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Erfaringen viser at mye av det vi tar sam gitt, slett ikke
er sa r·iktig. Dette gjelder i hoy grad ntformingen av vare
boliger. Den foreliggende analyse" av oppbevaringsplassene .har avdekket en rekke uheldige forhold, og vi haper
at planleggerne viI ta hensyn til erfar'ingene i sitt videre
arbeide.

I Oslo Byes Vel's f0rste boligunders.kelse konstaterte man en utpreget misDeye med boligens oppbevaringsplasser. Arkitektene val' oppriktig £01'skrekket over de problemer leieboerne hadde a. stri
med og over det unedige sisyfosarbeide husmedrene
hadde med a holde orden under slike hapl.s~ forhold. F0lgende hjertesukk er sakset fra .Mennesker og boliger.:
.Det er fullstendig menings10st at i hvert fall
ikke de kredittgivende instanser for Iengst hal' samlet seg om et minstekrav til }tottplass, et moment
som e1' sa viktig for familiens trivsel, og frernior
aIt for husmorens nervesystem og heIse.»
Sam f0lge av den 0kende velstand og den sosiale
utjevning har vi ~lle fatt stadig flere gjenstander a
oppbevare i Val' bolig; og selvom efterkrigstidens
boliger har fatt adskillig bedre lagringsmuligheter,
viser senere ars boligunders0kelser stadig star misnaye med oppbevaringsplassene.
Imidlertid ga Boligdirektoratet i 1962 ut sitt BDblad 1703 (senere 9703) med krav til rommene i
boliger sam skal belanes i Husbanken. Idette bladet stilles ogsa krav til boligens oppbevaringsplasser. Det er all grunn til a tro at Husbankens normer har bedret oppbevaringsforholdene betraktelig;
men siden Husbanken finansierer 65 % av aUe boligel' sam bygges her i landet, er det 0nskelig a vite
om det minimum av oppbevaringsplass sam forI anges i BD-blad 9703 virkelig er nok. NBI har derfor
gjennomf0rt en unders.kelse av boligens oppbevaringsplass, dels sam en teoretisk analyse og dels ved
a gil ut og registrere hva den vanlige barnefamilie
med en rimeJig arbeidsinntekt har til oppbevaring
i sin leilighet og i boligens ytre rom.
Oet vil f0re for langt ber A komme inn pa undersokelsens opplegg og metode, men Norges Byggforskningsinstitutt vil senere gi ut en fullstendig
rapport am undersekelsene.

F,jU. 1. Leiligltetstype 1.

Boligene
BD-blad 9703 utkom i 1962, og feltundersokelsen
ble foretatt varen 1964. Det var derfor ennu ikke
tatt i bruk boliger prosjektert efter Husbankens
normer. Vi valgte a foreta undersekelsen i et boligomrade i Oslo, hvor oppbevaringsplassene la svrert
nrer opptil Husbankens krav. Bebyggelsen besHir vesentlig av 4 etasjes blokker med 3 og 4 roms leiligheter, sam er forholdsvis likt utformet. Begge leiJighetstyper er pa 70 m" leieareal og bar 4 sengeplasser. Plan av 4 romsleiligheten er vist i fig. 1.
Familiene

31 familier erklrerte seg villige til a medvirke ved
unders.kelsen. Av dem bodde 19 i leilighetstype 1
og 12 i leilighetstype 2. De hadde bodd i sin leilig-
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het i 3 ar. Det val' overveiende unge familier med
sma barn, slik det gjerne vil v",re I et nytt boligstrok. Av husfedrene val' halvparten ..funksjonrerer
og halvparten arbeidere. Familienes inntekt varierte
en god del, men gjennomsnittet hi teinmelig mer
gjennomsnittet for samme skatteWasse i 0510 sam
helhet. Familiene val' aUe pa 4 personer, fol'di man
fant det riktig a oppsoke famllier med like mange
familiemedlemmer sam leiligheten ga sengeplass
for.
Man horer ofte fra arkitekthold at .folk bruker
ikke leiligheten sin riktig». Denne llndersekelsen
viste i grunnen det motsatte. Det val' star overensstemmelse Mellem arkitektens mebleringsplaner og
leiebeernes mate a innrette seg pa. Rvor man i flere
lelligheter fant noe som syntes meningslost brukt,
viste det seg ved mermere eftertanke at visse funksjonskrav ikke val' tilgodesett ved prosjekteringen.
Undersokelsens resultater

