
Universell utforming  
i planlegging etter plan-  
og bygningsloven

Veileder
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet





3

Veileder
Universell utforming i planlegging  
etter plan- og bygningsloven



4



5

Forord
Denne utgaven er et foreløpig utkast. Vi ønsker tilbakemeldinger som 
kan bidra til forbedring av innhold og god praksis. Utgivelse av vei lederen 
vil bli samordnet med iverksettelse av TEK 17 - ny byggteknisk forskrift  
- i 2017.
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Innledning
We cannot solve our problems with the same thinking we used when we 
created them.

- Albert Einstein

Universell utforming er et anerkjent prinsipp for utvikling av et mer 
inkluderende samfunn.  Plan- og bygningsloven (pbl) gir et rettslig 
rammeverk for hvordan utformingen av fysiske omgivelser kan eller  
skal skje i tråd med dette prinsippet. Kommunen er planmyndighet  
og dermed en hovedaktør for planlegging og disponering av arealene  
i kommunen. Lovverket gir kommunen et godt og fleksibelt verktøy for  
å identifisere og fremme de gode løsningene, også for universell 
utforming. 

Denne veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og 
bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger. 
God forståelse og bruk av planverktøyene etter loven og byggteknisk 
forskrift (tek) er viktig for alle aktører

Bruken av planbestemmelsene i loven og byggeteknisk forskrift innebærer 
ulik tilnærming til å fremme universell utforming 

 – av bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder 
og samferdselsinfrastruktur/anlegg, og  

 – for tilgang til uteområder for alminnelig ferdsel, utendørs-
aktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og uteoppholdsarealer

 
Veilederens målgruppe er offentlige og private planleggere, beslutnings-
takere og forvaltningsorgan og andre som i det offentlige og private 
arbeider med spørsmål knyttet til universell utforming i planlegging og 
for forhold i teknisk forskrift som er relevante i planlegging. I tillegg er 
det i planarbeid viktig med medvirkning og deltakelse fra regionale og 
kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, 
organisasjoner og andre berørte. 

Veilederen inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
publikasjoner om plan- og bygningsloven. Veilederen er utarbeidet i 
samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet. Utdypende veiledning om 
planlegging og utbygging etter plan- og bygningsloven framgår også av 
andre statlige veiledere, se departementets og Direktoratet for bygg-
kvalitets nettside www.planlegging.no og http://dibk.no/. 
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1 
Universell utforming  
i planleggingen
All arealbruk skal i hovedsak være slik at områder og bebyg-
gelse kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig. 
Plan- og bygningslovens intensjoner er at ulike lokale forut-
setninger skal være førende for den lokale planleggingen.  

Virkemidlene i plan- og bygningsloven skal brukes slik at områder og 
bebyggelse har funksjoner og løsninger som i størst mulig grad er 
uavhengig av den enkeltes funksjonsevne. Arealdisponering, lokalisering 
og detaljutforming er eksempler på virkemidler som kan støtte opp om 
best mulig kvalitet og universell utforming for områder og bebyggelse. 
For å oppnå god universell utforming vil kyndige lokale vurderinger av 
hvilke områder som egner seg for de ulike formål være avgjørende. 

Vekt på kvalitetskrav om universell utforming i planleggingen har bl.a. 
sitt utspring i endring av perspektiv. Fra å betrakte mennesker ut fra et 
individ-medisinsk perspektiv med funksjonshemning og som funksjons-
hemmede, ses funksjonshemming fra et samfunnsmessig synspunkt der 
fysiske barrierer kan være hindre for et fullverdig og selvstendig liv. 
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12 1 UNIVERSELL UTFORMING I PLANLEGGINGEN
 1.1 UNIVERSELL UTFORMING SOM STRATEGI

1.1 
Universell utforming som strategi 

Universell utforming inngår som en strategi for planlegging og utforming 
av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med 
full likestilling og deltakelse for alle. Som prinsipp og strategi er universell 
utforming lovfestet i pbl § 1-1 femte ledd og skal legges til grunn i plan-
leggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette gir et plansystem 
der universell utforming som hensyn skal vurderes fra øverste til nederste 
plannivå, inkludert byggefasen.

”Prinsippet” forstås i denne sammenheng som at lovens intensjoner og 
virkemidler knyttet til universell utforming skal gis tyngde. Det foreligger 
to definisjoner av begrepet universell utforming i Norge. Når begrepet 
”prinsippet”/”prinsipper” om universell utforming brukes, bør det ha 
referanse til enten den internasjonale definisjonen, eller den rettslige 
definisjonen etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som også er 
lagt til grunn for regelverket knyttet til bygningsdelen av plan- og bygnings-
loven jf. punkt 1.2.2.

FAKTA

Den internasjonale definisjonen på 
universell utforming er beskrevet i 
FN-konvensjonen om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne, 
som ble ratifisert av Norge i 2013:

«Med «universell utforming» menes 
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.»

Forskjellen på de to utdypningene av universell utforming er at definisjonen 
i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal være egnet for et eksplisitt 
juridisk formål, mens FN-konvensjonens definisjon er egnet for et politisk 
og faglig arbeid med universell utforming. 

Tilnærmingen omfatter et sterkere likestillingskrav enn det som ligger  
wi begrepet tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse.
Universell utforming forstås som en allmenngyldig utforming av hoved-
løsningen. Dette sikrer en kvalitet i løsningen tidlig i planlegging og 
unødiggjør tilleggstiltak eller andre kompenserende tiltak i etterkant. 
Planene skal sikre at hovedløsningene som velges, skal kunne benyttes 
av flest mulig, i tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
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Anvendt forståelse av universell utforming 

Kilde: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis, I.M. Lid (2013) 

FAKTA

På bakgrunn av internasjonal og 
nasjonal definering av universell 
utforming gir forsker Inger Marie Lid en 
forståelse av universell utforming med 
en tre-nivå-inndeling.

På et overordnet makronivå er universell 
utforming en strategi. På mesonivå kan 
universell utforming gjennomføres 
som en standard og tekniske løsninger 
som for eksempel utforming av en 
fotgjengerovergang. På mikronivå bør 
universell utforming kunne erfares som 
opplevd kvalitet og tilgjengelighet.

Makronivå: 
 Etikk, verdier, menneskesyn, universell 
utforming som strategi, politiske 
prinsipper og lovgivningens 
formålsparagrafer

Mesonivå: 
 Tekniske løsninger, sektorlovgivning, 
tjenester, reguleringsplaner og tekniske 
standarder.  
 
Universell utforming fortolket og 
evaluert på gruppenivå.

Mikronivå: 
Individuelt perspektiv, anerkjennelse, 
opplevde kvaliteter, tilgjengelighet og 
brukbarhet.

Lokalt og regionalt kan universell utforming utredes som intensjoner 
knyttet til egne strategier på veg mot konkrete løsninger. Denne veilederen 
vil i fortsettelsen i hovedsak beskjeftige seg med hvordan slike intensjoner 
legges inn i de formelle delene i plansystemet – i de regionale og lokale 
planer. Men det finnes også eksempler på intensjonsdokumenter som 
kan være vesentlige. De kan ha den funksjon at de virker samlende på 
administrasjon og nøkkelaktører slik at det oppnås en god bevisstgjøring 
om viktigheten av temaet. Felles forståelse om entydig visjon og mål og 
nødvendig engasjement kan utspilles i den videre lokale planleggingen 
på en hensiktsmessig og gjennomgående effektfull måte. Et eksempel er 
Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015. 



14 1 UNIVERSELL UTFORMING I PLANLEGGINGEN
 1.1 UNIVERSELL UTFORMING SOM STRATEGI
 1.2 JURIDISK TILNÆRMING FOR UNIVERSELL UTFORMING

Fylkesstrategi for Hedmark og Oppland  

EKSEMPEL

Fylkesstrategien viser en enklere 
tilnærming til et policydokument enn en 
formell plan etter plan- og bygningsloven. 
Her er det forankret i et samarbeid 
mellom fylkesmannen, fylkeskommu-
nen og fylkesrådet for funksjonshem-
mede i begge fylker. Strategien har 
2015 som siktemål. På sju tematiske 

områder lister den opp mål, strategien 
for å nå målene og hvilke aktører som 
har ansvar i arbeidet. Instanser både 
på regionalt og kommunalt nivå, også 
statlige regionale virksomheter, er angitt. 
Her har fylkeskommunene benyttet seg 
av rollen som regional utviklingsaktør 
og statlige virksomheter skal yte 
nødvendig hjelp og gi veiledning til 
fylkeskommunen. Temaområdene i 
fylkesstrategien er IKT-tjenester, bolig, 
nærmiljø, samferdsel/transport, skole/
barnehage, sentrumsområder og 
reiseliv. Det viktigste punktet er pkt 7 
Videre oppfølging hvor dette står: På 
grunnlag av dette strategidokumentet, 
skal det utarbeides fylkesvise hand-
lingsplaner som vedtas separat i de to 
fylkeskommunene i løpet av 2016. 
Tiltak og ansvar for oppfølging vil bli 
konkretisert i handlingsplanene. 
Brukermedvirkning er viktig for å 
utvikle gode løsninger.  

