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Ski - et fremtidig utstillingsvindu for
universell utforming!

Mål:



Regjeringens handlingsplan - tiltak
- Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer
for universell utforming innen 2015??

med hvilke konsekvenser.....?

Overordnede føringer:



Plan- og bygningsloven 

§ 1-1. Lovens formål 

• Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for 
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner….

• …Prinsippet om universell utforming skal ivaretas…

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
• Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter 

og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, 
uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering 
på grunn av nedsatt funksjonsevne.

• Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye 
skapes.

Andre krav...:



Pbl § 11.9-5. Generelle bestemmelser til 
Kommuneplanens arealdel

Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til 
kommunens arealdel om:

Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om 
universell utforming, leke, ute og oppholdsplasser, skilt og reklame, 
parkering …..



Vedtatt i kommuneplanutvalget 27.11.13

Mål og strategier:
Samferdsel- Strategier:

- Være pådriver for universell utforming av kollektivtilbudet.

Boligpolitikk- Bokvaliteter og bomiljø:
- Boligene- universelt utformet/mulighet for tilpasninger ved behov.

Utbyggingsmuligheter og ulike typer boliger
- Krav til universell utforming er lovfestet og betyr at bygninger og utearealer skal utformes slik at de i størst mulig 

grad kan brukes av alle. Det innebærer blant annet å unngå fysiske barrierer som kan hindre deltakelse og 
sosialt liv.

Kommunens virkemidler
- Kommunen kan stille krav til forhold som berører helse, miljø, sikkerhet, universell utforming, estetikk og barns 

behov for lek.

Boligpolitikken
- Boliger med universell utforming og lavt energibehov.
- Påse at krav til universell utforming etterfølges

Folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet
- Folkehelseperspektivet, universell utforming og samfunnssikkerhet skal legges til grunn som gjennomgående 

premiss for alle områdene som er beskrevet foran.
- Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging, se utfyllende bestemmelser om dette i 

planbestemmelsene (§5) til kommuneplanens arealdel.
- Ski kommune skal være pådriver for at prinsippene for universell utforming brukes i utformingen av våre 

lokalsamfunn

Krav til universell utforming i kommuneplan:



Videre….;
Eiendomsforvaltning:

– Mål, eiendomsforvaltning- Eiendommer som er gode nok til å huse de tjenester kommunen skal tilby, med 
siktemål å: ivareta estetiske hensyn og krav til universell utforming.

§5 Universell utforming (pbl.§11-9, pk.t 5)
– Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. I all plan- og i byggesaksbehandling 

skal det redegjøres for hvordan krav til universell utforming er ivaretatt.
– Utforming av bygg og utearealer skal ivareta forhold til bevegelseshemning, orienteringshemning og 

miljøhemning slik at de bygde omgivelsene kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er 
mulig, både ute og inne, uten behov for spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

– Universelt utformede områder skal knyttes sammen for å sikre tilgjengelighet.
– Parkering for funksjonshemmede og heiser fra parkeringsanlegg skal være riktig plassert i forhold til universelt 

utformede gangveger.
– Ved planlegging av bygg og utearealer skal NS 11001 legges til grunn.

Ved nyplanting skal det ikke benyttes allergifremkallende planter. Dette gjelder så vel utearealer i byggeområder
som områder avsatt til samferdsel, teknisk infrastruktur eller grønnstruktur. Forhold som skal belyses og avklares 
ved reguleringsarbeider (pbl. 11-9, pkt 8)

– Retningslinje pkt 17.9 Universell utforming. Reguleringsplanforslag som inneholder byggverk og utearealer 
med krav til universell utforming og tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, skal suppleres 
med en dokumentasjon for hvordan kravene ivaretas.

Retningslinjer for områdereguleringer:
– Pkt 18.1 Ski sentrum
11. Formingsveileder for utforming av gater og plasser i Ski sentrum av juli 2000 videreføres, men detaljer må 
oppdateres med vekt på hensynet til universell utforming.

