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Hva er universell utforming? 

• En ide 

• En visjon 

• Et politisk mål 

• En strategi 

• Et etisk dilemma 

• En prosess 

• Et designverktøy 

• En lovpålagt oppgave 

• En minstestandard 

 

 

 

Illustrasjon Egil Bjørøen 



Definisjon på universell utforming  

 
Utforming av produkter, omgivelser, programmer og 
tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov 
for tilpassing og en spesiell utforming. 

 

Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for 
bestemte grupper av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne når det er behov for det. 

 

 

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, artikkel 2  
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Universell utforming og andre forhold  

På en rekke områder underbygger universell utforming 

andre samfunnsmål. Dette gjelder bl.a. bærekraftig 

utvikling, miljø, mangfold, sikkerhet i bruk og ved brann, 

estetikk mv. Det må tilstrebes at alle disse 

samfunnsmålene fungerer sammen med universell 

utforming. 

 

Universell utforming underbygger en bærekraftig utvikling, 

spesielt gjennom den sosiale dimensjonen av 

bærekraftsbegrepet. 

 

Fra temarapporten «Universell utforming – begrepsavklaring» utgitt av 

Miljøverndepartementet i 2007. 
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Mange samfunnsmål og strategier!  
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Universell 

utforming 

Bærekraftig  

by- og tettsteds-

utvikling 

Folkehelse 

Nasjonal strategi for 

et aktivt friluftsliv 

Gåstrategi 

Trygghet, sikkerhet og 

kriminalitetsforebygging 



Universell utforming som prosess: 

 

(fornyet) 
problemforståelse 

Identifisere 
barrierer 

Prioritere 
mellom tiltak 

Identifisere 
flere barrierer 

Involvere flere 
perspektiv 

Identifisere muligheter 
for å fjerne barrierer 

Gjennomføre 

Evaluere 



En ny strategi 

Camilla Ryhl, 2012  

« Arkitekturen universelt 

utformet: en ny strategi» 

 

 

Rapport utarbeidet på oppdrag 

fra Husbanken, utført av Bergen 

arkitekthøgskole. 

 

 



9 Kreativitet - rom for prøving og feiling 



Universell utforming av uteområder 

• Mer utfordrende enn nye byggprosjekt – som oftest 

endringer av eksisterende uterom og anlegg 

• Mindre kontrollerbare rammer og utflytende 

avgrensning av prosjekt 

• Mindre ressurser til uteområder generelt og mangel 

på grøntfaglig kompetanse i mange prosjekt 

• Flerbruksarealer i byrom kan være veldig komplekse 

• I stadig endring pga. ulik bruk, årstider, vær og klima 

 

 



Utfordringer og dilemmaer 

• Det norske landskap – terreng, klima, årstider 

• Vernehensyn: Kultur og natur 

• Ulike funksjonskrav og kryssende interesser 

• Sikkerhetshensyn 

• Estetikk 

• Økonomi 
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Bratt terreng 



 

Vernehensyn: kultur og natur 



 

Ulike funksjonskrav – lange ramper 



15 Sikkerhetshensyn 



16 For lite estetikk 
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For mye estetikk 



18 Økonomi som begrensende faktor 



Økonomi til skjøtsel 
Burot 



Plan- og bygningsloven og TEK10 

§ 1-1. Lovens formål  

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 

planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.   

 

§ 1-1. Forskriftens formål  (TEK 10) 

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og 

utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell 

utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til 

sikkerhet, miljø, helse og energi.  
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Byggteknisk forskrift - TEK10  
Kapittel 8. Uteareal og plassering av byggverk  

• Nytt fagområde inn i teknisk forskrift 

• Kobling mellom plan- og byggesak 

• Inneholder minimumskrav knyttet til 

universell utforming, tilgjengelighet og 

sikkerhet 

• Normer og tallfestede målbare krav blir 

ofte vektlagt på bekostning av andre 

kvaliteter og helhetlige løsninger 

 



TEK10 

Mye debatt og  utfordringer knyttet til: 

 BOLIGER 

• §8-3 Plassering av byggverk  

 – bratt terreng 

 

• §8-4 Uteoppholdsareal  

 – krav til kvalitet og størrelse 

 

… dette har alltid vært utfordrende,  

også før krav til universell utforming 

 

 



Atkomstproblematikk – mye dispensasjoner? 