Kilde: Fylkesstrategi for universell utforming i 
Hedmark og Oppland, https://www.oppland.no/
Handlers/fh.ashx?MId1=400&FilId=3996
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1.2 
Juridisk tilnærming til universell 
utforming

1.2.1  
Forholdet mellom plandelen og bygningsdelen  
i plan- og bygningsloven 

Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan-  
og bygningsloven) gir grunnlaget for at prinsippet om universell utforming 
skal følges (formålsparagrafen). Plandelen og byggesaksdelen, har ulik 
innretting i virkemidlene. 

I plandelen og i lovens generelle del inngår bestemmelser og retningslinjer 
som skal sikre god nok kvalitet i plan- og byggesaker. Funksjoner som er 
helt grunnleggende for enkelte grupper for å fungere, skal gis en tidlig og 
tydelig behandling.

I byggesaksdelen er det gitt lovhjemler for universell utforming av bygg-  
verk for publikum, arbeidsbygninger og uteareal rettet mot allmennheten. 
For byggverk med tilhørende utearealer ligger utformingskravene i 
Forskrift om tekniske krav til byggverk av 1. juli 2017. Disse trekker opp 
grensen for det minimum av egenskaper et byggverk og deres utearealer 
må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. 

For fritidsbebyggelse kan det skilles mellom fritids- og turistformål som 
er næringsrelatert, og fritidsbebyggelse som er privat relatert. Kravene til 
universell utforming vil komme til anvendelse når bygningene oppføres 
eller omdisponeres til næringsformål, men normalt ikke til privat 
fritidsformål. 
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 1.2 JURIDISK TILNÆRMING FOR UNIVERSELL UTFORMING

FAKTA

Byggteknisk forskrift skiller mellom universell  
utforming og tilgjengelighet i tek §§ 12-1 og 12-2:

§ 12-1. Krav om universell utforming 
av byggverk 
Byggverk for publikum og arbeidsbyg-
ning skal være universelt utformet slik 
det følger av bestemmelser i forskriften, 
med mindre byggverket eller del av 
byggverket etter sin funksjon er uegnet 
for personer med funksjonsnedsettelse.

§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet 
Boenhet i bygning med krav om heis 
skal være tilgjengelig for personer med 
funksjonsnedsettelse slik det følger av 
bestemmelser i forskriften. For boen-
het med alle hovedfunksjoner på 
bygningens inngangsplan gjelder 
tilsvarende for inngangsplanet. Med 
hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, 
soverom, bad og toalett.

Lovens hensikt med bestemmelser i §§ 11-9 og 12-7 om universell 
utforming i plandelen er å styrke kommuneplanen og reguleringsplanen 
som boligpolitisk og forvaltningsmessig verktøy. Det kan gjelde til fordeling 
av boligtyper og leilighetsstørrelser, sikring av minstestørrelser med mer. 
De krav til boligutformingen utløser, ligger i byggteknisk forskrift.

Ved opparbeiding og endringer av utearealer, herunder byggverkets 
tilhørende utearealer, er det i plan likevel anledning til å stille strengere 
krav til universell utforming i kommunale planer enn det som fremgår av 
byggteknisk forskrift.  

Det er et skille mellom krav som kan stilles i plan og krav som stilles i 
forskriften. Utforming av det enkelte bygg skal følge forskriften der disse 
anviser tekniske krav, f.eks. til konstruksjon, materialer og byggevarer, 
energi og universell utforming. 

Denne grensedragningen er tydeliggjort gjennom brev av 26. oktober 
2010 fra Miljøverndepartementet til alle kommuner, fylkeskommuner  
og fylkesmenn som kommentar til den reviderte plan- og bygningslovens 
adgang til å stille krav om universell utforming i reguleringsplan. Dette er 
beskrevet nærmere i kap. 3.2 og 4.2 sammen med eksempler på 
anvendte bestemmelser. 
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Loven gir anledning til å gi bestemmelser til kommuneplan og regulerings-
plan. Innenfor lovens rammer kan det også gis retningslinjer. Det er 
imidlertid bare bestemmelser som har direkte rettsvirkning. Retningslinjer 
uttrykker en hensikt i planen som kan være avhengig av særskilte avtaler 
eller frivillighet for å bli fulgt opp. 

En støtte for avveiinger mellom krav i byggteknisk forskrift og det som kan 
settes som krav i reguleringsbestemmelser finnes i norske standarder 
for universell utforming, se vedlegg 1. 

Skillet mellom universell utforming og tilgjengelighet 
Universell utforming nevnes ofte sammen med tilgjengelighet for personer 
med funksjonsnedsettelser. En bygning eller et uteområde som er 
universelt utformet skal også være tilgjengelig og brukbart for funksjons-
hemmede, men det er likevel en vesentlig forskjell på de to begrepene. 

Utgangspunktet for universell utforming er at en løsning skal søke å 
dekke flest mulig brukeres behov i en og samme løsning uten å bruke 
særløsninger for enkeltbrukere eller grupper av brukere. En løsning som 
er tilgjengelig fokuserer på å tilrettelegge for personer med funksjons-
nedsettelse, gjerne med løsninger som bare skal brukes av for eksempel 
rullestolbrukere, hørselshemmede eller synshemmede. 

En universelt utformet løsning, om det er innen planlegging, bygninger 
eller på transportsektoren, er mer samfunnsdeltakelsesvennlig og tar 
tydeligere hensyn til likestilling og inkludering enn tilgjengelighet. 

Denne inkluderingen skal i størst mulig grad ivareta hensynet til alle 
mennesker som borgere (deltakere) og brukere uavhengig av individuelle 
og demografiske forutsetninger som alder og funksjonsevne.  

Universell utforming gir en høyere allmenn samfunns- og områdekvalitet, 
noe som også gjenspeiles i bl.a. byggteknisk forskrift. Det stilles krav om 
universell utforming av bygninger rettet mot allmennheten, men krav 
om tilgjengelighet til boliger. Krav om tilgjengelighet i denne sammen-
hengen regnes vanligvis som mer avgrenset enn krav til universell 
utforming.
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 1.2 JURIDISK TILNÆRMING FOR UNIVERSELL UTFORMING

1.2.2  
Universell utforming i diskriminerings-  
og tilgjengelighetsloven

Planlegging og forvaltning av arealbruk skal som hovedprinsipp foregå 
etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, jf. pbl § 1-1. Dette under-
strekes også i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne av 21. juni 2013 (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 
som i sin § 15 viser direkte til plan- og bygningsloven for forhold som kan 
tilfredsstille diskriminerings- og tilgjengelighetsloven intensjoner.  

Likestillings- og diskrimineringsombudet forvalter diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven (dtl). I bestemmelsen § 13 heter det at offentlig 
virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 
utforming innenfor virksomheten, jf. rundskriv Q-29/2010 Universell 
utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Tilsvarende gjelder 
for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Slike virksomheter skal 
sikre at lokaler og arealer som er beregnet for publikum er universelt 
utformet. Planlegging etter plan- og bygningsloven gir regionale og lokale 
myndigheter gode virkemidler til å støtte opp under de eventuelle 
utfordringene denne loven møter.

At universell utforming forstås som en allmenngyldig utforming av hoved-
løsningen er utledet av diskriminerings- og tilgjengelighetslovens definisjon 
av universell utforming i lovens § 13 som sier at: «Med universell utforming 
menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, 
herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.»

Dette innebærer at løsninger som etablerer tilgjengelighet for personer 
med nedsatt funksjonsevne, men hvor løsningene er en bifunksjon, dvs. 
bruk av en sideinngang og lignende (eller noe som kan kreve assistanse), 
ikke er universell utforming og dermed ikke i samsvar med loven. 
Gjennom planlegging og prosjektering skal det derfor etterstrebes 
løsninger som ikke fører til tilleggstiltak i etterkant.

Riktignok ligger det inne et handlingsrom i høyst nødvendige situasjoner. 
Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 tredje ledd sier: «Offentlig og 
privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utfor-
ming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en 
uforholdsmessig byrde for virksomheten.» 
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Man kan også anvende uforholdsmessighetsvurderinger i samsvar med 
lovens § 13 for andre forhold som ikke angår virksomheter. I f.eks. 
planleggingen vedrørende terrengforhold, eksisterende og verneverdig 
bebyggelse. Når det angår fysiske forhold, bør det søkes en dialog som 
involverer både virksomhet, eier og plan- og bygningsmyndighet slik at 
en god løsning enten på kort eller lengre sikt kan finnes. 

Likeverdsprinsippet skal stå sterkt i spørsmål om lokalisering og utfor-
ming av utbyggingsområder, men også diskriminerings- og tilgjengelig-
hetslovens resonnement om ”uforholdsmessig byrde” kan brukes mer 
aktivt i en større samfunnsmessig sammenheng. Utfordringen kan være å 
vurdere vekten det relativt nye samfunnsaspektet i forhold til innarbeidede 
prinsipper for avveininger mellom f.eks. jordvern, andre naturgitte eller 
kulturelle hensyn, eller hensiktsmessig infrastruktur.

