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• NAL i Samarbeid med SINTEF
• Med verdifulle innspill fra 

eksterne fagpersoner. 
• Målgruppe: Planleggere, 

arkitekter og alle som jobber 
med stedsutvikling

• Hva kan aldersvennlig 
stedsutvikling bety i praksis?

• Hvilke konkrete muligheter og 
verktøy har kommunen? 

• Hvordan påvirker dette 
planleggerrollen? 



• Les håndboka i sammenheng og bruk den som et 
oppslagsverk

• Noen generelle kapitler først
• Deretter tar de for seg forskjellige deler av 

kommunens virkeområder 
• Og ulike faser av planprosessene
• Mange tips 
• Til slutt i håndboken finner du en 

eksempelsamling



• Eldre påvirker samfunnsutviklingen, både 
som enkeltmennesker og som gruppe

• Mange opplever at de får frihet, tid og 
ressurser

• Men for andre kan være en utfordring at 
jobben er borte og venner faller fra

• Etter hvert svekkes helsa - førerkortet blir 
borte - bena blir skrale

• I slike situasjoner kan man lett bli ensom og 
isolert



Forskjellen på små og store steder 

• Alle har et nærmiljø – om de bor i byen 
eller på mindre steder

• Nærmiljøet spiller en stadig større rolle 
når en blir eldre.

• Også i byene kan det være langt til 
butikken og lett å bli isolert i egen 
bolig, men det er klart at utfordringene 
kan være ulike.

• Eksemplene er derfor hentet fra ulike 
typer steder.

Ola Roald arkitektur



Et verdensomspennende nettverk 
for aldersvennlig byer og samfunn 

• Verdens helseorganisasjon (WHO) 
etablerte et nettverk i 2010

• Antallet deltakere har vokst til 833 byer i 
41 land (2019). 

• Fra Norge deltar per i dag Oslo, 
Trondheim og Levanger

• Det arbeides med å etablere et eget 
nasjonalt nettverk i Norge



Aldersvennlig og bærekraftig

• Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging (2019-
2023) 

• Folkehelsemeldinga – Gode liv i et 
trygt samfunn (2018-2019)

• FNs bærekraftsmål. 



• Skape fysiske omgivelser som gjør 
det mulig for eldre å være aktive 
samfunns- deltakere så lenge som 
mulig 

• Også den dagen helsa begynner å 
skrante 

• Det som er bra for eldre som regel 
er godt for alle 









Tips til planavdelingen 

• Arbeid aktivt med å videreutvikle 
kommunens ulike aktørroller

• Arbeid tett sammen med 
eiendomsavdelingen for å sikre strategiske 
tomter for ønsket utvikling

• Legg til rette for attraktive gangforbindelser 
og grøntstrukturer som binder boligområder 
og sentrumsområder sammen

• Samarbeid med fylkeskommunen for å utvikle 
et smidig kollektivtilbud som kan hente folk 
hjemme og gode og lett tilgjengelige 
holdeplasser for buss

• Etabler støtteordning for ombygging og 
tilrettelegging av egen bolig







Fra spredt bygd til tett 
landsby i Iveland

SUKSESSFAKTORER 
• Bred medvirkning, spesielt fra ungdom og eldre 
• Tverrsektorielt samarbeid 
• God forankring helt til topps i kommunen 
• Kommunal handlekraft 



Elven og byen knytter 
menneskene sammen  
i Drammen

Suksessfaktorer: 
• En handlekraftig og tålmodig kommune 
• Politisk enighet om de store trekkene i byutviklingen 
• Evnen til å samarbeide på tvers i kommunen, i tett samspill 
med private aktører. 



Evjudalen i Bø knytter folk 
sammen i sentrum

Suksessfaktorer: 
• Kommunen har tilrettelagt for aktiviteter som involverer og 
engasjerer folk i alle aldre og kulturer. 
• Godt samarbeid med lag og foreninger styrker 
fellesskapsfølelsen 



Helseknutepunkt 
skaper nye bydelssenter
i Drammen

• Evnen til å samarbeide på tvers i kommunen. 
• Tett samspill med private aktører. 
• Medvirkning med eldre og befolkningen forøvrig 



En idrettshall og arena for 
samfunnsutvikling i Ulsteinvik

Suksessfaktorer: 
• Politisk forankring. 
• Dyktige fagpersoner i kommuneadministrasjonen. 
• Kunnskapsbygging og samarbeid på tvers av kommunens 
avdelinger. 
• Tett samspill med næringslivet. 
• Gode arkitekter. A
rk

it
ek

t:
 L

u
n

d
+

Sl
aa

tt
o

ar
ki

te
kt

er
A

S,
 A

rk
it

ek
tk

o
n

to
re

t 
N

ils
 T

ve
it

 A
S 



Biblioteket, en uformell møteplass 
for gamle og unge 
på Furuset i Grorudalen

Suksessfaktorer: 
• Huset er lokalisert sentralt på Furuset torg. 
• Fubiak er et tilbud som har blitt til i et likeverdig partnerskap 
mellom Deichman bibliotek og Bydel Alna. 
• Innredning med varme farger og møblering som har en 
uformell og hyggelig karakter. 



Hele lokalsamfunnet under 
samme tak på Nesodden

Suksessfaktorer: 
• God prosess. 
• Brukermedvirkning i tidlig fase. 
• Høyt fokus på universell utforming 
gjennom hele prosessen 



Neste steg: Sosiale møteplasser i 

nærmiljøet

Skolen som inkluderende 
arkitektur 



Suksessfaktorer: 
• Bred medvirkning på fellesarealer fra beboerne i tidlig fase 
• Medvirkning og tilpasning i privat enhet 
• Rause fellesarealer som innbyr til sosial omgang 
• Stor variasjon i type leiligheter, tilpasset ulike livssituasjoner 
• Miks av beboere - både gamle og unge 
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Vindmøllebakken i Stavanger
Bofellesskap på tvers av generasjoner





Fleksible bussløsninger

I Sauda er de grønne og i Oslo er de rosa. Begge stedene 
tester ut fremtidens fleksible bussløsninger – med stort 
hell.

Suksessfaktorer 
• Tilpasset brukernes behov 
• Rasjonell drift 



Om dere ønsker foredrag eller verksteder 
for intern samordning i kommunen

Ta kontakt
48113596

obh@arkitektur.no


