
Universell utforming –  

hva vil vi, hva må vi, hva gjør vi?  
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Offentlige målsettinger, lover og 

regelverk. 



Om Deltasenteret 

BLD 

BUFdir 

 

 10 ansatte 

Brukerråd 

Personer med nedsatt 
funksjonsevne skal 
kunne delta i samfunnet 
på lik linje med andre 
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Hva forstår vi med begrepet 
universell utforming 



Funksjonshemming   -    

en egenskap ved omgivelsene 



Planleggingsideal? 

Idealmennesket 
siden 1490? 
 
Den vitruviske 
mann 
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Hvor stor plass 

tar….. 

Arkitekters og designeres 
oppslagsverk siden 1936 
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Idealmennesket 2012 

Universell utforming - å ta høyde for mangfoldet! 
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Yan Ki Lee 

Design for our 

future selves. 
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9 For hvem? 



Rammer for  
inkluderende omgivelser 

Hva vil vi? 
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Universell utforming  
Norsk oversettelse fra  
The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA (1997).  

”…utforming av  
 

produkter og omgivelser  
 

på en slik måte at de  
 

kan brukes av alle mennesker 
  

i så stor utstrekning som mulig,  
 

uten behov for tilpasning  
 

og utforming på en spesiell måte.” 

Foto: Karen Gunleiksrud 



Regjeringens handlingsplan 2009 - 2013 

Norge universelt utformet 2025 
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1. Bygg og anlegg 

2. Planlegging og 

uteområder 

3.  (Kollektiv-) Transport 

4. IKT (Informasjons- og 

kommunikasjons-teknologi) 

5. Sektorovergripende tiltak 



Virkemidler 

Ikke rettslige 

Offentlig markedsmakt, forvaltningsmakt / 
etatsstyring, bevilgningsmakt, tilsyn, reformer, 
informasjon, veiledning, opplæring… 

Økonomiske 

Ordinære budsjettrammer (f.eks NTP), 
tiltakspakker, Rentekompensasjon for 
kirkebygg - Husbankens nettsider 

 

Rettslige 
•Plan og bygningslov (PBL) m/TEK10,  
•Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
•sektorlovgivning 
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http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rentekompensasjon/rentekompensasjon-kirker/
http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rentekompensasjon/rentekompensasjon-kirker/
http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rentekompensasjon/rentekompensasjon-kirker/
http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rentekompensasjon/rentekompensasjon-kirker/
http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rentekompensasjon/rentekompensasjon-kirker/


De rettslige virkemidlene! 

Hva må vi? 
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Aktuelt regelverk 

Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven 

Plan- og bygningsloven 

Arbeidsmiljøloven 

Arbeids- og 

velferdsforvaltningsloven 

Barnehageloven 

Fagskoleloven 

Folkehelseloven 

Folkehøyskoleloven 

Forvaltningsloven 

Friluftsloven 

Husbankloven 

Jernbaneloven 

Kommunehelsetjenesteloven 

Lov om offentlige anskaffelser  

Opplæringsloven 

Privatskoleloven 

Tobakkskadeloven 

Universitets- og høyskoleloven 

Valgloven 

Vegloven 

Yrkestransportloven 

Se www.lovdata.no 

 

http://www.lovdata.no/
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utforming eller tilrettelegging av 

  

hovedløsningen  
 

i de fysiske forholdene slik at  

 

virksomhetens 
alminnelige funksjon 

  
kan benyttes av flest mulig.  

 
 

Juridisk definisjon:  



Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven §9 
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Plikt til generell tilrettelegging 

(universell utforming) 

Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt 
og målrettet for å fremme universell 
utforming innenfor virksomheten. 
Tilsvarende gjelder for privat virksomhet 
rettet mot allmennheten. 



Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven §§10 og 11 
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§10 For bygninger, anlegg og uteområder rettet 

mot allmennheten gjelder kravene til 
universell utforming i eller i medhold av plan- 
og bygningsloven. 

 

§11  Plikt til universell utforming av informasjons- 

og kommunikasjonsteknologi (IKT)  



Har anmeldt 59 

http://www.op.no/nyheter/article5770337.ece  



Plan og bygningsloven 
… 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og i kravene til det enkelte 
byggetiltak. … 

§5-1 Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 

medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt … 
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Gjelder for nye bygg 

Gjelder for nye tiltak på eksisterende bygg 

Ikke tilbakevirkende 

Er tiltaket en hoved-ombygging(?) eller en 
bruksendring omfattes hele bruksenheten 
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Plan og bygnings -loven 



Kapittel 8. Uteareal og 
plassering av byggverk 

  Gangadkomst 

§ 11-11. Generelle krav om 
rømning og redning 

Kapittel 12. Planløsning og 
bygningsdeler i byggverk  

Kapittel 13. Miljø og helse 

  Lyd,  lys, inneklima 
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Aktuelle kapitler i TEK10 



Best praksis? 
Strekke seg litt lenger 

 

 

Frivillig å benytte 
Erfaringsbasert 

Bransjekonsensus 

 

 

 

 

Dette må følges 

Hvor ligger lista? 
 

 

 

 

 

 
 

  

Standardisering  

Lover og forskrifter 

Vei-
ledere 
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Operasjonalisering - 
Omsetting til praktisk virkelighet 

Hva gjør vi? 



Ilen kirke 

Trondheim 
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Gode 

eksempler 
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Hva må være i orden for å oppfylle PBL? 
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Hovedfunksjon 

Atkomst Toalett 

Bifunksjon 

Informasjon 

Informasjon 

Hovedfunksjon 

Bifunksj. 

Toalett 



Bruk av kraftige 
fargekontraster 

Gjerdrum  

ungdomsskole 

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien 

http://www.bygg.no/prosjekter/46337.0?showImage=5


I beste mening!!! 
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Gatemøblering 

Reklameskilt 
som bokstavelig 
talt «treffer» 
målgruppen 

31 Bjørn Kåre Steinset 



Side  32 Et Larvik for alle, LDO / 17.01.2012 

Fikk det ikke til 

Foto: Oddvin  Farestveit 



Takk for oppmerksomheten! 
Takk for oppmerksomheten! 

"Anything that can go 
wrong, will". “Murphy's Law” 

Det som kan gå galt - gjør det!   

Photo: Gunn Schmitthenner 





Godt skiltet! 



Hei. 

…. 

Forskrift til ny gravferdslov er under revisjon og 

skal etter planen iverksettes fra 1.1.2013. Det vil i 

forskriften bli stilt krav om at gravplasser skal 

tilrettelegges etter gjeldende regler for universell 

utforming. 

  

I den forbindelse har jeg et spørsmål når det 

gjelder lys. Det har vært skikk og bruk og ikke 

ferdes på kirkegården etter mørkets frambrudd og 

derfor har det ikke vært vanlig å lyssette 

kirkegårdene. Gravferder skjer på dagtid og  det er 

lite aktivitet etter mørkets frambrudd. Kan det da 

kreves belysning for å tilfredsstille kravene til 

universell utforming? 

  

Med vennlig hilsen … 36  



Trapper i kirke 