FAKTA

Universell utforming, livsløpsbolig, besøksstandard

Det er nyanser mellom normene for 
livsløpsbolig, besøksstandard og 
universell utforming av boliger. Se 
begrepsdefinisjoner i kap. 4.1.1. 
Husbankens livsløpsstandard skal sikre 
god tilgjengelighet utover de kravene 
som stilles i minstestandardene i 
byggteknisk forskrift, slik at boligen kan 
brukes i alle perioder av livet, også ved 
nedsatt bevegelighet og bruk av 
rullestol. I sin veileder for grunnlån fra 

Husbanken viser også Husbanken til at 
boligprosjektene skal være universelt 
utformet i henhold til NS 11001 
Universell utforming av byggverk del 2: 
Boliger. I tillegg skal felles opparbeidet 
uteareal være universelt utformet. I 
kommuneplanen har kommunen 
muligheter til å gjennomføre de samme 
prinsippene slik at når bygningsmassen 
får én standard bør uteområdene 
legges an til samme nivå. 

Mer om livsløpsstandard på Husbankens nettsted:  
http://www.viivilla.no/ovrig/annet-om-boligen/livslopsstandard-og-universell-utforming/ 
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3018/uu_bolig.pdf
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2  
Plansystemet og  
virkemidler etter plan-  
og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å kunne 
oppnå universell utforming. Loven legger opp til et system for 
samordnet, helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal 
og kommunal virksomhet, og hvor byggteknisk forskrift 
følger opp med detaljerte bestemmelser på prosjektnivå. 
Hvert forvaltningsnivå består av planmyndigheter med 
tilgang til ulike virkemidler som med en systematisk bruk 
kan påvirke utforming i et område i en ønskelig retning. 

 
Planvirkemidlene har både endelig bindende virkning (arealplanene), 
midlertidig virkning (båndlegging), og retningsgivende virkning. 
Betydningen av at disse plannivåene kan virke sammen er vesentlig i 
arbeidet med universell utforming. Det innebærer at overordnet planleg-
ging legger føringer og rammer for påfølgende planlegging, og at under-
ordnede planer må være i samsvar med overordnet planlegging. En del 
av slike føringer er at kommunen kan stille plankrav, dvs hvilke typer 
planer som skal gjennomføres i bestemte områder eller for bestemte 
tiltak. På prosjektnivå vil den lokale planleggingen kunne fastsette 
bestemmelser som har virkning for utformingen av det enkelte prosjekt, 
men på de fleste områder er bestemmelsene i byggteknisk forskrift 
fastsatt som minimumsbestemmelser som ikke kan fravikes gjennom 
plan. Utbyggingsavtaler kan likevel gi føringer for omfang og utforming, 
men da gjennom enighet mellom lokal myndighet og utbygger. Innholdet 
i utbyggingsavtaler kan likevel ikke fravike arealplaner, bestemmelser til 
planer og byggtekniske bestemmelser i ugunstig retning i forhold til 
samfunnets interesser.
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FAKTA

Planhierarkiet 

Nivå Retningslinjer - 
Programmer

Midlertidig 
båndlegging

Bindende 
arealplaner

Byggteknisk 
forskrifter

Nasjonalt

• Nasjonale 
forventninger

• Statlige 
planretningslinjer

• Statlige plan-
bestemmelse • Statlig arealplan

Regionalt
• Regional 

planstrategi
• Regionale planer 

• Regional plan-
bestemmelse

Lokalt

• Kommunal 
planstrategi 

• Kommuneplanens 
samfunnsdel og 
kommunedelplan

(inngår i 
bindende 
planer)

• Kommuneplanens 
arealdel 

• Reguleringsplan
• Planbestemmelser

Prosjekt
• Planbeskrivelser
• Retningslinjer i plan
• Utbyggingsavtaler

• Planbestemmelser • Forskrifts-
bestemmelser

Kommunene og fylkeskommune rår 
over ulike virkemidler for å ivareta 
utforming og arealbruk i plan- og 
byggesaksbehandlingen, herunder 
regionale planer, arealplaner, regule-
ringsplaner, utbyggingsavtaler og 

kommunale planretningslinjer/- 
bestemmelser. Kommunene ser også 
til at bestemmelsene i byggteknisk 
forskrift blir fulgt opp i byggesaks-
behandlingen.  

Allerede i kommunens arbeid med å prioritere planoppgaver og fremme 
universell utforming i områder og bebyggelse er kommunal planstrategi 
en viktig arena, jf. pbl § 10-1. Kommuneplanens samfunnsdel har en 
sentral plass i det kommunale plansystemet og er et redskap for å 
fremme universell utforming i bl.a. kommuneplanenes arealdel på en 
mer sektorovergripende og helhetlig måte, jf. pbl kap. 11. 
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Universell utforming på regionalt nivå

FAKTA

Rogaland fylkeskommune har frem-
hevet universell utforming som et av 
hovedprinsippene for fylkesplanen 
2006-2009 og knyttet til en egen 
delplan for universell utforming: 

”Universell utforming skal være et 
overordnet prinsipp i all planlegging  
og tilrettelegging». I fylkesdelplanene 
er det fem satsningsområder:

1. Kunnskap og kompetanse
2. Bygg og anlegg
3. Uteområder, friluftsliv og reiseliv
4.  Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi
5. Samferdsel

 
Denne planen ble revidert i 2014 og 
supplert med et ytterligere satsings-
område Reiseliv, næringsutvikling og 
innovasjon. Delplanen er en konkreti-
sering av hvordan de vil trekke opp 
målet om universell utforming for sitt 
fylke inn i sin planlegging og 
byggevirksomhet. 

Flere fylkeskommuner har tilsvarende 
delplaner.

Mer om livsløpsstandard på Husbankens nettsted:  
http://www.viivilla.no/ovrig/annet-om-boligen/livslopsstandard-og-universell-utforming/ 
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3018/uu_bolig.pdf

Allerede på det nasjonale og regionale plannivået kan politiske intensjoner 
og føringer for universell utforming uttrykkes med virkning for den lokale 
planleggingen
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 2.1 ELEMENTER I KOMMUNAL PLANLEGGING

Universell utformingsperspektivet i kommunal 
planlegging 

Planstrategi som legger føringer 
for at universell utforming tas 
med i ulike planer. Komune-
planens Arealdel og samfunnsdel.

OVERORDNET NIVÅ

DETALJNIVÅ

Forankring
• Politisk
• Administrativt
• Pådriveransvar
• Organisatorisk
• Samarbeid Fylke-Stat-kommune

Planprosessen
Universell utforming tidlig og 
underveis i planprosessen. 
Områdeplaner og regulerings-
planer.

Forståelse
Kompetanseheving internt 
og eksternt
• Tilsyn
• Befaring
• Bruk av bilder
• Rådgiving konkret prosjekter

TEK 10
Prosjekteringsverktøy

§Pbl

EKSEMPEL

Hedmark og Oppland fylkeskommuner utarbeidet sammen med fylkes-
mennene i Hedmark og Oppland rapporten Universell utforming i kommunal 
planlegging som sitt bidrag i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell 
utforming 2009-2013, jf. referanseliste bakerst i veilederen. Her har de lagt 
vekt på vurderinger som kan være førende for planarbeidet og i kommunale 
planstrategier. De trekker frem at universell utforming og folkehelse 
legges som prinsipp for all planlegging i kommunen og får virkning for 
strategier i samfunnsdelen og arealbehov. De lister opp mange eksempler 
på det i rapporten som kan være anvendbare i mange kommuner. 
Trondheim kommune har lagt vekt sammenhengene mellom plannivåene 
og hvordan retningslinjer og bestemmelser kan brukes til å konkretisere mål. 

Fig.: Trondheim kommune har integrert univer-
sell utforming i plan- og saksbehandlingsopp-
gavene, samtidig som det sikres forankring og 
forståelse administrativt og tverrfaglig i kommu-
neorganisasjonen og eksterne. Og bruker 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for å 
sikre forankring og oppfølging.  

Ill.: Trondheim kommune 
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2.1  
Elementer i kommunal planlegging

Tidlig i den lokale planprosessen er det viktig å behandle strategisk 
overordnede vurderinger og kunnskapsgrunnlaget for å sikre hensynet 
til universell utforming. En systematisk innarbeidelse av hensynet til 
universell utforming i arbeidet med den kommunale planstrategien gir 
rammer og viktige føringer for den videre planprosessen. 

Det kan være utfordrende å få fram et godt nok kunnskapsgrunnlag for 
en helhetlig innretting av universell utforming i de konkrete planene i en 
tidlig fase. Aktiv medvirkning og samarbeid med berørte er derfor viktig. 
Et avklarende og kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag gjør det enklere i 
neste runde å vurdere tiltak og planbestemmelser. 

Geodata, statistikk og analyse
I planlegging av bedre tilgjengelighet representerer kart og statistikk 
kilder til kunnskap og prioriteringer. I en plansituasjon kan gode metoder 
for innhenting av data og framstilling i kart fremme felles forståelse og 
tilstandsvurderinger. 

