Hand/kapIl/passel bo/igbygging:

Lonnsoml i
del. lange lop
Av arkHekt Tore Lange, Norges byggforskningsinstifutt

De fleste skaffer seg
. bolig mens de er unge
og spreke. Men levealderen "ker, og etter
hvert er det blitt mange eldre i befolkningen. De "nsker a bo
hjemme i sine vante
omgivelser sa lenge
som mulig. Tidligere
har en ikke lagt sa stor
veld pa at det kan
vmre upraldisk og
vanskelig med trapper
i tilknytning til boligbebyggelse. Problemer med a g4 i trapper
er imidlertid en av flere arsaker til at eldre
ikke lenger klarer seg
selv i egen bolig. I
hver attende bolig i
Norge er det noen som
har vanskelig for a g4 i
trapper. Blant folk
over 70 ar har annenhver person problemer nar det gjelder
trapper.
Boligene
«overlever» som regel
beboerne. Det betyr at
det f"r eller siden vii
bo mennesker med
bevegelsesvansker i
nesten hver eneste
bolig.
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et otlentlige har pAtatt seg
eld ansvar for velferden vAr
I alderdommen, eller nAr vi forblgAende eller varlg mlitte bli
funksjonshemmet. Noen stlkkord sam forteller am forsek pAA
lese boproblemer, er utbedrlngslAn, speslelle IAn til rive boIiger, trygdeboliger og hjelpeordnlnger til hjemmene og Institusjoner for dem sam Ikke klarer A
bo hjemme lenger.
I dag bar det rundt 40 000
eldre i syke- og aldershjem, og
det er am lag 600 yngre funksjonshemmede i ulike speslalInstltusjoner. Dessuten oppholder et ukjent antall eldre seg I
sykehus utover den tlden sam er
nedvendig av hensyn til den rent
medlslnske behandlingen.
Bygging av aldersboliger og
speslallelligheter for funksjonshemmede er et forsek pAAlese
hverdagens problemer nAr forholdene I den t1dligere boligen er
blitt umulige A mestre. Likedan
er Iilpassing av boliger ved hjelp
av utbedrlngslAn et forsek pA
lesning. Men A tilpasse eksisterende boliger for bevegelseshemmede, er ofte bAde vanskeIig og kostbart.
Aile nye bollger I/Ire"elagl for
bevegelseshemmede?
Det er flere og flere sam etter
hvert sper am ikke aile bollger
kan bygges silk fra starten av at
de sam skal bo der, kan klare
seg hjemme, selv am de med
alderen skulie bli dArlige til
belns.
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Siokker mod trapp mellom longang og "uste

ot8s1e ar uegnet.
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I blokker mod Inntll tre etasjeplan 09 parkerlng
pA Inngangsnlvil, ber det I det mioste settes BY
plass til hels. ForhApentlig vII standardlserlng
og produktutvlkllng gl noe rlmellgere helser
etter hvert.
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I blakker m~d flE~re "enn tre ot"asJer, I"slallares
Blokk mod hels 09 korrldorer for hver annen
Vi er kommet til A skille melheJs. Den teres ned til eventuel! kjeller (evt.
aller tredje etBBje anbefaJes Ikke. I sllke bJokker
gorooJokJoller).
10m tre ulike grader av tIIpasslng
rnA en gA trapper Inne I bollgene selv om det er
helser.
for bevegelseshemmede: Forholdene i boligen er slik at en
bevegelseshemmet
sjoner, og for Autvide funksjons- kan beseke leiligheten (be- de viktigste rommene Iigger p~ fA. Det kan v",re personer sam
hemmedes valgmuligheter nAr
inngangsplanet og er romslige trenger et ekstra rom til trening
seksstandard),
det gjelder botilbud, mener ko- kan bo I lelligheten uten store nok til at en kan man0vrere en eller behandling, eller et ekstra
miteen at byggeforskriffene m~
rullestol. Det gjelder inngangs- start baderom. Det sam nA kalproblemer (bostandard),
endres slik af fremiidig boiig- har fAtt individuelle forand- parti, entre, stue, kje',ken, bad les .(spes;alboliger.., er som rebygging generelt ogs~ tar henringer, alt etter sitt spesielle og we, minst etl soverom og en gel ikke planlagt fra grunnen av
syn til bevegelseshemmedes
handikap (Individuell tIIpassing). oppholdsplass ute. Vanskelige for den sam skal bruke boligen.
og
kostbare
forandringer
skal
behov.» (Min uthevelse.)
Betegnelsen
er
dertor
i
mange
Bes"kssfandard har vi oppStortinget sluttet enstemmlng
nAdd nAr en person i rullestol ikke v",re nedvendige, men det tilfelie misvlsende.
kan
aksepteres
en
viss
ombyggam dette. VAr "verste poliopp
ved egen hjelp kan komme inn i
tiske
myndighet gay dermed sin
ing
som
f.eks.
at
et
soverom
stua og toalettrommet og kan
Forslag til nye byggefortilslutning til et syn sam funklukke d"ra bak seg. Noen fA deles av fra stua. Fiest mulig av skrifler
sjonshemmede gjennom sine
trappetrinn foran boliginngan- de vanlige boligene burde i utStortingels sosialkomite uttalorganisasjoner
har
hevdet
gangspunktet
bygges
med
bogan anser vi ikke sam hinder for
te i 1979:
lenge.
at en rullestolbruker kan beseke standard for bevegelseshem..Boligen slutter ofte A fungere
I 1981 kom det omsider et
boligen. Derimot rnA det ikke mede. De fleste vii klare seg I pA del tidspunldet en stAr svautkast til nye norske bY9g etorkest, er mest bundet til boligen
veere trapp mellom IlUsets inn- slike boliger.
skrifter pA dette omrAde!. Der
En individuelt tilpasset boiig og minst i stand til A skatle seg
gangsparti og stua.
foreslAs bl.a. at det skal stilles
Bostandard Inneb",rer at aile kan det veere tale om for noen en ny. For A unngA slike situa-

