
veien og kontraster mellom dører 
og vegg i sorte og lysegrå toner. 
Trapperommene er plassert som tårn 
ved veien, for å synliggjøre adkomst og 
kommunikasjon. Vertikale espalier med 
klatreplanter markerer hver inngangsdør 
i svalgangsfasaden. Arkitektene hadde 
et ønske om å etablere uterom som 
skulle gi gode sanseopplevelser, der 
fargeopplevelsene skifter gjennom 
årstidene og plantene er valgt fordi de 
har lite allergener.

Erfaringer gjennom bruk

Vi har hatt samtale med 8 husstander, 
hvor syv bodde i samme type 4- roms 
leilighet på 82 m², mens en bodde i en 
leilighet på 97 m² i Tertnes Premium. Vi 
har gjennomført både gruppeintervju, 
telefonintervju og dybdeintervju med 
den enkelte husstand. De intervjuede 
beboerne har vært alt fra aleneforelder 
med tenåringsbarn og enslige til 
ektepar i pensjonsalder og pendlere. 
En kvinne var rullestolbruker og kunne 
gi en god innsikt i hvordan leiligheten 
fungerte for en person med hennes 
funksjonshemming.

Bo- og brukskvaliteter

De fleste beboerne i Tertnesflaten 7 har et 

helhetlig positivt inntrykk av leilighetene, 
og trekker frem kvaliteter som vinduer fra 
gulv til tak, alle funksjoner på et plan, kort 
avstand til varierte rekreasjonsområder, 
stille og rolig sameie, sentralt og landlig 
på en gang. Ingen av beboerne hadde 
imidlertid tenkt noe mer over at boligene 
hadde lave terskler og stort bad da de 
valgte bolig. At boligene var helt nye, 
med direkte tilgang til garasje via heis 
er andre kvaliteter som ble trukket fram. 
Beliggenhet i nærhet til familie var 
vektlagt av noen. På Tertnes Premium var 
det imidlertid viktig for flere av beboerne 
å få en bolig med livsløpsstandard når 
de først skulle flytte. For en kvinne som 
er avhengig av rullestol var dette helt 
avgjørende.

Boden på 3 m² vurderes som liten, 

Målsettinger
Første del av prosjektet, KS1, ble 
prosjektert, gjennomført og solgt 
som Zbo family boliger - boliger med 
fleksible vegger, smart-teknologi og 
gode utearealer rettet par og familier 
i etableringsfasen. 

Da det viste seg at del 1 var for 
dyre boliger for nyetablerte og 
barnefamilier, ble del 2 justert. 
Utbygger rettet boligene mot eldre 
og mer kjøpesterke par og familier. 
Prosjektets fokus ble redefinert 
til å være god tilgjengelighet for 
alle, gode utearealer, og fokus på 
energieffektive løsninger.

Situasjonskart over Tertnes
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spesielt siden viften for ventilasjonen er 
plassert der. I leiligheten hvor det bor 
en rullestolbruker står hjelpemidlene 
som ikke er i bruk i stua. Beboerne 
mener likevel at de har mer enn nok 
bodplass: ”Jo mer bod du har, jo mer 
samler du”. Men de legger til at det hadde 
selvfølgelig vært kjekt med en bod til 
hjelpemidler, og gjerne rett utenfor 
leiligheten. 

Badet beskrives som greit nok av 
noen og som veldig bra av andre. 
I en av leilighetene demonstrerer 
beboerne entusiastisk hvordan 
vaskeromsfunksjonen er skjult bak en 
skyvedør, og hvordan hun problemfritt 
betjener vaskemaskinen ved å senke 
rullestolen.

Det er gode lyd- og lysforhold i 
leilighetene, og vindusfelt fra gulv til tak 
trekkes frem som en viktig kvalitet. Man 
kan ikke høre noe til naboene, men det er 
litt lytt mellom rommene i egen leilighet. 
Flere trekker frem at de er godt fornøyd 

med vindfanget, med skyvedør som 
reduserer eventuelle lyder utenfra.

