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Kjennetegn på et aldersvennlig nærmiljø:

• Nærhet til lokalsenter 
• Gode turområder og gang/ sykkelveier
• enkelt å orientere seg 
• attraktivt og trygt å bevege seg til fots 
• Egnede boliger med ulik grad av fellesskaps-

løsninger i ulike prisklasser for ulike aldersgrupper
• Mulighet for å flytte innenfor et lokalmiljø
• Området må være universelt utformet
• Enkel tilgang til kollektivtransport 
• Sittemuligheter og offentlige toaletter
• Belysning ute og inne uten blendingseffekt og med 

god fargegjengivelse
• Vedlikehold, og ikke minst vintervedlikehold, må 

være godt. Gang og sykkeltraseer må prioriteres 
foran bilen.







Kommunale funksjoner som motor i 
lokalmiljøet

Tips:
• Finn fram til stedene hvor lokalsentra bør 

utvikles i forbindelse med kommuneplanen
• Vurder lokalisering av kommunale 

virksomheter ut fra hvilken rolle de kan spille i 
stedsutviklingen.

• Vurder arkitektonisk utforming, muligheten for 
sambruk og organisering av tjenestene ut fra 
prinsippene for inkluderende arkitektur.

• Inngå avtaler om samarbeid med lokalbutikker 
om nye former for tjenester.

• Lokaliser kommunale tilbud som dagsenter og 
lignende i nærheten av steder som friske eldre 
og yngre oppsøker.



Inkluderende arkitektur

Tips:
Plukk prosjektet fra hverandre i sine enkelte 
funksjoner og still følgende spørsmål:

• Er det noen av funksjonene som bør være 
offentlig tilgjengelige og dermed bidra til å gi 
flere innbyggergrupper et tilbud samtidig som 
det etableres gode møteplasser?

• Er det noen funksjoner i nærmiljøet som det 
nye prosjektet kan benytte slik at vi ikke trenger 
å bygge nytt?





Lokalisering er en nøkkel

Et av de viktigste virkemidlene for å utvikle et aldersvennlig samfunn er en aktiv lokaliseringspolitikk hvor 
kommunen, både gjennom plan- og bygningsloven, som samfunnsaktør og gjennom egen virksomhet, fører en 
konsekvent lokaliseringspolitikk. 

Tips:
• Legg bare inn områder som ønskes utviklet de nærmeste årene i kommuneplanens arealdel. Dette kan hindre 

at perifere områder utvikles først, noe som kan gjøre det vanskeligere å få utviklet sentrale områder. 
• Legg forholdene praktisk til rette for god lokalisering både av private, statlige, fylkeskommunale og egne 

virksomheter gjennom for eks. å kjøpe eiendommer, regulere, selge med betingelser eller utvikle 
fellesprosjekter. 

• Lokaliser boliger, arbeidsplasser og skoler, barnehager og andre kommunale tjenester til et sentrum, slik at 
dette blir en naturlig og attraktiv møteplass i hverdagen. 

• Start planleggingen av kommunale bygg på kommuneplannivå med sikte på optimal lokalisering og utstrakt 
sambruk. 

• Vurderer i hvilken grad alle kommunale bygg også kan invitere andre grupper og aktiviteter inn. Dette støtter 
sambruk og møter mellom generasjoner og grupper. 





10 råd for aldersvennlig stedsutvikling

1. Gjennomfør inkluderende stedsutviklingsprosesser som inspirerer, fornyer og forankrer ideen om et godt 
sted for alle – også eldre.

2. Ha en bevisst og konsekvent lokaliseringspolitikk som legger opp til utstrakt sambruk og skaper en god 
arbeidsdeling mellom kommunesenteret og bygdene eller bydelssenterne. 

3. Husk at gamle og unge trenger hverandre. Let etter løsninger som når flere brukergrupper samtidig. 
4. Lag en boligpolitikk som inspirerer til at folk i ulik alder og livssituasjon kan leve sammen. Tilby ulike 

boligtyper og boformer tett på handel, kultur og tjenestetilbud. 
5. Skap inspirerende omgivelser som er oversiktlige og trygge når sansene svekkes. 
6. Skap attraktive arenaer sentralt i nærmiljøene hvor folk treffes og lag og foreninger kan ha møter, aktiviteter 

og arrangementer. Er det mennesker tilstede store deler av døgnet øker trygghetsfølelsen for alle. 
7. Skap byer, tettsteder og lokalmiljøer hvor det er enkelt å leve uten bil - hele året. 
8. Tenk nytt når det gjelder kollektive transportløsninger for eldre som bor usentralt, eller ikke har tilgang på bil. 
9. Gjør universell utforming til en premiss for all planlegging. 
10. Ansett en stedsutvikler som har som oppgave å jobbe på tvers i kommunen og samarbeide med frivilligheten, 

befolkningen og næringslivet slik at planer og intensjoner kan bli gjennomført med kvalitet. 

















• Manglende boligtilbud for eldre og 

• få møteplasser for bygdas ungdommer 

• Resultatet i dag er mindre press på 
omsorgssenteret 

• Et levende bygdesentrum hvor ulike 
aldersgrupper bor 

• Bred medvirkning, samlokalisering av 
ulike tilbud, kombinert med en 
handlekraftig kommuneledelse har 
vært avgjørende for å lykkes. 





• Videreutviklet sine iboende kvaliteter 
– og blitt ganske aldersvennlig. 

• Noe ikke minst elveparkene har bidratt 
til.

• Målbevisst og langsiktig planlegging 
med menneskene i sentrum.

• Fortau, gang- og sykkelveier har 
prioritet når det gjelder 
vintervedlikehold





• Tett samarbeid mellom helse, byplan 
og eiendomsavdelingen

• Gode stedsanalyser har funnet 
stedene som har best forutsetninger 
for å utvikles til gode bydelssenter

• Innholdet i helseknutepunktene 
tilpasser seg hva som finnes på stedet 
fra før





• Bygd som et senter for hele kommunen, 
med tilbud som alle kan benytte.

• Henter stor effekt ut av det fra starten av 
er tenkt et samspill med ungdomsskolen 
som ligger ved siden av.

• Kunne fått til enda mer hvis plasseringen 
hadde vært bedre.

Vi ser i ettertid at det hadde vært langt 
lettere å få det til å fungere som et tilbud 
til hele kommunen hvis beliggenheten 
hadde vært mer sentral. 

Marit Thomassen, tidligere virksomhetsleder på Bråta







• Lokalisert midt i sentrum av tettstedet 
med gangavstand til det meste. 

• Samlokalisering av bibliotek, 
kommunehus, ungdomsskole, 
kulturskole og kafé skaper et sosialt 
møtested på tvers av generasjoner. 

• Universell utforming både inne og ute. 
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