Unntaket:  

«… dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan 

oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og stigning til bygning med 

boenhet uten krav om heis.» TEK10 §8.6, 1.ledd 

 

Ut i fra vurdering av tomtas  

beskaffenhet, plassering av  

byggverket og bygningstype. 

 



Problemstillinger 

- boliger i bratt terreng 



Utfordringer som krever ekstra innsikt: 

• Arealplanlegging 
      Areal egnet for formålet. Føringer for tilgjengelighet og universell utforming. 

       

• Utforming av veisystemer 

     Hensyn til stigning, terrenginngrep og økonomi 
 

• Plassering av bygninger og uteareal 

     Økonomisk bygging, tilgjengelighet, gode boligløsninger og utearealer, orientering, lys 
 

• Løsning av atkomstforhold og parkering 

     Innpassing av gangveger, boligadkomst og avstander til parkering, trafikksikkerhet 
 

• Klimatiske forhold 

     Kaldluftproblematikk, eksponering for vind og vær 
 

• Tekniske løsninger 

     Overvannshåndtering, stabilitet og sikring av ras, plassering av ledninger/rør 
 

• Terrenginngrep på basis av landskapsforståelse  

     Biologi (vegetasjon), geologi, hydrologi  -  «Blå-grønn struktur» 
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Atkomster og 

uteoppholdsareal 



Atkomster og uteoppholdsareal - utfordringer  

• Kjøreatkomstene er plasskrevende og legger ofte føringer for 

gangatkomsten til boliger. 

 

• Trygg gangatkomst kan lede til separasjon av gående og kjørene. 

Forutsetning om likestilt løsning setter grenser for omfanget av 

rampeanlegg og lange gangveger i slynger (dårlig hovedløsning 

og brukskvalitet, og store terrenginngrep) 

 

• Universelt utformet uteoppholdareal kreves i «større 

boligområder» og boligbygninger som forutsetter heis. Hva er 

større boligområder? 

 

• Utfordrende å både løse atkomstproblematikk og 

sammenhengende brukbare og store nok flater for opphold og 

lek med gode sol- og lysforhold i bratt terreng.  
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Andre problemstillinger 

• Utfordringene fører til høy detaljeringsbehov  i utarbeiding av 

reguleringsplan. Illustrasjonsplan (ikke juridisk bindende) 

 

• Innmåling av terrenghøyder, dårlig kartgrunnlag. 

 

• 3D-modeller ikke gode nok til å  

     formidle utfordringer i terrenget. 

 

• Manglende tverrfaglighet i  

     prosessen. Henter inn  

     nødvendig ekspertise for sent i  

     planleggingsprosessene 

 

• Liten og dårlig kommunikasjon  

     mellom planavdeling og 

     byggesak i kommunen.  

     Intensjoner kan falle bort. 
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Løsninger og råd: 

Veileder H-2300 B «Grad av utnytting» 
Virkemidler for å sikre kvalitet og fatte beslutninger i 

enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal 

arealpolitikk: 

• Kommuneplanens arealdel med bestemmelser 

• Område- og detaljreguleringsplaner 

• Hensynssoner med retningslinjer/bestemmelser 

• Rekkefølgekrav 

• Utbyggingsavtaler 
 

Revidert veileder H-2300 B Grad av utnytting , Januar 2014. 

Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap.1 s.15. 
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http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/Grad_av_utnytting.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/Grad_av_utnytting.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/Grad_av_utnytting.pdf


Veileder H-2300 B «Grad av utnytting» 

«Bebyggelse på bratte tomter krever ofte spesielle utforminger 

og mer arbeid med tomtetilpasning og veiutforming enn på flate 

tomter. Dette bør avgjøre grad av utnytting, og hvilke høyder 

som maksimalt tillates. All utbygging bør derfor bygge på en 

grundig landskapsanalyse.» 

 

 

Revidert veileder H-2300 B Grad av utnytting , Januar 2014. 

Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap.1 s.15. 

 

30 

http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/Grad_av_utnytting.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/Grad_av_utnytting.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/Grad_av_utnytting.pdf


Regulering bratt terreng 

• Tillatt BRA + høyde (kotehøyde) 

for bebyggelsen 

• Minstekrav til m2 uteareal sikrer 

kvalitet 

• Dokumentasjon for bygningstype 

tidlig (tetthet, fallforhold, 

orientering) 

• Tomteanalyse og terrengprofiler 

helt nødvendig 
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Generelle anbefalinger 

• Samleveier opptar nivåforskjeller 

• Atkomstveier med moderate 

adkomstforhold 

• Nøktern veistandard, lokal 

overvannshåndtering 

• Areal med slakkere terreng 

forbeholdes uteoppholdsareal 

• Uteareal på takflater? 

• Smale dype tomter 

• Hustyper tilpasset bratt terreng 

• Samordnet planlegging og 

utbygging 
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Virkemidler i reguleringsplanarbeidet 

Dokumentasjon og analyse av tomtekvalitet ved utarbeiding  

temakart som viser bebyggbarhet i forhold til: 
 

• topografi, geologi/hydrologi 

• valg av hustyper og helning 

• eksisterende vegetasjon 

• eksposisjon og lokalklima 

• sol- og skygge 

• landskapskarakter, synlighet 

• kulturspor, byggeskikk, struktur i eks. bebyggelse 

• eksisterende infrastruktur, dvs. veg, vann, avløp og el. 

forsyning 
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KONKLUSJON: 

Anbefalingskart med angivelse av: 

• områder med konsentrert bebyggelse 

• områder med lav utnyttelse 

• områder uten inngrep 

 

For enkle forhold : 

Utarbeiding av anbefalingskart med  

ja-, tja- og nei-soner 

 
Metode er vist i Byggforskserien 310.108  

Stortomtmetode i arealplanlegging av  

småhusbebyggelse 

 

 



Reguleringsplan - illustrasjonsplan 
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GRØNNSTRUKTUR 

INFRASTRUKTUR BEBYGGELSESSTRUKTUR 



 

 

Bolig og kvaliteter i hele boligområder 



Uu – økt brukskvalitet 

 

Karin Høyland, 2012 «Universell utforming som metode for 

kvalitetsutvikling i boligsektoren», SINTEF Byggforsk / NTNU  

 

 

• En artikkelen løfter fram egenskaper ved samspillet mellom 

mennesker og omgivelser 

 

• Interaksjonen mellom mennesker og omgivelser er 

komplekse 

 

 

 



Plass til mange funksjoner 



Oppholdsarealer og lekeplasser 



Samspillet mellom mennesker og omgivelser  

–  5 egenskapsområder: 

 

• Det praktisk / funksjonelle 
 

• Det kommunikative 
        

• Det sosiale 
        

• Det relasjonelle 
        

• Det sanselige 
     



Det praktisk / funksjonelle 



Bruk - snarveien 



Det kommunikative 



Det sosiale 



Det relasjonelle 

 



Det sanselige 

 



Sanseopplevelsen er viktig! 

• i universell utforming 

• for folkehelsa 

• og i estetikken 

 



Universell utforming    

 - utforme omgivelser som  

stimuler alle de ulike sansene 

 



Estetisk sanselige  

kvaliteter  

påvirker  

helsen 

 



Hvordan sikre gode  

løsninger? 

• Samarbeid, gode planprosesser og 

god prosjektstyring 

• Sammenheng mellom planlegging, 

prosjektering, bygging og drift - 

kunnskap og bevissthet om uu i alle 

ledd 

• Løsninger og materialvalg – 

avveiing mellom mange forhold 

• Brukermedvirkning - drøfting og 

enighet om løsninger 

• Forståelse og respekt for alle forhold 

som skal sys sammen til en 

helhetlig løsning 
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Takk for oppmerksomheten 

 

Martine H. Wilberg 
Martine.wilberg@bufdir.no 

Tlf: 466 19 846 

 

www.deltasenteret.no 

http://www.deltanettet.no/
mailto:Martine.wilberg@bufdir.no