Svalgangene oppleves ikke som noe stort 
problem blant beboerne, og de tilpasser 
seg ved å bruke persienner for å hindre 
innsyn. Beboerne opplever innsyn som 
mer ubehagelig om vinteren, når det er 
mørkt ute, enn om sommeren. Beboerne 
i Tertnes Premium som har frokosthytte 
i svalgangen, bruker denne lite selv om 
solen skinner der om morgenen. De som 
bor i 1.etasje og har utgang til terreng og 
større oppholdsareal utenfor egen dør, 
benytter i større grad uterommet.

En av beboerne ser på svalgang som 
en god løsning i Bergen, fordi ”det er 
fint å ha tak over hodet», og ser på det 
som en fordel å kunne gå tørrskodd fra 
parkeringen til boligen.

Begge blokkene har garasjekjeller, 
henholdsvis 10 og 20 parkeringsplasser 
inklusiv hver sin HC parkeringsplass. 
Boder for beboerne og felles 

redskapsbod ligger også i kjelleren. 

Bomiljø

Det kommer fram gjennom intervjuene 
at sameiene på hver sin kant har gode 
sosiale bånd. Noen oppgir at de er veldig 
fornøyde med bomiljøet og har gode 
naboskap. Det bor stort sett godt voksne 
beboere og pensjonistpar i  begge 
prosjektene.  

Tilgjengelighet og universell 
utforming

Ekteparet hvor en er rullestolbruker er 
veldig fornøyd med at det ikke er noen 

”Det er fint å ha tak over 
hodet her i Bergen når jeg 

går fra parkeringen”

Beboer om å kunne gå tørrskodd 
til døra

Søppelsug står i stil med 
resten av komplekset

Utearealer mot øst i 
bruk i 1.etasje

Sammenhengende uteareal kobler 
alle tre blokkene i Tertnes sammen
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dørstokker. Ellers er det få som har 
reflektert over trinnfriheten til balkong, 
bad eller svalgang. Flere bruker heisen 
når de har mye å bære på, men går som 
regel i trappen når de skal ned.

Beboerne i Tertnesflaten 7 opplevde til 
å begynne med trappen som livsfarlig 
om vinteren da det la seg mye is på 
trinnene. Det er gjort tiltak for å minske 
dette problemet i ettertid. De fleste 
informantene gir uttrykk for at de ikke 
skjønner hvorfor det er bygget heis og 
ser det som unødvendig i et 2 etasjes 
hus, og trekker fram kostnaden av å drifte 
en heis som nesten ikke brukes. De fleste 
tar trappen både opp og ned, da det tar 
mindre tid. Til og med en beboer på 90 år 
bruker trappen. 

Situasjonsplan og orienterbarhet i 
området

Boligene som er presentert ligger 
i to lamellblokker med atkomst via 
svalganger mot øst og nord-øst. Heis og 
trapp er samlet i synlige ”trapperom” i 
den enden av hver blokk som ligger til 
vei.

Tertnes Premium og Tertnesflaten 
7(KS1b og KS3), har Cubus arkitekter 
as prosjektert. Utearealene er planlagt 
for begge disse to prosjektene pluss et 
prosjekt til, som har  samme utbygger.    

Utearealene

Utearealene fremstår som varierte og 
frodige, spesielt ved Tertnes Premium. 
Der ligger blokkene med østsiden inntil 
en kolle med friareal. Private utearealer 
på bakkeplan og balkonger ligger mot 
vest og sørvest og har svært gode 
solforhold. En slak skråning med felles 

Trappetårn med spiler gir et 
flott spill i mørket og tydeliggjør 

hovedadkomst til Tertnes Premium
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plen danner overgang mellom de private 
uteplassene og en matevei. Beplantning 
er valgt ut på grunnlag av sitt lave 
innhold av allergener.

På sameie sin tomt er det ikke utstyr 
beregnet på barn, men det offentlige 
friområdet som ligger tett inntil har både 
lekeapparater og ballbinge, samt benker 
i et felles grøntareal. Det er også et 
friluftsområde tilrettelagt for opphold og 
turgåing nord for blokkene.