Krav til universell utforming i kommuneplan:



Kommunale bygg og flerboligbygg samt uteområder tilfredsstiller ikke 
dagens krav og anbefalinger til universell utforming.

Manglende kompetanse innen universell utforming blant utbyggere og 
utførende.

Utfordringer :



Samhandling, Plan/byggesak, Eiendom, 
Kommunalteknisk…

Her fungerer individet i  skole, arbeid, hjem og fritid

samfunn

GAP

individ



Eksempel: SKI ELDRE- OG HELSESENTER- INNGANGSPARTI

Definisjon av forståelig informasjon:

Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på 
en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller 
brukerens sensoriske ferdigheter. 
(Byggforsk 220.300)



Inngangsparti: TEK 10 § 12-4

• inntrukket fra selve bygget
• tilnærmet lik fargen på teglsteinen på veggen - gir ingen luminanskontrast (min.) 0,4
• Belysningen på inngangspartiet på utsiden i dagslys er 400 lux, på kveldstid 70 lux
• Ingen god farge- og kontrastbruk på dører
• Dørene er sensorbasert og åpnes når man er ca. 0,5m fra døren
• Den andre åpnes automatisk innenifra og slår utover.
• Foran; et oppmerksomhetsfelt i form av rist som kan fungere som orienteringshjelp 
for synshemmede. Visuelt sett -vanskelig å få øye på p.g.a lik farge (grå)



Kommunikasjonsvei: Tek 10 § 12-6
Kommunikasjonsvei- mellomgang:

• Gulvet er i lys terrazzo. I mellomgangen ligger det en mørk 
matte tilnærmet lik fargen på teglsteinen på veggen (– kan 
oppfattes som et sort hull)

• Belysningen i mellomgangen er på 180 lux 
(korridorbelysningen bør være 200 lux. Statens 
bygningstekniske etat (2004))

Heis- og trappeområdet.:

• Luminanskontrasten mellom gulv og vegg er 0,2.

• Området vil kun sees som en grå masse (gulv bør være 
mørkere enn vegg og vegg mørkere enn tak for at 
rommets struktur enkelt skal kunne oppfattes (Dibk, 2014))

• Belysningen i området er på 180 lux. Ved trappens start er 
belysningen på 100 lux.

• Trappetrinnenei er ikke merket med synlig kontrast mot 
trappegulvet.

• Naturlig ledelinje fra dør og videre til heis og trapp finnes 
ikke



Skilt: Tek 10 § 12-6, Tek 10 § 12-21
Utvendig navnepanel:

• Panelet er i samme farge som veggen ellers
• Navn på beboere er skrevet i sort på hvit bakgrunn i 

liten skrift.
• Panelet vil for synshemmede ikke gi tilstrekkelig 

informasjon -mangler kontraster, taktile markeringer, 
lydfyr (snakkende skilt) og punktbelysning.

Informasjonsskilt innvendig:

• Skiltet har ingen punktbelysning, heller ikke punktskrift.

• Blå skrift på grå bakgrunn gir for dårlig kontrast
• Belysningen her er på 180 lux mot anbefalt 300 lux 

(Statens bygningstekniske etat, 2004).



Muligheter :

Kommunen står overfor 4 store områdeplaner (Ski sentrum, Ski vest, Langhus, og 
kommunedelplan for Ski øst) dette gir mulighet til å rette fokus på universell 
utforming og sette krav gjennombestemmelser utover minimumskravet i 
utomhusplaner.

Mulighet til å øke den generelle kompetansen innen kommuneadministrasjonen, 
mellom kommunen og utbyggere og bevisstgjøre gjennom tiltak.

Prosjektmidler gir mulighet til økt kompetanse og til å ta i bruk 
kartleggingsverktøy.