krav om bedre atkomst- og inngangsforhold for aile boliger, og
at aile boliger skal ha et toalett
som kan brukes av bevegelseshemmede. Dette forslaget mA
sies A veere en minimumstolkning av slgnalene fra Slortinget.
Kravene er svekket pA en rekke
punkter, idet bygnlngsrAdene
ifalge forslagel kan gi dispensasjon. I utkastet til nye forskrifter
er det ikke stHt krav om heis i treog fireetasjes boligblokker. Heis
i tre- og fireelasjes brokker kom
inn som et krav i de svenske
byggeforskrittene i 1977.
Byggebransjen har mAttet tilpasse seg en rekke nye krav
som har fart tH 0kte byggekostnader i de seinere Arene. Bransjen - og ikke minst boligbyggelagene - frykter at strengere
krav om tHgjengelighet vii fordyre boligene ytterligere. Innen
helse- og sosialsektoren og i de
funksjonshemmedes organisasjoner er det mange som mener
at dette m~ ses i et starre perspektiv. De hevder at generelt
bedre tilgjengelige boliger og
boliger som er brukbare for bevegelseshemmede, vii bli en
10nnsom investering for samfunnet totalt.
Mer eller mlndre heldig byggesklkk
Noen boligtyper egner seg
godt for bevegelseshemmede,
andre kan veere brukbare, og
noen passer slett ikke. Boliger
med jnngang i sokkeletasje og
trapp mellom inngangen og hovedetasjen egner seg sveert dArJig. Dessverre er denne boligtypen blitt ganske utbredt i de
seinere ~rene.
Krav om vern av dyrkbar mark
og bedre utnytting av tomtegrunnen har f0rt til nye hustyper
og bebyggelsesplaner. Vi har
f.eks. fM bebyggelse i tre og fire
etasjer, som ikke er tradisjonelle
boligbl~kker. Disse boligene er
gjeme pA to eller til og med pA
tre plan. Boliger pA tre plan er et
dArlig utgangspunkt, mens boIigl0sninger pA 10 plan kan bli
bra boliger for bevegelseshemmede.
Om vi f~r krav om at aile
boliger skal bygges med bostandard slik at de passer for bevegelseshemmede, vii det ta noe
lid f0r byggebransjen kan tilpasse seg dette. Nye 10sninger mA
utvikles. Som for aile andre reformer kan vi ikke unng~ noen

Aile oppholdsrom
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Tre bollgtyper pll ett og to plan som IIgger godt til rette for
bostandard. BolIgtyper pll to plan som har det meste av
oppholdsarealet pll Inngangsplanet, kan fa bostandard uten
vldere. Hvls rommenes sterrelse og form er henslktsmessige, vII de fleste bevegelseshemmede kunne Innrette seg uten
at det foretas sterre forandrlnger.

omstillingsproblemer. Mye vii
avhenge av hvordan myndighetene bruker sine boligpolitiske
virkemidler.