Private utearealer.

Beboerne gir uttrykk for at de har gode 
solforhold på balkongene, men har følt 
at rekkverkene av vertikale stålspiler har 
vært noe åpne og gitt litt mye innsyn. 
Sameiet har derfor gått sammen om en 
felles utførelse av innvendig kledning på 
balkongene for dem som har ønsket det. 

Hva kunne vært bedre

Beboerne tar spesifikt opp temaet med 
infrastruktur, og føler at leiligheten har 
låste bruks- og møbleringsløsninger på 
grunn av for få kontaktpunkter for strøm 
og tv-signal. 

Planløsningene har store og tilgjengelige 
bad, men ville ikke ha oppfylt alle 
kravene til tilgjengelighet i TEK10. De har 
noen svakheter i forhold til alminnelig 
brukskvalitet også:

•	 De mest vanlige boligene på 82 m² har 
små kjøkken og forholdsmessig mye 
gangareal

•	 De minste soverommene erfares som 
for smale og lite fleksible i bruk

Det er positivt at det er bygget heis både 
i Tertnesflaten 7 og Tertnes Premium 

selv om det ikke var krav om dette i 
iht. TEK97. I Tertnesflaten 7 ville det 
heller ikke vært krav om heis iht. TEK10. 
Når det først bygges heis, er det også 
rimelig å forvente at HC- plassen er 
nær heisen og at heisen er tilgjengelig. 
I begge blokkene er det imidlertid 
inkonsekvenser: 

•	 garasjeplass for bevegelseshemmet 
ligger ved utilgjengelig sluse i 
Tertnesflaten 7 og langt fra heis i 
Tertnes Premium

•	 i tillegg må en helt ut av garasjen 
for å nå heisen, i og med at slusen 
har atkomst gjennom en alminnelig 
parkeringsplass

Problemområder
Feilplassering av utelys – plassert ved 
friskluftinntak som tiltrekker seg 
innsekter som flyr inn. Burde vært 
plassert over navnskilt og dørlås.

Underdimensjonerte hovedsikringer 
– kun 35 A, som gir begrensninger i 
bruk av elektrisk utstyr. Vaskemaskin 
og komfyr kan ikke benyttes 
samtidig.

Alt for få stikk-kontakter og 
ugunstig plassering – gir fastlåste 
møbleringsmuligheter, og det er 
vanskelig og lite brukervennlig for 
mennesker i rullestol og de med 
ryggsmerter å nå kontaktene ved 
gulvet. 

Solfylte balkonger og utearealer

Frokosthyttene i svalgangen 
på Tertenes Premium

Spileverk med klatreplanter som 
forandrer seg etter årstidene 

markerer inngangsparti
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Univesell utforming som metode 
betyr å tilstrebe økt kvalitet og ha 

blikk for alle de som skal bo og bruke 
boligene og boligområdene. 

Det å forsøke å ivareta spesielle gruppers 
behov trenger ikke å bety at man ikke 
ivaretar generelle brukskvaliteter. 
Eksemplene viser løsninger som har 
bidratt til å øke den generelle kvaliteten. 
Casene i prosjektet viser imidlertid også 
at enkelte generelle kvaliteter blir glemt 
selv om aktørene har ambisjoner om 
universell utforming.  

Beboerne er opptatt av alminnelige 
bokvaliteter som beliggenhet, 
møblebarhet, utsikt og dagslys. Men når 
det virkelig trengs er tilretteleggingen en 
kvalitet noe de ser kan være nyttig.-”Det 
er positivt at det er korte avstander, og 
trinnfrie løsninger. Dette var imidlertid 
ikke utslagsgivende når vi kjøpte, men 
veldig greit. Konen brukte rullator etter 
en operasjon i en periode, da skjønte vi 
fordelene med trinnfrihet til badet.”

Å skape rom for manøvrering av rullestol 
eller å kunne orientere seg som svaksynt 
sikrer imidlertid ikke en generell 
brukskvalitet. Det vil si å planlegge 
attraktive uterom og planløsninger av 
boliger som sikrer god møblerbarhet 
må ligge i bunnen for for Universell 
utforming. Dette er viktige kvaliteter 
enten du ser godt eller dårlig, går eller 
benytter rullestol. 