Planprogram og konsekvensutredninger 
Forskrift av 2014 om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven (pbl) utdyper hvilke planer som skal utredes, regler for 
behandling og krav til innhold. For kommuneplanens arealdel og regule-
ringsplaner for store tiltak er det alltid krav om konsekvensutredning. For 
andre planer må det vurderes nærmere om planen kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, og det dermed vil kreves konsekvens-
utredning, jf. pbl § 4-1. Ett av kriteriene som skal vurderes er universell 
utforming, som har følgende formulering: Vesentlige konsekvenser for 
befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger eller tjenester, jf. 
forskriftens vedlegg III bokstav p. Kriteriet utløses eksempelvis der det 
planlegges offentlige bygg med servicefunksjoner i et område med 
begrenset tilgjengelighet og mangelfull offentlig kommunikasjon.

Lokalisering av arbeidsplasser, omsorgstilbud og boliger for grupper med 
behov for særlig tilrettelegging skal planlegges på bakgrunn av en samlet 
vurdering av konsekvenser knyttet til tilgjengelighet og funksjonalitet, 
sosial inkludering, utbyggingsmønster, transport, lokalklima m.m. Ved 
denne typen planformål skal det legges særskilt vekt på forhold som ikke 
er til hinder for samfunnsdeltakelse for disse personene. Det vil variere 
hvor aktuelt temaet universell utforming er i ulike planarbeid. I alt 
planarbeid skal det dokumenteres at hensynet til universell utforming er 
vurdert. 
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 2.1 ELEMENTER I KOMMUNAL PLANLEGGING

FAKTA

Konsekvensutredning eller litt enklere: 
konsekvensvurdering

De formelle kravene til konsekvens- 
ut redning av temaet universell utforming 
vil ikke «slå inn» i alle sammenhenger. 
Men i god planlegging kan man likevel 
gjøre en konsekvensvurdering som ikke 
er hjemlet i forskriften. Det kan gjøres 
som en del av en god planbeskrivelse, 
som er fremhevet i plan- og bygnings-
lovens § 4-2. Kunnskap om hva fysiske 
hindringer kan bety for personer med 
nedsatt funksjonsevne, og hvordan en 
ikke skaper nye, er grunnleggende for å 
kunne ivareta deres ulike funksjonelle 
behov.  

Kristiansand kom mune sier i sin kom-
muneplan 2011- 2022 at også konse-
kvensene av universell utforming skal 
vurderes som en del av de samlede 
konsekvenser av planen. 

Kilde: https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/kommuneplanen/kommune-
plan-2011_endret2013_web.pdf

For de planer hvor det skal gjennomføres en konsekvensutredning vil det 
normalt følge et planprogram. Planprogrammet legger premisser og 
rammer for det videre planarbeidet. Her belyses utredningsbehov som 
også skal integrere hensynet til universell utforming i planprosessen.  
Det er viktig at berørte myndigheter og andre aktuelle instanser og 
interesser gir innspill til planprogrammet. I oppstarten kan oppvekstmiljø 
og livssituasjon  for personer med nedsatt funksjonsevne tas med en 
presis, god måte. 
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EKSEMPEL

Fra plan til gjennomføring - kvalitetssikring  
av universell utforming 

Når beslutninger i planleggingen 
bygger på flere etapper og delbeslut-
ninger og involverer en rekke ulike 
aktører, viser det seg at tilstrekkelig 
dokumentasjon underveis er viktig. 
Dette gjelder ikke minst når avgjørende 
tilgjengelighetselementer skal integreres 
i planleggingen. 

Da Dronningens gate i Moss sentrum 
skulle få sin utforming ble det lagt vekt 
på gjennomgående dokumentasjon. 
Universell utforming var tema for et av 
to åpne medvirkningsmøter. Under 
revisjon av planleggings-/prosjekterings-
dokumenter ble det relevante forhold 
knyttet til universell utforming 

kvalitetssikret slik at anbudsdokumenter 
også gjenspeilte de opprinnelige 
intensjonene og bestemmelser om 
universell utforming.

Soneinndeling i Dronningens gate, Moss. 
Foto: Oddvin Farestveit, Deltasenteret

Kilde: Universell utforming i sentrum. Møre og Romsdal fylkeskommune og Barne-, ungdoms-  
og familiedirektoratet, Deltasenteret (2014) 

Medvirkning
Planprosessen er en egnet arena for medvirkning og dialog med berørte 
regionale og kommunale myndigheter, råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne og andre interesserte. Den kan bidra til å øke planens 
kvalitet og ivareta hensynet til universell utforming. En åpen, styrt og 
likeverdig involvering ivaretar de som ellers lett kan stå svakt. Barn og 
unge står i en særstilling, men planforslagsstillere har etter loven et 
særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra samtlige grupper som 
krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta, jf. pbl § 5-1. Byer, tett-
steder, nærmiljø og uteområders utforming påvirker folks livskvalitet, 
deltakerevne og mestringsmuligheter. Identifisering og innsamling av 
relevant informasjon og kunnskap og dialog om denne, kan være resul-
tatet av god medvirkning og komme til nytte i videre utredninger og 
beslutninger i planleggingen.
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 2.1 ELEMENTER I KOMMUNAL PLANLEGGING

FAKTA

Medvirkning før og nå 

Om god medvirkning i planlegging, jf. 
veileder H-2302 Medvirkning i planlegging 
(Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet).

Flere må involveres
 – Før var hovedløsningen den løsningen 
som var lagt til rette for snittbrukeren, 
og tilleggsløsninger var forutsatt for 
de som hadde andre behov. 

 – Nå tenkes hovedløsningen å skulle 
omfatte alles behov og det må 
derfor trekkes på kunnskap fra 
flere eksperter og berørte miljøer.

Universell utforming tidlig inn i både 
overordnet plan og detaljplan

 – Endringer har vært vanlig i etter-
kant av standardløsningen. 

 – Når løsningen skal baseres på 
prinsippet om universell utforming, 
må en annen tilnærming til, dvs. 
standarden for hovedløsningen må 
settes så godt som mulig fra starten 
av. 

 – Dersom prinsippet om universell 
utforming skal ha en gjennom-
gående og systematisk virkning på 
planen, er det viktig å vurdere 
påvirkning av plangrunnlaget 
gjennom den tidlige, overordnete 
planleggingen, slik at denne kan gi 
konkrete virkninger for den påføl-
gende detaljplanleggingen.

Aktiv medvirkning 
 – Før var offentlighet og medvirkning 
begrenset til kunngjøring av plan-
prosessen og høring av 
planutkastet. 

 – Med større samfunnsmangfold, 
flere brukerbehov og større for-
ventning til bruk av ytrings- og 
deltakerretten har medvirkning fått 
en viktigere rolle i planleggingen for 
å sikre løsninger som dekker alles 
behov uavhengig av funksjonsevne 
og annen bakgrunn.

Tverrfaglig samarbeid
 – Tidligere var planlegging preget av 
samvirke mellom færre fagmiljøer, 
fysisk baserte planer og enklere 
konfliktlinjer. 

 – I dag er det tettere bånd og samar-
beid mellom fagdisipliner og 
brukergrupper for å legge til rette 
samfunnsstrukturer som tar høyde 
for behovet for klimatilpasninger,  
et større befolkningsmangfold og 
høy urbaniseringstakt.

Den planlegging som er best mulig for alle  
er preget av tidlig aktiv samhandling. Særlig 
oppmerksomhet rettes mot omforente  
universelle løsninger, på tvers av generasjoner, 
sektorer og fagområder. 
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EKSEMPEL

I produktdesign er det utviklet metoder med aktiv bruk av «elitebrukere».  
I produksjonen vektlegges kunnskap om brukerne for produktet og ikke som tradisjonen har vært,  
at brukerne skal tilpasse seg produktet.
 
Kilde: Kode Design

Norsk arkitektur og designsenter (DogA) er en nasjonal instans som 
utvikler og fremmer medvirkning og inkluderende design gjennom 
kurs og prosjekter. DogA jobber med medvirkning i planlegging og i 
nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle bidrar de til utvikling av 
produkter og tjenester som er tilgjengelige for alle. DogA skriver selv 
at når innbyggerne involveres i gode medvirkningsprosesser sikrer 
vi at steder, bygg og offentlige rom er i samsvar med folks reelle 
behov med lik tilgang for alle.
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 2.1 ELEMENTER I KOMMUNAL PLANLEGGING

EKSEMPEL

Bystruktur tilpasset beboere 

Foto: Landskapsentreprenørene AS

Brukervennlighet var en viktig forut-
setning i utviklingen av Tangen bydel  
i Kristiansand. Kommunen ville ha 
avklart behovene til bydelens fram-
tidige beboere for å skape et 

boligområde med gode levekår og 
oppvekstmuligheter for alle. 
Kommunen la vekt på god medvirkning 
og dialog for å få til gode forente 
løsninger. Kommunens planansvarlige 
hadde som oppgave å sikre at det ble 
ivaretatt. Ulike instanser måtte samar-
beide, ikke minst i kartleggingsfasen. 
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EKSEMPEL

EKSEMPEL

Bymodell som lesbart verktøy 

Byplanmyndighetene har lagt vekt på at 
unge og voksne med nedsatt synsevne 
skal kunne forstå planutstillingene. I 
visningsrommet var det utviklet modeller 
med vid brukerdekning, med taktil 
informasjon, punktopplysning gode 
kontraster og materialbruk med ulik 
struktur.