Ressursgruppe for universell utforming

Opprettet etter politisk vedtak, den 21.jan 2014.
Arbeidet er forankret i:

Ski kommuneplan 2011-22, kap 4.7.2 – Mål og strategier for folkehelse, 
universell utforming, og samfunnssikkerhet
§ 3 - Utfyllende bestemmelser og veiledende retningslinjer vedrørende 
kommuneplanens arealdel sier:

”Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all 
planlegging. I alle plansaker skal det gjøres rede for hvordan hensynet til 
universell utforming er i varetatt.”

Mandat:



Opplæring :

Felles kompetansegrunnlag 
innen 2025:

Ressursgruppa for universell 
utforming i Ski kommune var 
på studietur til Berlin 14-
15.okt.2014.

Berlin er prisvinner av Access City Award
2013.



Utdanning :
Felles kompetanseplan innen 
2025:

Ressursgruppa for 
universell utforming i 
Ski kommune 
arrangerte kurs den 
17.sept.2014, i 
universell utforming 
for ansatte i 
Follokommunene.
Behovet for kunnskap er stort og 
ca 70 tilmeldte møtte til gratis 
kurs i regi av Ski kommune med 
foredrag av Dibk .

Dette medførte blant annet.....:



- Kravene i nye planbestemmelser til 
universell utforming og uavhengig kontroll 
skjerpes…



Pbl § 29-3.Krav til universell utforming og 
forsvarlighet

• Tiltak skal ikke medføre fare og skal oppfylle krav til forsvarlig 
sikkerhet herunder nødvendig evakuering, helse og miljø i eller 
i medhold av loven 

• Unngå fallskader

men;
• Ski er full av gode eksempler på at utforming kan forbedres!



TEK 10 Uteareal og plassering av byggverk 
§ 8-5 § 8-6



TEK 10 Uteareal og plassering av byggverk 
§ 8-5 § 8-6

Fra kjørbar vei og parkering til inngangsparti til byggverk og 
uteoppholdsareal og mellom disse;

• Til bolig – trinnfri, stigningsforhold 1:20

• Gjelder for alle bygninger med boenhet

• Unntak for boenhet uten krav om heis der terreng er for bratt 
terreng for å oppnå stigningsforhold på 1:20

• Til byggverk – trinnfritt, 1:20 – unntak 1:10

• Breddemål, fast dekke, visuell og taktil avgrensing



Shared space?



Ski(lt)kultur?

Pbl § 30-3 (TEK 12-6).
Skilt- og
reklameinnretninger



Veileder for universell utforming i 2015:
Basert på definisjonen;

«Universell utforming defineres som 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 en spesiell utforming».
(Centre for Universal design – North Carolina State University, USA)

Universell utforming bygger på sju prinsipper;
1. Like muligheter for bruk,
2. fleksibel i bruk,
3. enkel og intuitiv i bruk,
4. forståelig informasjon,
5. toleranse for feil,
6. lav fysisk anstrengelse og
7. størrelse og plass for tilgang og bruk.

-skal angi kravspesifikasjoner og anbefalte ytelser/ løsninger til bruk ved planlegging 
av nybygg /større ombygginger samt for utomhusområder i kommunen.  

-skal være et grunnlagsdokument for kartlegging av eksisterende forhold i 
publikumsbygg/formålsbygg og utomhus og vise gode eksempler på fysisk 
tilrettelegging i planlegging.



Ressursgruppens intensjon og mål innen 2025:

• Ski kommune har oversikt over tiltak og et grunnlag for å beregne 
kostnader for at alle kommunale formålsbygg skal bli universelt utformet 
innen 2025.

• Ski kommune har en tverrfaglig og god kompetanse på universell 
utforming.

• Ski kommune har utviklet et godt grunnlag for en felles forståelse av 
universell utforming sammen med private utbyggere av flerboligbygg i 
Ski kommune.

• Ski kommune har lagt inn teknologiske løsninger for å gi innbyggere et 
bedre universelt tilrettelagt urbant miljø å bo og ferdes i.

Intensjon:



«Når Ski skal vokse…»



-da er det er godt å 
glede noen ……

- men målet er å gjøre alle til 
lags…

Takk!