relsen av disse rommene, viI
mAtte g~ pA bekostning av stua.
Det er bare dette rommet som er
blitt st0rre etter Husbankens utvidelser av arealgrensene.
Hva vii det koste?
4. Veifaringer, tilpassing til
Merkostnadene for generell terrenget 0.1.: Merkoslnadene vii
tilpassing av boliger for bevegel- variere mye fra tomt til tomt og
seshemmede er ikke lette A be- mellom hustypene.
regne. Men i hovedsak vii merDet finnes gode eksempler pA
kostnadene slA ut pA fire boliger som opptyller krav om
punkter:
bostandard og hvor delte Iikevel
1. Hustype: SmAhus mA ha ikke har f0rt til bestemle meren inngang pA hovedplanet. kostnader. Men det finnes ogsA
Noen hustyper mA fA litt st0rre eksempler pA boliger som bare
grunnflate for A fA plass til toalett kan tilpasses med store kostnapA inngangsplanet.
der. Det kan forekomme i for2. Heiser i lave blokker: Mer- bindelse med vanskelige tomter
kostnadene vii slA sterkt ut. Bo- eller ugunstige atkomstforhold.
liger i blokker ulgj0r imidlertid
bare omkring en fjerdedel av Jeg vii anslA merkostnadene
husbankboligene, og rundt 15% ved bygging av nye boliger som
av hele den norske husproduk- generelt tar hensyn til bevegelseshemmede, til ca. 400 mill.
sjonen.
3. Toalett- og baderom: Dis- kroner i'1rlig i Norge (1980se rommene mA bygges uten kroner) - eller ca. 3%. Av dette
d0rterskler, og de mA bli noe vii om lag 120 mill. kroner g~
st0rre enn del som n~ er vanlig i med til heiser i lave blokker.
yAre nye boliger. A utvide st0r- Veif0ring og tilpassing etter ter-

renget for A oppnA tilgjengelighet til boligene. og tilpassing av
loalettrom er det som ottest vii
gA igjen. Dette vii i gjennomsnitt
bety vel 2% fordyrelse. Slike
kostnader mA imidlertid vurderes mot utgittene til omsorg for
eldre og funksjonshemmede i
dag.
MA vi bygge stadig flere institusjoner?
.
Innen 1990 er det beregnet at
vi vii trenge 10 000 ffere sykehjemsplasser.. Unders0kelser tyder pA at opp mot 25% av dem
som bor i alders- og sykehjem,
kunne blitt boende hjemme lenger hvis boligene deres hadde
veert mer hensiktsmessige og
de hadde f~tt den nadvendige
hjelpen. Dette dreier seg om
neermere 10 000 personer.
ccHensiktsmessig bolig» betyr
her f0rst og fremst en trekkfri og
varm bolig med innlagt bad og
we. Det mA veere riktig ogsA Ata
med
bevegelseshemmedes
krav nAr vi snakker om hensiktsmessige boliger for eldre. Selv
om aldre beboere i dag kan"
klare A gA i trapper for A komme
til we og baderom, kan siluasjonen endre seg. Seerlig eldre er
utsatt for fallulykker i forbindelse
med trapper og hl<lye terskler.
Hvis boligbyggingen fra nft av
ble lagt om etter normer for
bostandard, ville hver annen bolig veere tilrettelagt ved Ar 2000.
Presset pA instilusjonene ville
dermed begynne ~ avta far Artusenskittet.
Hlemmeservice eller institusjonsplele for eldre
Av mange grunner er det
vanskelig A sammenlikne kostnadene ved liltak for eldre som
bor hjemme. med kostnadene
for instilusjoner. Et problem gjelder arten og omfanget av den
hjelpen som trenges for at et
eldre menneske skal kunne fortsette A bo hjemme. ForS0k pft
slike sammenlikninger er imidlertid gjort. Forskerne He11and
og Pettersen ved Norsk gerontologisk inslilutt (1979) har draftet hjelpebehovet for eldre i og
utenfor institusjon i to kommuner
pA 0st/andet. De tok utgangspunkt i hvor mye hjemmehjelp
og hjemmesykepleie de eldre
kunne f~ etter regler som gjaldt i
disse to kommunene. Det var til
sammen 26 timer hjelp i uken,
iangt mer enn noen av de eldre i

denne undersekelsen hadde.
Heller ikke hjemmeboende eldre
som ble vurdert som instilusjonslrengende, hadde sA mye
hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie. Del er ogsA mer hjelp
enn det som ble vurdert som
nedvendig, hvis. noen av dem
som bodde I inslitusjon, skulle
klare seg i sine egne hjem.