Kilde: Stadt Berlin, Informasjonssenter 

Modellbruk i stedsutvikling

Enkle arbeidsmodeller med terreng og 
bygninger mm. Det kan engasjere til 
dialog. De kan også være slik at både 

veier og ulike områdetyper kan framstå 
både berørbare og godt lesbare for 
personer med nedsatt funksjonsevne.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Veileder H 2302 Medvirkning i planlegging. 
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 2.1 ELEMENTER I KOMMUNAL PLANLEGGING
 2.2 ROLLER OG ANSVAR FOR Å IVARETA UNIVERSELL UTFORMING I AREALPLANER

Planbestemmelser og retningslinjer til plan
Utarbeidelse av utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommune-
planens arealdel, eller til reguleringsplanen, er et sentralt virkemiddel 
etter plan- og bygningsloven for få fram områder med tilstrekkelig 
kvalitet for folk flest. Bruk av planbestemmelser skal sikre bedre klarhet 
om sentrale mål og hensyn i planen, sørge for at nødvendige tiltak blir 
fulgt, og forenkle kommunal behandling av enkeltsaker. Forslag til planer 
skal følge de bestemmelser som er gitt i kommuneplan og regulerings-
plan. En nærmere omtale av planbestemmelser følger i kap. 3.2 og 4.2. 

De fleste hjemlene i loven viser til at bestemmelser må ha et konkret 
innhold. De må vise til forhold som kan kvantifiseres eller dokumenteres. 
Bestemmelser som angir i stor grad bare skjønnsmomenter og vurderings-
tema er normalt ikke konkrete nok, men det er et unntak etter pbl §§ 11-9 
nr. 8 og 12-7 nr. 11 og 12. Disse punktene i loven hjemler prosessuelle 
bestemmelser for forhold som skal belyses i videre planarbeid eller 
enkelttiltak i medhold av plan. 

Konkrete forhold kan være omfang og lokalisering av bygninger og 
boliger, og omfanget av slike som skal være universelt utformet etter 
forskriftenes bestemmelser om bygninger med krav til heis eller tilgjen-
gelig boenheter og om minstestørrelsen på boenheter. 

Det kan knyttes veiledende og mer uformelle retningslinjer til planene, 
f.eks. i forbindelse med planbeskrivelsen. Slike retningslinjer kan være 
mer detaljerte om de fysiske forhold og kan tilpasses den lokale situa-
sjonen. De kan både være konkrete og gi ytterligere holdepunkter for 
hvordan utførelse skal være, men også vise til hvordan enkeltsaker skal 
behandles, og plantema skal vurderes. Slike vurderinger kan være:

• hvordan det faktiske og det rettslige planinnholdet er å forstå
• hvordan planbestemmelsene kan påregnes praktisert
• kommunestyrets instruksjoner til politiske utvalg og administra-

sjon som skal følge opp planen. 
 
Retningslinjer har ikke direkte rettsvirkning overfor private. Men de 
uttrykker en hensikt i planen som det eventuelt kan forhandles om i 
utbyggingsavtaler eller på annen måte dersom de ikke følges opp frivillig. 
Løsninger som avviker fra retningslinjer er ikke påklagbare etter lovens 
bestemmelser om klager. Dette fører til at kommunen som ansvarlig 
organ for slike retningslinjene blir stilt overfor større utfordringer for å 
se til at retningslinjene blir fulgt. 
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2.2  
Roller og ansvar for å ivareta universell 
utforming i arealplaner

Plan- og bygningsloven forvaltes av nasjonale, regionale og kommunale myndig-
heter. I tillegg rommer planprosessen deltakelse fra en rekke berørte offentlige  
og private aktører. Av de som har vesentlige roller kan nevnes: 

Kommunen er plan- og bygningsmyndighet og ansvarlig for at nødvendig areal-
planlegging finner sted. Kommunen skal påse at loven oppfylles når plantiltak 
utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen skal videre se til at 
lovfestet og tilfredsstillende samarbeid med myndigheter og andre som kan ha 
interesse av at universell utforming skjer i planleggingen. Kommunen skal hånd-
heve vedtatte planer. 

Regionale myndigheter som vil særlig ha oppgaver knyttet til universell utforming 
er fylkesmannen, fylkeskommunen og andre regionale statlige aktører. 
Fylkesmannen har veilednings- og kontrolloppgaver etter plan- og bygningsloven 
bl.a. innen miljø- og helsefaglige områder, og er klageinstans for plan- og bygge-
saker. Fylkeskommunen har veilednings-/bistandsoppgaver overfor kommunene i 
bl.a. areal- og transportplanleggingen, i friluftslivspolitikken og kulturminnevernet. 
Begge instanser har innsigelsesmyndighet, jf. rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for 
alle. Fylkeskommunen kan samtidig utarbeide og vedta regionale planer eller 
strategier som har virkning for både egen og kommunenes virksomhet. 

Fylkesstrategi – et sterkt intensjonsdokument

Visjonen Innlandet universelt utformet 
2025 skal løfte arbeidet. Strategien har 
som mål å gi en god sammenheng fra 
hverdagsomgivelsene i bolig og nær-
miljø, til sentrumsfunksjoner, transport 
og reiselivsmål. Mulighetene og utfor-
dringene i ny teknologi inngår i dette. 

Vi håper dette strategidokumentet vil 
bidra til en fortsatt målrettet satsing 
der statsetater, fylkeskommunene og 
kommunene, sammen med næringsliv 
og organisasjoner, samles om å oppnå 
stadige forbedringer, slik at alle kan 
delta og bidra i Innlandssamfunnet.

Kilde: Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland. Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner (2016) 
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Enkelte regionale myndigheter planlegger og gjennomfører egne tiltak i 
samarbeid med fylkeskommunene og kommunene som kan ha virkning 
for universell utforming lokalt. 

Regionale statlige myndigheter omfatter de myndigheter på regionalt 
nivå som ikke er en del av fylkesmannsembetet, men som også har viktig 
oppgave i å formidle og sikre oppfølging av nasjonal politikk og retnings-
linjer innenfor egen sektor inn i planleggingen. Relevant informasjon skal 
være tilgjengelig så tidlig som mulig i planprosessen og det skal samar-
beides underveis om de beste universelle løsningene, jf. pbl § 3-2 tredje 
avsnitt.

EKSEMPEL

Knutepunkter i areal- og transportplanleggingen  
– fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen er en regional 
utviklingsaktør. Sammen med andre 
utvikler fylkeskommunene knutepunkter/ 
terminaler i reisekjeden. Universell 

utforming inngår som et viktig kvali-
tetsaspekt på linje med andre føringer 
for planlegging og utforming av slike 
knutepunkt. 

Private planforslagsstillere kan fremme forslag til reguleringsplaner. 
Planforslagsstillere og utbyggere er forpliktet til å utrede alle forhold i 
samsvar med lovens bestemmelser, herunder sørge for medvirkning. 

Det skal være offentlige råd for personer med nedsatt funksjonsevne og 
eldre i alle kommuner (”kommunalt råd”) og fylkeskommuner (”fylkes-
kommunalt råd”). Rådene er partssammensatt av politikere, fagpersoner 
og representanter for brukerorganisasjonene. De skal ha sitt sekretariat i 
hhv kommunenes og fylkeskommunenes administrasjoner, og kan f.eks. 
gjennom ulike planfora, gi veiledning og vurdere aktuelle saker, jf. kap. 
1.2. Etter kommuneloven kan det opprettes representasjonsordninger 
som kan ivareta tilstrekkelig inkluderende ordninger for unge. 

På nasjonalt nivå ligger ansvaret for plan- og bygningsloven i Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet. Det innebærer en samordning og 
utdypning av all veiledning til plan- og bygningsloven. Direktoratet for 
byggkvalitet forvalter byggesaksdelen av loven og forskriften om tekniske 
krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Flere nasjonale fagmyndigheter 

Kilde: Fylkeskommunen og helhetlig knutepunktutvikling. Arbeidsrapport. Østlandssamarbeidet / Analyse 
& Strategi AS (2016)
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har oppgaver som kan ha innvirkning på arbeidet med universell utforming etter 
plan- og bygningsloven. Mer om direktorater og slike virksomheter som er knyttet 
til universell utforming finnes her: http://www.universell-utforming.miljo.no/. 

