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Romdimensjonerende møbelmål.
Av arkitekt MNAL Ktwt Jorgensen,
Boligdirekrararer.

Boligdirektoratet har foretatt en utredning om
nødvendige mål på møbler, rom og leiligheter. Vår
hensikt med denne utredning er å skaffe et bedre
grunnlag for å fastsette våre krav til de boliger
som skal støttes med offentlige midler, dvs. de
boliger som skal finansieres i Husbanken og Bustadbanken. Utredningen er foretatt a v arkitektene
Lajla Rolfsjord og Kaare Christiansen.
Det er et stort problemkompleks, og det er mange
faktorer som spiller inn i denne forbindelse, f. eks.
leilighetens størrelse i forhold til den familie den
er planlagt for, rommenes orientering, rommenes
innbyrdes forbindelse og rommenes utformning.
Alle boliger som finansieres i statsbankene, skal
oppfylle bygningslovens og forskriftenes krav. Men
vi krever i tillegg til dette at planene skal tilfredsstille visse funlrsjonelle krav. På dette område finnes det ingen faste regler å holde seg til. Det er
ingen som sitter inne med klart definerte kriterier
for den gode lesning. Man er ofte uenig om hva
en skal legge vekt på ved en god løsning, hva en
forstår ved en god bolig; det er i det hele tatt en
slrjonns,alr hva som er godt og hva som er mindre
godt.
For å komme til noe lconlrrer må vi se på de
enkelte rom, hvordan de skal brukes, hvordan de
skal fungere, hva vi skal ha inn i rommene av
møbler og utstyr. En forutsetning må vxre a t vi
får inn de ting vi har planlagt på en slik måte at
de kan fungere hensiktsmessig.
De boliger vi bygger skal stå i mange år - 50,
kanskje 100 år; de vil altså danne rammen om
tilvxrelsen for mange forskjellige familier. De må
derfor gis mulighet for å tilfredsstille mange forskjellige behov, ikke bare den families behov som
prosjekterer huset eller som flytter inn i huset når
det er nytt, men skiftende behov. Leilighetens kvaSammendrag av foredrag som byråsjef K u n Jorgcnrcn,
Baligdirckrorater, holdt i Norgcr byggforskningsinstirutt,
Blindern, april 1961.

litet består meget i at en kan variere møbleringen.
Ønskemålet er i dag en fleksibel plan. En plan bør
også vaere så fleksibel a t den tillater en konvensjonell bruk og møblering, selv om byggherren i
øyeblikket ønsker en mer ukonvensjonell bruk av
leiligheten.
I Danmark og Sverige har man i flere år arbeidet med plan- og funksjonsforskningen, og det er
rapportene fra disse land vi i første rekke har lagt
til grunn for vårt arbeid. De danske publikasjoner
er ~Møbleringsplanernog *Det lille enfamiliehus.,
utgitt a v Statens byggeforskningsinstitut. Den
svenske publikasjon er <<Bostadensmått,,, utgitt av
Statens namnd for byggnadsforslrning.
I .Det lille enfamiliehus. er det under avsnittet
om de enkelte rom tatt med kommentarer om de
krav alle de nordislce land stiller. Boligdirektoratets
krav, som også er nevnt her, vil bli revidert og
supplert med de erfaringer vi nå har fra denne
undersøkelse.
Svenskene og danskene har foretatt omfattende
oppmålinger av møbler, og har lagt frem forslag
til normer. Svenskene har i sin utredning sammenstilt de to lands resultater. H e r er det god overensstemmelse.
Vi har foretatt endel målinger av norske møbler,
innhentet kataloger fra de store produsentsammenslutninger og skaffet oss en oversikt over de gjengse
mål vi har på mobler i dag.
For enkelte måls vedkommende har vi vaert litt
uenige i de danske og svenske forslag, f. eks. mål
på sengebredden. Imidlertid er det n å i gang et
nordisk samarbeid om disse ting, hvor Norges byggforskningsinstitutt deltar fra Norge, og det ser ut
til at man skal kunne nå frem til felles nordiske
normer.
Det er bare for visse møbeltyper det har noen
hensikt å fastsette normer, nemlig slilre som er romdimensjonerende f. eks. senger, sofa, stoler, bord,

oppbevaringsmøbler og endel kjøkkenelementer. Det
er videre ofte hensiktsmessig å se på mbelgrupper
som en enhet.
Nedenfor er vist enkelte møbler og møbelgntpper. De mål som her er vist, vil bli revidert noe

for å komme i overensstemmelse med de andre
nordiske lands. Man kan jo også tenke seg a t normene må revideres med visse mellomrom etter hvert
som forskningsarbeidet skrider frem og forholdene
forandrer seg.

Bred sofagrlrppe:
Gruppen består av sofa,
710 X 90
bord,
160 X 60
noler,
70 X 80
Må1 for gruppen blir 270 X 300, idet vi regner et betjeningsareal på 20 cm bak stolene og et passasjeareal p2
60 cm.

Smal sofagruppe:
Gruppen består av de samme mabler som foreglende
m"-"Pc.
Må1 for gruppen blir 410 X 240. idet vi regner 20 cm
berjeningsareal bak stolene og 60 cm passasje.

Spisegr frppe:
Gmppen består av bord,
stoler,
ev. oppbevaringmobel,

90 cm brede,
50
50

B

dype,
dypt.

En gruppe for 5 personer med mulighet for ytrerligere 3
personer, vil kreve et mål p i 240 X 310, hvis man noyer
seg med 25 cm betjeningsareal bak stolene. Skal man ha
passasje, kreves minsr 60 cm bak stolene.
Ener svenske undersokelser ser det ut til ar man bar ha
55 cm dype stoler og a t gruppens bredde da oker til 750 cm.
Hvis man skal ha et oppbevaringsm~belbak stolene, kreves minst 60 cm passasje mellom oppbevaringsmobel og stol.
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Skal oppbevaringsmoblet betjenes mens stolcne er i bruk,
kreves 100 cm plass foran moblet. På fotografiet har vi vist
70 cm betjeningsareal, et må1 som er tilstrekkelig hvis oppbevaringsmoblet vender mot et mebel i sittehayde eller
lavere, men som muligens er tilstrekkelig ogsa mot hoyere
mobler hvis skuffene kan betjenes fra siden.

Parsenger tar en plass på 210 X 180, og vi mH regne
70 cm betjeningsareal p i siden av sengene for å komme til
å vaske under. MelIom fotenden av sengene og vegg må det
vsre en passasje på 60 cm.
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Parseng-oppstilling.

Kjokken:
Til sist vises et eksempel på cc kjeklten med spiseplacs.
På det kjøkkenet som er vist på forogafiet, er arbeidsplassen 10 cm smalere enn på planregningen.

Eksempel pr3 kjokken.

Senger:
Vi Iiar sart opp to sengesrorrelser.
seng for voksen, 210 X 90,
*
* barn,
120 X 65.
De fleste senger som selges i dag er noe mindre. Vi regner
imidlertid med at menneskenes gjcnnomsnitcshoyde fortsatt
vil okc og at man vil ha behov for litt lengre sen
i dag.

