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9 av 10 eldre er fornøyde med boligen sin

Eldres boligsituasjon



Hvordan bor vi?

• Om lag 6 av 10 bor sammen med partner eller 
ektefelle.

• Mer enn halvparten bor i enebolig/frittliggende 
hus

• En fjerdedel bor i bygård/leilighet

• 84 prosent eier sin egen bolig
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God plass

Fin beliggenhet

Utsikt

Praktisk

Alt på ett plan

Nærhet til sentrum

Lite plass

Dårlig beliggenhet

Ingen utsikt

Upraktisk

Trapper

Langt til sentrum

Eldres boligsituasjon



Tilgjengelighet

• To av fem bor i en bolig hvor bad, kjøkken stue 
og minst ett soverom er tilgjengelige og 
brukbare for rullestolbrukere

• To av fem bor i en bolig med trinnfri atkomst fra 
terreng/ parkering til inngangspartiet.

• Omlag halvparten bor i en bolig som ikke er 
tilgjengelig for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

• Lav forståelse for at tilpasninger av egen bolig 
kan bli aktuelt (med økende alder).

17.12.2019 Eldres boligsituasjon 6



Er vi for opptatt av hygge og kos?
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Svært få tenker på å flytte
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Hva er det som gjør oss «ute av 

stand» til å flytte?

1) Egen økonomi 

2) Praktiske hensyn 

3) Boligmarkedet er ikke der. 

4) Egen helse

5) Emosjonell tilknytning til boligen. 
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25,6 

Eldres boligsituasjon
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Hvordan vil vi bo?

Nærhet til familie

Å bo i samme område som jeg gjør i dag

Nærhet til kulturtilbud

Å bo i et blandet bomiljø med folk i alle aldre

Tilgang til felleslokaler med beboere på egen alder

Å bo i nybygg fremfor bruktbolig

Nærhet til andre eldre

Eldres boligsituasjon



Hvem mener vi har ansvaret?
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12% - mitt 

eget ansvar

16% - det 

offentliges 

ansvar 

alene

8% - det 

offentliges 

ansvar, dersom 

min private 

økonomi ikke 

strekker til

56% - det er et 

felles ansvar vi 

må ta sammen

Eldres boligsituasjon



Kjennskap til hvor man kan få hjelp
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NAV/ Hjelpemiddelsentralen 55%

Husbankens tilpasningstilskudd 11%

Lokal tilpasningsstøtte 10%

Grunnlån 5%

Heistilskudd 4%

Ikke hørt om noen av disse 38%



Legge til rette for det individuelle 

ansvaret
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Storsamfunnet må legge til rette for at 

eldre kan foreta boligvalg som er bra for 

dem og for samfunnet.
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88%
ønsker å bo hjemme så lenge som mulig
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Boligplanlegging kan ikke stoppe når man er 40 år!
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Takk for meg! ☺
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