Ett virkemiddel som regionale myndigheter og nabokommuner kan bruke til 
kommunale planer er innsigelse. Innsigelse innebærer en protest mot et forhold i 
planen når det er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser. Rundskriv 
H 2/14 Retningslinjer for innsigelser etter plan- og bygningsloven inneholder viser 
at det er fylkesmannen og fylkeskommunen som i første rekke skal se til at universell 
utforming blir ivaretatt tilfredsstillende. Allerede i 1999 ble dette gjennomgått i 
«tilgjengelighetsrundskrivet».

Kommune – stat rapporteringen (KOSTRA) viser at det i perioden 2010 – 2015 var 
nedlagt 46 innsigelser på tema universell utforming. I alle tilfeller ble planene 
endret og innsigelsene frafalt i videre planbehandling.

Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle

Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle 
er utgitt av Miljøverndepartementet, 
Kommunal- og regionaldepartementet 
og Sosial- og helsedepartementet.

Rundskrivet klargjør at regionale og 
nasjonale myndigheter med viktig 
ansvar etter plan- og bygningsloven 
innen universell utforming har inn-
sigelsesrett. Hjemmelen følger av 
nåværende plan- og bygningslov § 5-4. 
Instansene definerer selv sitt interesse-
felt. Utover fylkesmennenes og fylkes-
kommunenes planfaglige kontroll og 
veiledningsroller, vil særlig helse- og 
sosialfaglige forhold og forhold knyttet 
til universell utforming som samferd-
selsetater og- foretak (Statens vegvesen, 
Bane Nor, Kystverket og Avinor) har 
ansvar for, være innfallsvinkler.
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Universell utforming og innsigelser

En gjennomgang av KOSTRA-
rapporteringene om innsigelser til 
universell utforming viser at alle 
registrerte innsigelser i perioden 2010 
– 15 ble løst ved at kommunen endret 
sine planforslag. 

Det var registret innsigelser i tolv fylker 
i perioden 2010 - 15. Fylkesmennene 
sto for halvparten, fylkeskommunene 
for ca. 1/3 og Statens vegvesen for ca. 
1/5 av innsigelsene. Forhold som var 
påpekt i innsigelsene gjaldt både 
kommuneplaner og reguleringsplaner 
og tema boliger, gang-/sykkelveger 
eller mangelen på krav om universell 
utforming i planbestemmelser. 

Også tidligere har statistikken i KOSTRA 
vist innsigelser på universell utforming. 
Begge deler viser at fylkesmann, 
fylkeskommune og Statens vegvesen 
har brukt sin myndighet å sørge for at 
kommunene gjennomfører intensjo-
nene i rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet 
for alle og ellers prinsippet som er 
nedfelt i lovverket fra 2009 (revidert 
plan- og bygningslov og ny diskrimine-
rings- og tilgjengelighetslov).

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(upublisert), 2016 
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Regjeringens handlingsplan for universell utforming  
og økt tilgjenge lighet (2016-2019)

Barne- og likestillingsdepartementet har det nasjonale ansvaret for politikken 
for personer med nedsatt funksjonsevne og koordinerer dette arbeidet i 
samråd med et flertall av departementene. 

Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming viser at flere departementer 
har oppgaver på feltet. De enkelte tiltak 
i planen er knyttet til ansvarlig departe-
ment eller deres underliggende direk-
torater eller etater. 

Viktige sektorovergripende tiltak er 
tiltak nr SO4 Handlingsrom for å utvikle 
et universelt utformet samfunn som 
innebærer at det er igangsatt et pro-
sjekt «Veikart for et universelt utformet 
samfunn» med 2030 som et tidsangitt 
perspektiv. 

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar-
tementet  
https://www.regjeringen.no/contentassets/
b335313065f440f6bd7cc203a8e0ce2d/
regjeringens-handlingsplan-for-universell-utfor-
ming-2015-2019-1.pdf
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3  
Universell utforming i 
overordnet kommunal 
planlegging

Gjennom bruk av kommunens planvirkemidler legges grunn-
laget for gode løsninger. Temaet universell utforming skal 
inkluderes i overordnet arealplanlegging. Det bidrar til gode 
rammer og tydeligere sammenhenger mellom plantyper og 
plantemaer. De gode enkeltløsningene for universell utforming 
følges opp i mer detaljert planlegging i kap 4 «om universell 
utforming i detaljert planlegging».

Det finnes flere føringer for nasjonale verdier i nasjonale forventninger 
og statlige planretningslinjer. Se faktabok i kap. 2. De gir retninger for 
hvordan nasjonale mål skal veies mot lokale mål, noe som best gjøres  
på kommuneplannivå. 

De nasjonale føringene som har størst betydning for universell utfor-
ming er knyttet til forventningene om kompakte byer og tettsteder med 
fortetting i knutepunkter, til helhetsplanlegging som ser på sammenhen-
gene mellom bosetting og allmenne samfunnsfunksjoner og til utvikling 
av gode nærmiljø. 

Nærhetsbyen eller 10 minuttersbyen, er et innarbeidet begrep som 
kobler sammen disse intensjonen med overordnet klimapolitikk. Urbane 
kvaliteter og grønn byutvikling har stor oppmerksomhet. Å forbedre det 
fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, 
opplevelse og næringsutvikling gir anledning til å være bevisst på tilrette-
legging for alle befolkningsgrupper. 

Kommunen må alltid starte med å se disse sammenhengene i sitt 
kommuneplanarbeid. 
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Grunnlag for gode løsninger finnes gjennom 
kartlegging

Kartlegging av gangvegnett og måle-
punkter kan gjøres på et overordnet 
nivå, mens kartlegging av kvaliteten på 
de enkelte gangforbindelsene med 
næromgivelser bør gjøres på et mer 
detaljert nivå. I den siste kartleggingen 
vil en mer omfattende detaljering av 
den enkelte gangruten skje og kan 

inneholde standard, problempunkter 
og grad av/mulighet for universell 
utforming.

Kilde: Lokale gåstrategier og planer for gående. 
Veiledning for kommuner. Statens vegvesens 
rapporter nr. 280 (2014)
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Oppgaver og retningslinjer i plan-
leggingen av kommunens områder

Formålsparagrafen i plan- og bygningsloven understreker betydningen 
av universell utforming ”i all planlegging og for det enkelte byggetiltak”. 
Loven understøtter dette prinsippet videre etter bestemmelser om 
oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planleggingen, herunder § 3-1 
bokstav e), om å ”legge til rette for god utforming av bygde omgivelser, gode 
bomiljøer og gode oppvekst- og levekår”. Samlet gir dette føringer om 
områders utvikling og hvordan tilrettelegging av arealer for opphold og 
ferdsel eller tilgang på areal for bruk til parkering, atkomst m.m., bør 
følges opp fra et overordnet til et mer detaljert nivå i planleggingen. 

Sammenheng mellom lokalisering og utforming 
De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging som ble vedtatt i 2014, fremhever betydningen av at planleg-
gingen skal basere seg på universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
Det skal tas hensyn til den delen av befolkningen som har lavest mobilitet. 
Planleggingen skal legge til rette bærekraftige byer og tettsteder som 
skal fremme bl.a. god helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det 
innebærer blant annet korte avstander mellom boliger, arbeidsplasser, 
handel og andre private , offentlige tjenestetilbud og gode transportfor-
bindelser. Slike løsninger understøtter prinsippet om universell utforming. 
Det er viktig å se sammenhengene og at det arbeides aktivt og målrettet 
for utvikling av et samfunn, der alle kan delta på en likeverdig måte. 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner har oppsummert at hovedutfor-
dringene i er befolkningssammensetning, likeverdig deltagelse i samfunnet, 
eksisterende bygningsmasse og infrastruktur, fritidssamfunnet, selv-
betjeningssamfunnet og fragmentert samfunnsutvikling. 
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Kompakte byer og tettsteder er et planideal 

Miljøbyprogrammet, Miljøverndepartementet 2001  

Ill.: TWM reklamebyrå AS
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Helhetsplanlegging 

Sentrale samfunnsområder bindes sammen av samferdsel/transport og av 
IKT-tjenester. 

. 

 
Ill.: Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland. Hedmark og 
Oppland fylkeskommuner (2016) 

IKT-tjenester

Samferdsel/transport

Bolig Nærmiljø Reiseliv

Skole/barnehage

Sentrum/
møteplasser

Universell utforming kan inkluderes som tema til vurdering i alle areal-
formålene som er listet opp i plan- og bygningslovens § 11-7 Arealformål  
i kommuneplanens arealdel. Særlig viktig er formålene nr. 1, 2 og 3 som 
omhandler hhv. bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur og grønnstruktur. Her kan det arbeides med sammenhengen 
mellom de stedene og funksjonene som folk er avhengig av til daglig 
(bolig, skoler, helse- og sosialtjenester, barnehager, transport-, veg- og 
turnett). Temaet kan kombineres med ulike økonomiske incitamenter og 
virkemidler knyttet til statlige ordninger, f.eks. Husbankens, utbyggings-
avtaler, kommunen som grunneier og byggteknisk forskrifts bestemmelser 
om tilgjengelige boligtyper.   
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Befolkningssammensetning og 
samfunnsfunksjoner 

Bærum kommune har i arealplanene 
for Fornebu-utbyggingen laget føringer 
og bestemmelser som tar sikte på at 
boligtyper skal være egnet for ulike 
deler av befolkingen og at nærmiljø-
tilbudet passer, det vil si at private og 
offentlige tjenester, handel, fritidstilbud 
og grøntområder, er tilpasset befolknings-
sammensetningen og at kommunene 
har inngått utbyggingsavtaler med 
utbyggere for å oppnå det.