Feltundersell::eIsen bestod i et intervju med husmedrene om llva de mente am oppbevaringsplassene,
og en registrering av hva de enkelte familier hadde
til oppbevaring i leiligheten og i boligens ytre rom.
GarderobesJlal'
BD-bladet krever at det I eller I n",rheten av
hvert severom bor vrere en skap-plass pa 60 X 100
em. Hvls det er plass til kommode 40 X 80 em, kan
skapet reduseres til 60 X 60 em pr person. Skap A,
B, og F tilfredsstiIler Rusbankens krav, men Hille
skap E (fig. 1). Stort sett kan man sl at husmodrene
er fornayd med st0rrelsen pa de skapene sam tilfredsstilIer Husbankens krav, men misforn0yd med
skap E som Ikke Wfredsstiller normen.
Da mange av husmedrene viste seg a vrel'e misfol'n0yde med skapenes innredning, el' det nedvendig a si litt om skapenes utferelse. De val' ferst presjektert i vanlig standard med dorer I hele bredden og overskap. Men for a bringe prisen ned, slayfet man ovel'skapene, og aIle skap, unntagen garderobeskap i foreldresoverom, hal' mattet Ware seg
med bare en del'. Konstruksjonen bestar av sponplater pa lekter, hyllene er ogsa av sponplater, og
skapene mangler sidevegg mot rommets Yegg. De
er temmelig sparsomt utstyrt med hyller, og det er
ikke lett for leieboerne a. komplettere innredningen
nar skapet bare har betongveggen a feste nye hyller
i pa en av sidene.
Den vanligste innvendingen mot skapenes innredning val' det store tomme rommet everst (fig. 2),
det burde ha vrert en skohylle nederst, og leieboerne
burde selv ha kunnet forandre innredningen og flUt
utnyttet skapet bedre.
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Fig. 2. Denne sknpplassen e,. ikke lett (1 1ttnytte.

Det var uoverkommelig a telle hvert plagg I 120
menneskers garderobe, sa vi hal' bare registrert
temmelig grovt hvor meget toy hver famllie hadde.
Istedet ble det pa grunnlag av tilgjengelig litteratur og en del stikkprever stiplliert en teeretisk
«normalgal'derobe» for voksen mann og kvinne,
samt for pike og gutt I tenarene.
Vi beregnet sa plassbehovet for en slik garderobe.
Hvis skapene er innredet pa vanlig mate, med 60
em garderabestang og 40 em hylIefag, strekker plassen ikke til for en voll:sen kvinne elle~ en pike i
tenarene. Men hvis innredningen er £leksibel, det
viI si at leieboerne selv kan sette inn beylestang,
hylIer eller bakker efter behov, viI et garderobeskap
pa 60 X 100 em pr person v",re tilstrekkelig.
Garderobeplass i entre

BD-bladet krever at entr.en skal ha 100 em garderobeplass, og entrebord 20 X 60 em. Det er onskeJig med et skap for yttertoy 60 X 60 em. Garderobeplassene I entreen tilfredsstilIer Husbankens krav
I begge leillghetstyper.
Et av undersekelsens mest markante resultater
val' husm0drenes store misD(:Jye med entreens oppbevaringsplasser. Misnoyen ytret seg pa forskjellige mater. For det forste - det hang praktlsk taU
Intet toy pa garderobehylIen. Den var beregnet for
gjester, familiens yttertoy var plasert I skapet.
Fig. 3 viser situasjonen i svrel't mange leiligheter.
For det annet - 60 % av husmodrene syntes garderobehyllen var galt plasert. De likte iIllie at toyet
hang ¢pa utstilling». 8 familier hadde flyttet garderobehyllen til vegg mot nabolellighet, og 1 hadde
tatt den bort.
For det tredje - pa spel'smalet am de val' £01'neyd ined garderobeskapet i entreen ga mange hus-
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Fig. 3. G(f,rderolJehyllen er for giester. 1 sett yttertoy
tillwreJ· wldersolceren.

