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Dersom du 
jobber innen:

■ Vær ekstra bevisst følgende aldersvennlige 
kvaliteter:

– Ivareta samordnet areal- og 
transportplanlegging

– Krev varierte boligtyper

– Legg til rette for flere sammenhengende 
gang- og sykkelveger og turveger

– Involver og bruk eldrerådet

– Bidra til offentlig kommunikasjon og 
møtevirksomhet som fremmer respekt, 
vennlighet og omtanke

– Avhold offentlige møter i lokaler som er 
tilgjengelige, godt belyste og nær 
offentlig transport

– Informer i god tid og på en tydelig og lett 
tilgjengelig måte

– Bruk klart og tydelig språk og 
skriftstørrelse
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Dersom du 
jobber med:

■ Vær ekstra bevisst følgende aldersvennlige 

kvaliteter:

– Universell utforming

– Avgrenset trafikkvolum og trygg 

trafikkavvikling

– Opplevd trygghet og fysisk sikkerhet

– Mest mulig sammenhenger, lave 

kanter, tilpasset hjul

– Helårsbruk, inkl. ved snø

– Gi mulighet for ly fra vær og vind

– Godt skiltet og tydelige linjer på vegen

– Belysning

Veg

gang- og sykkelveg

parkering



Dersom du 
jobber med:

■ Vær ekstra bevisst følgende aldersvennlige 

kvaliteter:

– Universell utforming og tilgjengelig 

plassering

– Krev gjennomarbeidede 

utomhusplaner

– Enkelt og godt vedlikehold

– Opplevd trygghet og fysisk sikkerhet

– Mest mulig sammenhenger, lave 

kanter, tilpasset hjul

– Helårsbruk, inkl. ved snø

– Gir mulighet for ly fra vær og vind

– Inkluder sitteplasser (i rett høyde for 

eldre), med jevn fordeling

Grønnstruktur, turveg, park, 

offentlig uterom

Utbygging, utomhusplaner









Dersom du 
jobber med:

■ Vær ekstra bevisst følgende aldersvennlige 

kvaliteter:

– Prioriter å legge til rette for å bo lengst 

mulig hjemme

– Prioriter tjenestetilbud og 

boligfortetting i nærheten av 

lokalsenter

– Tilby varierte boligtyper og prisgunstig

Helse, omsorg, sosiale 

tjenester

Bolig, bygg, eiendom





Tre gode tips for planlegging av 

aldersvennlige lokalsamfunn

Ikke generaliser Forstå hvem det planlegges for:

 skrale, svake, syke, eller 

 engasjerte, aktive og inspirerende

Vær bevisst og ta ansvar Legg til rette for:

 økt bevegelighet

 lokal tilhørighet

 inkluderende prosesser

 ulike preferanser

Samarbeid på tvers Kommuniser:

 Både med de som legger premisset for det du jobber med

 Og de som skal ta stafettpinnen videre fra der du avslutter