Fornebu. Foto: Obos

Enkelte bydelsmyndigheter i Oslo har 
en intensjon om å styre befolknings-
sammensetningen gjennom bestem-
melser om leilighetsstørrelser. Årsaken 
er enten en stor overvekt av små leilig-
heter eller store leiligheter i eksisterende 
boligmasse i deres respektive bydeler. 
Det skaper ubalanse i etterspørsel etter 
private og offentlige tjenester. 

Kilde: Oslo kommune, bystyret (2013).(Se kap 
3.2.1.a avsnitt Leilighetsstørrelser) 

Helsingfors har allerede i 20 år hatt 
arbeidet med utvikling av forstads-
bebyggelsen fra 50-70-tallet. Hvert 
fjerde år har innrettingen blitt justert. 
Prosjektet er en tilrettelegger og 
koordinator mellom beboere, utviklere, 
tredje sektor og ulike byavdelinger. 
Hovedinnretning i byplanen (fortetting, 
utvidelse av sentrale sentrum, desen-
tralisert sentralisering, styrking av det 
offentlig transportnettverket i byen) 
understøtter målet om å bygge en by 
som skal være tilgjengelig for alle. 

Kilde: Helsingfors stadsplaneringskontor

Boligmasse og tilpasning
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Sosial inkludering, folkehelse, gode nærmiljøer  
Den estetiske og funksjonelle utformingen av omgivelsene er viktig ved 
utarbeiding av planer. Med ”gode bomiljøer” siktes det både til en fordeling 
av boliger og en god kvalitet i boligene og i nærmiljøet. Boligene skal ikke 
bare være gode i seg selv, men også ha en god beliggenhet i forhold til 
tilgjengelighet, utemiljø, grønnstruktur i byggesonen mv. 

Gode møteplasser som er tilgjengelige for alle, dvs. med trivselsfremmende 
kvaliteter, er også med på å skape gode bomiljøer. Inkludering fremmer 
trygghets- og mestringsfølelse, gir økt samfunnsdel takelse, motvirker 
isolasjon og stimulerer til bedre folkehelse. Tilgang til ren luft, na tur- og 
rekreasjonsområder, gang- og sykkelveier og fravær av støy, fremmer 
fysisk aktivitet for alle og forebygger sykdommer. 

Lettere tilgang til naturen

Statens kartverk har i mange år kartlagt 
tilgjengelighet til uteområder. 
Friluftsområder er turveier, fiskeplasser, 
badeplasser, toalett, atkomst, parke-
ringsplasser mv. kartlat. Resultatene 
vises på kommunenes hjemmesider og 
omfatter 126 kommuner (2015). 

Portalen er en hjelp til videre planleg-
ging av forbedringer, men også for 
bruk av friluftsområdene. 

Fig.: Kartlagte tilkomster til nærturområder ved 
Hønefoss.  

Kilde/ill.: Statens kartverks – 
Tilgjengelighetsportalen, www.kartverket.no/
tilgjengelighet/
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På overordnet plannivå kan det legges føringer for kvalitetskrav til 
uteoppholdsarealene, jf. bl.a. pbl §12-7 nr. 4 som er nærmere omtalt i 
kap. 4.1.1. Viktige føringer er muligheter for opphold og sosialt samkvem, 
rekreasjon, lek og spill, for alle aldersgrupper uavhengig av 
funksjonsevne.

God kvalitet i uteområder og bebyggelse sikrer gode oppvekstvilkår for 
barn og unge, jf. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges rettigheter 
i planleggingen.

Nærmiljøtiltak i urbane områder

Et universelt utformet sted er bruk ervennlig for alle inn byggere. Avstand er en 
hindring for mange, og særlig for den delen av befolkningen som har lavest 
mobilitet. I planleggingen skal det derfor tas særlig hensyn til den delen av 
befolkningen.

Foto: Colourbox 
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Demografiske forhold 
Befolkningssammensetningen kan være ulik i forskjellige deler av kom-
muner og tettsteder. Slike demografiske forhold og beboersammenset-
ning bør ha innvirkning på planlegging i eksisterende områder og at nye 
områder for bebyggelse og anlegg planlegges lokalisert til eksisterende 
sentra og knutepunkter. Omfanget av tilgjengelighet for folk flest til 
aktiviteter og grunnleggende servicefunksjoner bør ta hensyn til demo-
grafiske forhold. Det vil bl.a. bidra til at flere kan bruke tjenester, aktivite-
ter og sosialiseringstilbud i sitt nærområde.

Kommunen kan f.eks. gjennom kommuneplanen fastsette prinsipper om 
at geografisk avgrensede områder skal få en høyere grad av universell 
utforming. 

Fortetting med kvalitet i transportknutepunkt 

I den nye kommunens boligpolitiske 
strategi 2015-2026 skal 90% av boliger 
ligge i kollektivnære områder. En 
begrunnelse er utvikling av sentrum og 
stedsutvikling hvor eldre innbyggere 

kan delta og leve mest mulig selvstendig 
med kort vei til møteplasser, butikker, 
kollektivtransport og kommunal/
offentlig service. 

Foto: Karl Braanaas
Kilde: Asker kommune
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Antallet eldre vil øke og vil bli mer aktive enn tidligere. Eldre er i større 
grad omfattet av «ikke-synlige» funksjonshemminger. Å lage gode 
uterom betyr derfor mye utover tradisjonell tilrettelegging for personer 
med nedsatt funksjonsevne. 

For å øke kunnskapen om behovene for et godt aldersvennlig samfunn 
- «En aldersvennlig by», arbeides det med metodeutvikling for bedre 
medvirkning i samfunns- og arealplanleggingen. Begrepet «seniortråkk» er 
tatt i bruk av Doga (Norsk arkitektur- og designsenter) og helsedirektoratet 
etter forbilde av de tidligere brukte modellene «barnetråkk» og 
«folketråkk».

Benker for alle

Våren 2012 satte Telemark fylkeskom-
mune i gang et prosjekt  omkring 
gjenbruk, stedsutvikling, turveger, 
sosiale møteplasser og  universell 
utforming. Benker inviterer til å slå seg 
ned og hvile. Muligheten for å ta en 
stopp underveis kan for noen, særlig 

eldre, være avgjørende for å komme 
seg ut, bevege seg og treffe folk. 
Gjennom prosjektet «Gjenbruk av 
benker, lærte elevene ved to skoler  
i Skien og Porsgrunn at det som er 
nødvendig for noen, er godt for alle. 

 

Kreativ ungdom har gitt nytt liv til gamle benker i Porsgrunn. Foto: Jan Hausken 
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Planleggingsmodeller
For å ivareta universell utforming er det særlig fire aktuelle planplanleg-
gingsstrategier med virkemidler som kan legges til grunn i overordnet 
planlegging, også i eksisterende, bebygde områder:

1. Områdemodell 

Basert på demografiske kriterier kan 
kommunen i kommuneplanen fastsette 
at geografisk avgrensede områder i 
kommunen skal få en høyere grad av 
universell utforming og fastsette 
rekkefølgebestemmelser for gjennom-
føring av slike prinsipper og tiltak.  

Fig.: Områdemodell. Sentrum og én bydel er 
prioritert i plan for oppgradering.

Ill.: TWM reklamebyrå AS

2. Knutepunktmodell 

Knutepunkter er sentrale områder med 
et tyngdepunkt av offentlig og privat 
service og et møtepunkt i kollektive 
transportsystemer. I planleggingen kan 
det bestemmes at slike knutepunkter 
kan defineres geografisk og med 
tilhørende krav til standard på tilgjen-
gelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Gangavstand bør være 
en dimensjonerende faktor. 

 
Fig.: Knutepunktmodellen innebærer mål for 
oppgradering av visse typer bygninger og 
allmenne tilbud i en gitt avstand fra terminaler 
og holdeplasser. Se også fig. nr. 52 (Japan)

Ill.: TWM reklamebyrå AS
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3. Reisekjedemodell 

Reisekjedemodellen er infrastruktur-
orientert. Det kan legges vekt på at 
reiseveien fra bolig til skoler, privat og 
offentlig service, arbeidsplasser mm. 
skal være tilfredsstillende tilrettelagt.  
I kommuneplan kan det gjøres en 
vurdering av tetthet i boligområder  
og beboersammensetning og primære 
reiseveier. Prioriterte løsninger kan 
finnes innen utforming av transport-
midlene, forbindelsene mellom disse, 
utforming av holdeplasser og 
stasjoner.

 
Fig.: Reisekjedemodellen. Ulike funksjoner 
(boliger, skoler, forretninger mv) ligger spredt og 
er fordelt på flere byområder. Oppgradering av 
forbindelsene mellom dem er prioritert.