Fig.

medre uUrykk for sterk misneye. Av dette rna man
kunne trekke den slutning at en diskret oppbevaringsplass for yttertoyet star hoyt oppe pa h'!smodrenes enskeliste for forbedringer i leiligheten. Hvis
garderobeplassen var innebygget, enten i et skap
eller i en garderobenisje med oppforet bunn og fortrekk, formoder vi at 100 em garderobeplasslengde
og et garderobeskap pa 60 X 60 em I tillegg ville tilfredsstille behovet for oppbevaringsplass til yttertey i en familie pa 4 personer. Har leiligheten flere
sengeplasser, bor det gis et tillegg pa 15 em stanglengde pro person Mde for garderobeplassen og for
skapet. I begge leilighetstypene er det rikelig plass
for entreltommode, og aIle familiene pa 1 nrer hadde
et bord- eller skuffmobel i entreen.

leskapet i foreldresoverommet som linteyskap. Lintoyet var gjerne plasert pa de hyUene som var lettest a komme til. 0verst la litt tilfeldlg diverse, og
det store rommet nederst ble brukt til stryket"y,
sytoy, symaskin og sysaker (fig. 4). Leggetoyet var
oftest plasert i kommoder eller lese mebelgjenstander.
Heller Ikke for lintoyet har det vrert mulig a
foreta en komplett registrering, og dimensjoneringen av linteyskapet er fo1'etatt pa grunnlag av en
teoretisk «normalbeholdning». Linteyet kan fo1's8.vidt fa plass I et skap pa 60 X 40 em, men formen
er meget uhenslktsmesslg. Den beste dybde for lintoyskap er 35 em, og bredden bor vrere 60-65 em.
Passer det ikke inn i planen med et sa grunt skap,
bor lintoyskapet vrere 60 X 60 em og ha uttrekkbare
hyller.

Skap for skotoy
BD-bladet sier at det er "nskelig med skap for
skotoy 60 X 40 em. Skoskap mangler i disse leilighetene. Plass for tykke sko og stovler er et problem for mange familier. 12 husmodre ga uoppfordret uttrykk for at de hadde problemer med a finne
plass for skot"yet. Hvis garderobeplassen i entre
var innebygget, ville det bli plass til I alle fall 8 par
sko der, og det ville hjelpe en god del. Hvor meget
mer plass til akotey de egentlig sayner, kan man
ildl:e se av dette undersekelsesmaterialet, men ifelge den teoretiske utredning er det behov for ekstra
plass for et par skistevler og et par gummist,wler
p1' person.
Lintoyslmp
BD-bladet sier at det er "nskelig med skap for
lintoy 60 X 40 em. Det var ikke lintoyskap i disse
leilighetene, "men ingen av husmedrene uttrykte
onske om lintoyskap, fordi aUe hadde oppfattet hyl-

Foreldrenes hylleskop ble oftest brztkt til lintoy.

Stell av klrer og slmtoy
Husbankens normer krever at enhver leilighet
skal ha plass _til vask, t"rk og efterbehandling av
t"y. Vaskerom kan Ilgge i kjelleren eller I leiligheten. I det undersokte boligomrade er det fellesvaskerier i kjeller. 48 familier deler vaskeri, og hver
familie har adgang til dette 4 timer en gang hver
tredje uke. Det var en god del klager pa vaskeriet,
og halvparten av de unders0kte familiene hadde anskaffet egen vaskemaskin, selv om det val' vanskelig
a finne plass for den. Men i enhver famille vii det
vrere behov for plass til vask og tark av smavask,
barnevask 015 stell av smabarns skitne yttertoy. Det
er strengt tatt Ikke tillatt a vaske og torke slikt
bJy i leiligheten. men det gjeres naturligvis i stor
utstrekning. Det finnes iklte andre muligheter. Det
var en del misD0ye med dette.
I tidligere boligunders0kelser var oppbevaring av
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milieboligen. Det viI lese mange av husIDedrenes
problemer, og alt tyder pa at det star heyt oppe pa
enskelisten.
Lel,er og hobbyutstyr