Spesielt når boligene er små kan man se 
at det oppstår konflikter mellom ulike 
bruksegenskaper, areal til manøvrering 
av rullestol konkurerer med areal til 
god møblering. Studien viser at en 
forutsetning for å kunne bo der også 
som rullestobruker er at de alminnelige 
brukskvalitetene er på plass. Dette 
medfører bruk av areal til begge 
deler og dermed noe større boliger. 
Merkostnadene til noe større areal kan 
derfor anses som en konflikt i forhold til 
å tilby små billige boliger. Svalganger er 
også en løsning som klart fremmer både 
problemer og kvaliteter.  

Eksemplene viser gode boligløsninger 
i forhold til tilpasning til terreng, godt 
uteareal, bruk av kontrastfarger og 
ledelinjer. I noen av eksemplene kan man 
også si at et blikk for ulike brukerbehov  
har bidratt til å finne nye gode løsninger. 
Prosjektene viser at omtanken for 
sluttbrukernes hverdagsliv og Universell 
utforming som metode kan gi inspirasjon 
som igjen kan bidra til bedre svar og økt 
kvalitet ”for flere”!   

Forhold vi mener har positivt 
påvirket kvaliteten på 
prosjektene 

Aktørene gir uttrykk for at de har 
en egen ambisjon om å lage noe 

spesielt bra

”Vi ønsker å være med på å finne bedre 
løsninger isteden for å dilte etter og 

U
Erfaringer fra forskningsprosjekt

A
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bruke løsninger som andre har funnet 
på. Dette er en effektiv måte for å få til 
utvikling, det tvinger oss til å lære noe 
som vi vet skal komme.”

Viktig å kunne utvikle et prosjekt fra 
A til Å

”Vi ønsker å utvikle hele områder 
helt fra grunnen av. Når du gjør 
reguleringsplanen har du stor påvirkning 
i forhold til sluttresultatet. Når du 
regulerer bare for å selge da bryr du deg 
ikke nok om de som skal bo der. Når du 
skal selge til sluttbrukeren er du nødt til å 
tenke resultater på en annen måte. Det er 
en klar driver for kvalitetsutvikling, det at 
vi tenker hele vegen ut.”

Ønske om å bidra til å bygge et 
forbilde

”Vi hadde som mål at dette skulle bli 

et forbildeprosjekt på flere områder. 
Både på feltet fremtidsrettet arkitektur, 
universell utforming  og energi. I 
bunnen ligger det også en vilje til å 
finne løsninger som er gode for folk. 
Forbildestatus gir oss kanskje en 
goodwill, dette tror vi i hvert fall i det 
lange løp at kundene også ser.”

Vektlegging av nøye planlegging på 
alle stadier

”Detaljene skal være løst før vi setter i 
gang med bygging”. 

Husbanken en viktig pådriver for 
kvalitetsutvikling

”Vi bruker Husbanken for å få innspill fra 
en aktør som følger med på en del ting 
som vi ikke rekker å følge med på. De 
er derfor en viktig sparringspartner for 
oss. De har flere funksjoner, både som 

finansiør og som rådgiver. Rådgiving er 
kanskje viktigst, de er en uavhengig aktør 
annerledes enn en innleid rådgiver.”

Enkelte tiltak er nødvendigvis ikke 
dyrere

”Utbygger gikk med på en del løsninger 
fordi de viste seg å ikke koste mer enn 
konvensjonelle løsninger.”

Viktig også å vektlegge generelle 
kvaliteter som basis når man tenker 
høy brukskvalitet og UU

”Vi ønsket å få til gjennomlys og så lite 
korridorareal som mulig.” ” Vi hadde 
ambisjoner om at boligområdet skulle 
bli et godt sted å bo.” ”Vi har en fornøyd 
kundeindeks - to måneder etter at de har 
flyttet inn.” ”Vi skal ha de mest fornøyde 
kundene.”
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