Kostnader for opphold i Inst!tusjon og service hjemme
La ass gA ut fra 26 timer hjelp
hjemme i uken sam alternativ til
plass i institusjon for en fjerdedel
(25%) av dem som nA bor i
institusjoner. Grovt regnet koster en institusjonsplass i gjennomsn/tt 110 000 kroner pro bellrlig
(1980boer/pasient
kroner). Et behov pA 26 timer
hjelp i hjemmet hver uke til en
timepris pA 40 kroner (regnet
som et grovt gjennomsnitt), utgj",r omtrent 55 000 kroner pro
Ar. Det vii m.a.D. kDste rundt
halvparten av en institusjonsplass ~ bo hjemme med s~ pass
mye hjelp. Tifsvarende beregnlnger fra Sverige og USA viser
at del koster fra 25 til 50%
mindre A bo hjemme enn I institusjon.
Boliger med heldsgnsservlce
- alternativ til institusjon
TIl og med sterkt bevegelseshemmede kan klare seg j sin
egen boHg hvis boligen er tilpasset brukeren, og beboeren kan
fA den hjelpen vedkommende
trenger nAr det oppstAr behov. I
Sverige flnnes det ailerede omkring 1000 boHger med mullghet
for service hele dl2lgnet. Heldl2lgnsservice innebarer at beboeren kan tilkalle hjelp pA kort
varsel, f.eks. nAr en skal legge
seg eller ta opp en bok fra
golvet.
Norges byggforskningsinstitutt har i samarbeid med Cerebral Parese-foreningen beregnet kostnadene for heldegnsservice f forbindelse med et konkret
byggeprosjeld for 15 beboera i
Oslo. Vi fant at personellkoslnadena vii ligge pA omlrent det
halve av det da vii yare i en
institusjon av lilsvarende sterrelse, dvs. i 1980-kroner: rundt
80 000 kroner mot ca. 150 000
kroner, Erlarlngene fra Sverige
viser et tilsvarende forhold mel10m kostnader for institusjonspleie og heldegnsservice.
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I Norge har vi ennA Ikke boliger med fullt utviklet heldegnsservice. Vi regner med at mellom
2500 og 3000 personer ville
kunne bruke et slik! botilbud
som altemativ til fnstitusjon. Arealforbrukel i institusjoner svarer
til romslige loromsboliger for det
samme antallet personer sam
inslitusjonana ar beregnet for.
Kvadralmelerprisen ved A. bygge institusjoner er mye h.eyere
enn for boliger.

Eyl. ulyidelse

....- - - - - - - -.....ilIII'""----------,
SOY., bod 1
Slue, kjllkken, we

<)Inngong
:
_________ I

SOY., bod
,",

.

'.

To bollgtyper med beseksstandard. Tllpassing til bostandard
mA foretas enten ved hjeJp av et tllbygg for soverom og bad,
eller ved A Instal/ere en form for hels (trappehels eller
lefteplate). SmA husstander kan eventuelt ogsll dele av et
soverom i ferste etasje.
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Kjokken

Tre bollgtyper uten beseksstandard. BolIgtyper som har
trapp mel/om Inngangen og de vlktfgste oppholdsrommene,
kan vanskellg tllpasses og ber derlor frarAdes.

Srerlrykk fra
F-rapporten 3/82

Best c'li bo hjemme - og det
koster Ikke mer
Bygging av boliger som generelt er tilpasset bevegelseshemmede, er en av flere forutsetninger for at funksjonshemmede og
eldre skaJ kunne bli boende lenger i sine hjem. Bygging av slike
boliger villa pA langre sild avlaste institusjonene f h.ey grad. A
gi nedvendig service hjemma til
dem som ellers mlltte flytle pA
institusjon, vii '"nne seg for
samfunnet. Merkostnadene ved
A. tilpasse boligene generell, vii
yare en nedvendig investering
for A oppnA dette.
Det vii neppe yare mulig A
beregne noen eksald avkastning
i kroner og ere av en silk investering. Det som derimot ar sikkert, er at /ivskva/iteten i selv
den beste institusjon fkke kan
konkurrara mad et middels godt
hjemmeliv. Og det er mulig A.
bruke ressursene pA en bedre
mAte I dag. silk at vi I framtiden
fAr leve at bedre liv sam gamle.
eller eventuelt funksjonshemmede.
•