Fig. 5. Bak plastjorhenget oppbevares utstyr jar

81llu:va.sk.

arbeidstoy et ·problem. Men her var det hare tre av
husfedrene som oppbevarte arbeidstey hjemme. Det
later til at de fleste nO. sltifter po. arbeidsplassen,
og far toyet vasltet der. Til gjengjeld finnes det en
lrategori arbeidstey sam ikke var sa vanlig tidligere,
men som vi nok ma regne med bUr det i fremtiden,
nemlig arbeidshabitten som brultes til bilpuss, malerarbeide og lignende.
Det er ogsa et problem for mange hvor man skal
pusse sko. En del av husmedrene nevnte at de syntes det er uhygienisk a. pusse sko inne i leiligheten.
Om sommeren brukes balkongen, ellers er det badet
og ltjeltltenet som blir brultt. Det er iltlte god tone
a pusse sko i trappeoppgangen.
Til stell av tey trenges det utstyr, og en del av
dette er det vansltelig a finne plass til. En ltleslturv
eller en stor balje til a fraltte vaslteteyet i, hadde
nesten aile. Den ble oppbevart pa de forsltjelligste
steder. I ltjelleren (hvor den ble sltitten), i badeltaret eller under foreldrenes senger. De fleste hadde ogsa noen mindre kjerler for smavask. Storparten ble oppbevart som vist pa fig. 5.
Oppbevaringen av skittentey er ogsd et problem.
Husmedrene hadde ordnet seg pa heyst forsltjelllg
mate. Det vanlige forvaringssted var bad eller ltjeltken, men vi fant det ogsd i klesskap eUer under
foreldrenes senger.
Det trenges dessuten plass for stryltetey og strykesaker, samt symaskin, sysaker og tey som skal
syes eller repareres. En del av husmedrene hadde
problemer med a finne plass til sUItt.
Sam man ser, er det pa dette om:rade mange behoy som ikke er tilgodesett i Husbankens normer.
Det ligger n",r a treltlte den slutning at det er heyst
enskelig med et grovIrjekken eller vaskerom i fa-
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Det er ett oppbevaringsbehov sam man eona ikke
har tenlrt gjennom og truklret konsekvensene avo
Vi har sa mange flere ting enn fer. Bedret ekonomi
og ltortere arbeidstid har fert med seg at vi sltaffer oss en mengde fritidsutstyr sam rna
, oppbevares i leilighetene, foto- ag filrnutstyr, bAndspillere,
platespillere, fiskeutstyr, frimerkesarnlinger eller
lignende, og yare barn har mange flere leker enn
vi selv badde. Og antagelig ser vi ennA bare begynnelsen av denne utviklingen. Det er vanskelig a si
hvardan situasjonen vil vrere bare om 5 Ar.
AIle disse tingene rna oppbevares et sted, men
det er vanligvis iltke avsatt noen plass ill sliltt utstyr i leiligheten. Na ltan det naturligvis iklte spesifiseres spesielle oppbevaringsplasser for de forskjellige typer av hobbyutstyr, men man bor nolt
regne med enten noe sImp-plass eller en fri vegglengde for lese oppbevaringsmebler til sliltt brult.
I denne undersekelsen var det ikke mange foreldre som hadde so. mange hobbysalter at det sltulle
rettferdiggjere eltstra oppbevaringsplasser. Men her
er vAre familier neppe helt representative. Det var
stort sett liuge menneslter med' sport og friluftsliv
som hobby. Det utstyret de badde, oppbevares bedre
i baligens ytre rom. Men de av foreldrene som virltelig hadde spesielle innendershobbies, hadde meget store problemer med a. finne plass for utstyret,
og oftest var det stultJ,et bort pi\. forsltjellige ledige
sma plasser over hele leiligheten. Og pralttisk taU
ingeu hadde noe sted hvor de ltunne sitte og stelle
med sine ting. Men nesten alle foreldrene badde en
god del sk~ivesaker, verdipapirer, dokumenter og
lignende. Mange er tillitsmenn i foreninger og organisasjoner, og slike tilHtsverv ferer med seg adsltil!ige papirer. Underseltelsen viste at foreldrene
hadde papirer og doltumenter nolt til a fylle 6-8
skrivebardskuffer av vanlig sterrelse.
De fleste av barna hadde temmelig mange lelter
og'hobbysalter, stort sett av god ltvalitet. Men barn
er hamstrere, de samler pi\. liltt og ulikt. Og en god
del av det vi voksne kaller skrot, viI det vrere, og
rna det fa loy til a vrere i et barnevrerelse. Barna
hadde lelter og hobbysalter nolt til a fylle nesten et
helt sltap pi\. 60 x 40 em. I tillegg trengte de bortimot 1 meter fri veggplass hver til sterre ting som
dukltevogn, dultltehus, tavie, kurongspill og ligu.
Et problem for seg er det elelttrislte toget. Tog
er alle gutters og mange £edres dmm, og ansltaffelsesamkostningene ligger innen mulighetens grense.
Men sltal man ha glede av det, ltrever det stor plass.

Vi fant bare noen fa elektriske tog i denne undersakelsen, men de som hadde, syntes det var problematisk a finne plass for det.
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BD-bladet krever at enhver bolig altaI ha de n0dvendige Fom for oppbevaring av mat, klrer, brensel
og sportsutstyr. I det undersokte boJigomrMe jigger aIle boder i kjelleren. Hver familie har 3 kjellerboder og adgang til en felles sportsbod (fig 6).
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Fig. 6. Kjellel'plan.

Adkomsten til kjelleren fra terreng er tungvint.
Man rna forsere 2 d0rer med lukker, hvorav den
ene er last, og dessuten en kort, men bratt kjeIlertrapp. Det var noen Idager pa adkomsten til kjelleren, men ikke sa mange sam man kunne vente. Det
ville vel vrere rimelig a kreve en Iettere adkomst
fra terreng nar man skal ha ting som sykler og
barnevogner lagret der.
~latbod

Husbankens normer krever en matbod pa 2 m:!.
Idette boJigomrlidet er matbodene 1,4 m' store. De
bar tette vegger og er innredet med 2 m' hylleplass, men mangler ·potetbinge. De. matbadene vi sa,
virket appetittlige ag ordentlige me~ vokset papir
pa hyllene og sylteglass og flasker pa rekke og rad.
Husm0drene var start sett farneyd med matbadene. Hylleplassen virket rikelig, men visse uttalelser tyder pa at hylleavstanden ber differensieres.
Sylteglass trenger ikke star heyde, men det ber antageJig v",re minst 2 hyller med plass for korkede
helflasker. Man rna regne med at de fleste kjoper
inn poteter til vinterforsyning. Halvparten av husmodrene bemerket at de savnet potetbinge. Det ble
klaget over innbrudd i matbodene. Srerlig var hjemmelaget yin eftertraktet, men saft ag hermetiklr ble
agsD. nevnt.

BD-bladet krever at det skal v",re en oppbevaringsbod for kl",r og Iignende pa 4 m' hvis den
Jigger pa loft eller i kjeller. Ligger den pii. leilighetenes plan, kan den vrere 3 m:!.
Klesbodens stGrrelse varierer fra 3,6 m~ til 4,2 m:!.
Den har front mot gangen av ployde bord og skillevegger av netting. Badene er levert uten innredning, og det er ikke lett a fa satt opp noe selv, nar
man bare har betongveggen og nettingen a feste i.
Brenselsboden er likedan utstyrt, og ingen fortalte
leiebaerne hvilken bod som var til klrer og hvilken
til brensel, sa det la brenselsbader og klesboder om
hverandre. lett tilfelle var det koks i naboboden,
og kol,sstovet Iii. tykt pa gulvet, helt ut i kjellergangen.
Som rimelig kan vrere var det star misn0ye med
klesboden. Det ble klaget over fuktighet, stov og
skitt, lukt fra sGppelrommet og manglende innredning. Klesboden bor antagelig ikke Jigge i kjellereno Mange aV,husffilZldrenes problemer med klesoppbevaring ville v",rt lost hvis boden hadde ligget pa
loftet eller pii. Ieilighetens plan. Vel halvparten av
husmGdrene syntes boden var star nok. Men mange
av bodene var svrert fulle, og pa grunn av den
manglende innredning var oppbevaringsforholdene
afte svrert prablematiske. Kasser, kartonger og allehande gjenstander var stablet nesten oppunder
taket (fig. 7).
BrenseIsbod
Hvis leiligheten skal oppvarmes med fast brensel,
kreves det ifelge normen en brenselsbad pa 3 m::!.
De undersckte brenselsbodene hadde aIle denne stlZlrrelsen og var utf0rt pa samme mate som klesboden.
Husm0drene var stort sett fornGyd med brensels-
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dene. Det ble klaget over tyveri og hrerverk ag at
det var rotet og skittent der (fig. 9).
Det ville vrere meget bedre am hver familie fikk
sin egen spartsbad. Om man for eksempel gjarde
brenselsboden abligatorisk selv am det ikke var fyring i leilighetene, ag la til denne bod de 2 m~ som
kreves til spartsbod, sa ville hver familie fA en real
kjellerbod pii 5 mO.
Utendors oppbevaringsplass

Fig. B. Sportsutstyret vH man gjer'lle ha i sin egen
a.vliiste bod.

baden. Det var lite brensel i bodene, og heller Hille
sa meget verktoy ag redskap eller annet man kunne
vente ii finne der (fig. 8).
Meget av det sam var i brenselsboden skulle vel
egentlig vrere i den felles spartsbaden, for eksempel
ski, sparker, barnevagner, sylder og trehjulssykler,
samt utstyr til bilen, takgrind og reservehju!. Man
vil heIst ha tingene i sin egen avlaste bod. Det er
dyrt utstyr, og det er farstAelig at man er redd for
det.
Sportsbod
I boligblokker krever normen en sportsbod pii 2 m'
pr. leilighet. Idette boligomriidet er de felles sportsbodene litt snaue efter Husbankens krav, men man
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Utendors trenges plass ikke bare til biler, men
ogsa til motorsykler. De undersokte familiene hadde
ikke mange motarsykler - det var jo mest unge
foreldre med sma barn. Men de fA med motorsykkel savnet et sted a gjore av den. Det fantes ikke
annen plass enn fartauskanten, og her fikk den ikke
stii i fred. Den ble fingret med, og deler ble stjiilet.
En scooter var stjAlet, og fra en annen forsvant et
hju!.
Sammendrag
Sammenfatter man de viktigste resultater av
denne undersokelsen, kan det stilles folgende minstekrav til familieboligens oppbevaringsplasser:
1. Husbankens norm pii 60 X 100 em garderobeskap pro person er tilstrekkelig hvis skapinnredningen er fleksibe!. Skapene ber ha glatte
innsider. Sponplater bor lakkeres eller heIst
males. Derene mii hengsles slik at hyller og bakker kan trekkes ut.

2. I tillegg bar det i hvert sovevrerelse vrere et
skap pii 60 X 40 em til bruk for andre ting enn
kirer. Ogsa her bor innredningen vrere fieksibel.
Dessuten bar det vrere 1 meter fri veggplass til
storre leker og hobbysaker i barnas rom.
3. I entreen bor det for yttertoy vrere et garderobeskap e11er en garderobenisje med oppfaret
_bunn og fortrekk pii 60 X 100 em i en leilighet
for 4 personer. Har Ieiligheten flere sengeplasser, bor det gis et tillegg pa 15 em pro person.
4., I tillegg .ber det i entreen vrere et garderobeskap pii 60 X 60 em i en leilighet for 4 personero Har Ieiligheten flere sengeplasser, bar det
gis et tHlegg pii 15 em stanglengde pr. person.
Dessuten bor det vrere plass for 1 par skistovier ag 1 par gummistovler pro person.

F·ig.9. Sportsboden er ape'll og 1tinnredet.

fikk ikke inntrykk av at de er for smA. Bodene er
helt Apne mot kjellergangen ag har ingen form for
innredning. Det var star roisneye med sportsbo-
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5. Det ber vrere linteyskap. Den beste skapdybde
for linteyskapet er 35 em og bredde 60-65 em.
Passer det ikke inn i planen med et sA grunt
simp, kan linteyskapet gjeres 60 X 60 em med
uttrekkbare hyller.
6. Det rna dessuten vrere plass for vask og torb:

av srnavask og barnetey, stell av srnabarns
skitne yttertey, terk av vatt regntey, skotey
og paraplyer, samt SkOpllSS. Det rna ogsa vre:r;e
plass til lltstyr for stell av tey, for skittentey,
stryketey og lltstyr for sern. Disse funksjoner
tilgodesees antagelig best i et grovkj~kken eller
vaslrerorn.
I eller utenfor leiligheten trenges folgende oppbevaringsplasser:

7. En matbod med 1,5-2,0 m' hylleplass og potetbinge pa 250 I. Er disse krav tilfredsstillet, Iran
gulvarealet godt vrere rnindre enn 2 rn~, men
det bor stilles krav til temperatur og luftfukUghet.
8. En torr, ren klesbod med tette vegger og fortrinnsvis ikke i kjeller. Den ber ha en hengeplass for garderobe pa anslagsvis 240 em for
4 personer. For hver ekstra person gis et tillegg pa 50 em. Den bor ogsa innredes med hyller, med anslagsvis 4 m' hylleplass. Den bor i
tillegg ha fri gulvplass for lagring av.storre
ting, 2,5 m~ stor. Denne boden rna nedvendigvis
bli en del sterre enn den baden pa 3-4 m~ som
kreves idag.
9. Det bor for hver leilighet vlEre en kjellerbod
for lagring av redskap og verktey, sykler, bar-

nevogner, ski og utstyr til bilen; ansiagsvfs
5 m2 stor, det viI si som den navrerende brenselsboden og andelen av den felles sportsbod
tilsammen. Den felles sportsbod kan da sleyfes.
Kjelleren rna ha lett adkomst fra terreng.
10. Utenfor huset ber det vrere et Hisbart oppbevaringssted for motorsykler.
Men aIt dette krever plass og koster penger. Husbanken har nylig forheyet maksimumsarealet fo~
beliming med 5 m'. De okede krav til oppbevaring
sam her er skissert, samt ensket am eget vaskerom i leiIigheten viI antagelig spise opp hele tillegget pa 5 m'.
Samtidig vet man at det ogsa er andre funh:sjoner sam trenger mere plass, f. eks. er det enskelig
med mer fri gulvplass bade i oppholdsrom og i
barnas rom. Det er vanskelig a- vite hvilke krav
sam ber prioriteres. Og det er et nasjonalelronomisk
og boligpolitisk spersmal, hvor star bolig man har
ressurser til Ii innvilge den enkelte familie. Men man
rna vrere klar over at mens behovet for oppbevaringsplass og plass til matstell og Idesvask er malbare sb"rreiser, sa. er det adskillig vanskeligere a
fastsla for elrsempel hvor star tumleplass barn
trenger for ikke a bli hemmet i sin tiltakslyst og
livsglede.
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