Ill.: TWM reklamebyrå. 

Regjeringen har som mål at transportsystemet skal være universelt 
utformet. Regjeringen vil bidra til at hele reisekjeder blir universelt 
utformet, slik at transportsystemet i så stor grad som mulig kan benyttes 
av alle. (Meld.St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023 )

Bussmetro, Kristiansand

Foto: Anders Martinsen, Kristiansand kommune
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4. Kategorimodell 

Pbl § 31-2 Tiltak på eksisterende bygg-
verk, fjerde ledd, gir anledning til å 
sette forskrifter om oppgradering av 
bygningskategorier. Dette kan følges 
opp på kommunalt nivå gjennom 
kommuneplan. Kommunene kan 
utvikle egne handlingsplaner for sine 
bygg og fastsette krav til oppgradering 
av f.eks. skoler, barnehager, institusjoner 
for eldre osv. innen gitte tidsfrister.

 
Kategorimodell. Ulike skoletyper er prioritert i en 
plan for oppgradering av bygninger. 

Ill.: TWM reklamebyrå AS

Man trenger ikke velge en av modellene i sin planlegging, men man kan 
knytte dem til egne strategier gjerne i kombinasjon. Områdemodell kan 
for eksempel knyttes til arealplanen, mens reisekjedeprinsippet er 
knyttet til transport, og kategorimodellen er knyttet til oppgradering av 
grupper av bygg eller områder. 

Overordnede føringer 

Stavanger bruker styringsdokumenter aktivt for å sikre universelt utformede 
boliger:

Dette vil vi få til ved å: 
• stille krav om universelt utformede boliger i kommunens styringsdokumenter

 
Kilde: Stavanger kommune, kommunedelplan for universell utforming 2014 - 2029
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Knutepunktet skal være lett å benytte

Gode knutepunkter gir adgang til servicefunksjoner, auditiv og visuell informasjon, 
tilstrekkelig og variasjon i hvileplasser, gjør det enkelt å bytte transportmidler og 
lett å orientere seg, og finne riktig retning ift. plassering av transportmidler. Dette 
innebærer et gjennomtenkt og avpasset reisesystem der reisekjeden er i fokus med 
vekt på bruk av en skilting som er tydelig og god samt muligheter for assistanse 
og veiledning.  

Kilde: Stavanger kommune, kommunedelplan for universell utforming 2014 - 2029

Knutepunktmodell: Oppgradering innenfor en radius på 500 – 1000 m fra jernbanestasjon. 
 
Kilde: Shizuoka Prefectural Government (tilsvarende norsk fylkeskommune), Japan 

I-3. Comprehensive Area Improvement 
   based on Fundamental Plan(2)

• Image of
 Improvement
 Priority Area
 – The area including a
  station/terminal, public
  facilities and welfare
  facilities and routes
  that connect them
 – At the range of about
  500-1 000m from
  station/terminal

Hospital

Welfare
facility

Cultural
Facility

Station
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3.2  
Bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel

Kommunen kan stille andre krav på noen tematiske områder enn hva 
minimumsbestemmelsene i byggteknisk forskrift for  gjør. Dette fastsettes 
i plan som planbestemmelser. Vedtatte planbestemmelser er juridisk 
bindende. Det er et skille mellom bestemmelser som kan gis uavhengig 
av arealformålet i planen (kap. 3.2.1) og bestemmelser som bare kan gis 
for enkelte av arealformålene (kap. 3.2.2). Tilsvarende skille gjelder for 
reguleringsplaner (kap. 4.1.1 og kap. 4.1.2).

3.2.1  
Bestemmelser uavhengige av arealformål

Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
Etter pbl § 11-9 nr. 5 kan kommunen uavhengig av arealformål, vedta 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel om byggegrenser, utbyggings-
volum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og 
oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser 
etter § 28-7 og utnytting av boligmassen etter § 31-6.

Kommunen kan fastsette rammebestemmelser for byggegrenser og om 
plassering og mengde bebyggelse, f.eks. i form av maksimumsstørrelse 
for kvadratmeter gulvareal/grad av utnytting, minste boligstørrelse, 
utforming av boliger, andel av boliger med livsløpsstandard, parkerings-
dekning (kvaliteter i utearealer) mv., i de forskjellige utbyggingsområder. 
Videre kan det stilles parkeringskrav i form av f.eks. maksimums- og 
minimumskrav, og gis normer for utearealer og lekearealer mht. størrelse, 
beliggenhet/avstand, sol- og lysforhold, kvalitet, osv.  

På dette grunnlaget kan det tas stilling til på hvilken måte universell 
utforming kan oppnås gjennom oppfølging i reguleringsplan.
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Om bestemmelser for byggegrenser, utbyggingsvolum 
og funksjonskrav i kommuneplan (pbl § 11-9 punkt 5)

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas inn bestemmelser som sikrer 
universell utforming. I alle plan- og byggesaker skal det redegjøres for hvordan 
universell utforming er ivaretatt, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav og 
retningslinjer. Arbeid som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 og 20-2 kan 
ikke settes i gang før tilfredsstillende løsninger for universell utforming er doku-
mentert, jf. § 5-4 i byggesaksforskriften.

 – Det skal særlig legges vekt på å legge 
til rette for universell utforming i 
områder som er offentlig 
tilgjengelige.

 – Informasjon skal være godt tilrette-
lagt for alle brukergrupper i offentlige 
byrom og ved kollektiv-knutepunkter.

 – Nye boliger bør planlegges med alle 
hovedfunksjoner (stue, kjøkken, 
soverom/sovemulighet, bad og 
toalett) på inngangsplanet.

 – Tilgjengelighetstiltak som på en god 
måte kan kombineres med vernehen-
syn (knyttet til bygninger, byrom, 
natur og landskap) bør prioriteres.

 – Hensynet til universell utforming skal 
inn tidlig i planprosessen slik at det 
ikke blir behov for senere tilpasninger 
eller tilleggsløsninger.

 – For bygninger gjelder bestemmelser  
i teknisk forskrift (TEK10).

Kilde: Veileder om universell utforming, 
Hedmark og Oppland (2012)

 
Rådgivere fra Hedmark og Oppland med praktisk 
verktøy i kommunenes planarbeid.  
Foto: Frode Hansen, Hedmark fylkeskommune.
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Bestemmelser eller retningslinjer? En drøfting

I et eksempel på en kommuneplan 
viser kommunen hvordan den har 
brukt bestemmelser og retningslinjer. 
Den henviser til egen kommunal 
veileder om universell utforming. 
Bestemmelsene er av to typer: den ene 
viser til vurderingstema og er prosessu-
elt rettet og det andre angir konkrete 
anvisninger. 

Denne kommuneplanens retningslinjer 
viser også delvis til konkrete løsninger 

og delvis til prosessuelle forhold og til 
kommunens egen veileder. Skillet mellom 
bestemmelsene og retningslinjene er 
derfor uklart og kommenteres under.

Kommuneplanen ble vedtatt med 
hjemmel i plan- og bygningsloven av 
1985, før ny lov av 2009 var trådt i 
kraft, og markerer en kommunal vilje til 
å styrke arbeidet for universell utfor-
ming, men også en forsiktighet i bruk 
av de formelle virkemidlene. 

Bestemmelse 1 

I plansaker skal det redegjøres for universell 
utforming (uu), og hvordan tilgjengelighet 
for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshem-
mede og miljøhemmede, er ivaretatt.

Vurdering: Teksten kan være hjemlet i § 
11-9 nr. 8 ”forhold som skal avklares og 
belyses i videre reguleringsarbeid, 
herunder bestemmelser om–miljøopp-
følging og -overvåking.” Men bestem-
melsen viser til alle plansaker, og har 

dermed videre virkning enn § 11-9 nr. 
8. Ordlyden er generell og prinsipiell og 
mer i samsvar med pbl § 1-1 Lovens 
formål, femte ledd: ”Prinsippet om 
universell utforming” skal ivaretas i 
planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak”. Det medfører  
at bestemmelsen er unødvendig. At 
kommunen kan ønske å uttrykke en 
slik intensjon om å oppfylle loven er 
imidlertid positivt, men må da tas inn  
i kommuneplanens planbeskrivelse.   
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Bestemmelse 2 
Nye publikumsbygg med tilhørende 
uteanlegg, skal utformes i tråd med 
prinsippene for uu, jf. kommunens 
veileder om universell utforming.

Vurdering: Dette er i praksis en proses-
suell bestemmelse, jf. kommentaren 
foran med referanse til pbl §11-9 nr. 8. 
Den inneholder akkurat det samme 
som det står i byggteknisk forskrift, 
men leder til kommunens veileder. 
Veilederen må derfor ha et materielt 
innhold som tilsier at bestemmelsen vil 
gi virkning utover det byggteknisk 

forskrift anviser. Kommunens veileder 
inneholder en god del slike materielle 
anvisninger som ikke er omhandlet i 
tek og/eller gjelder uteområder. Å ha 
en bestemmelse om at, og hvordan det 
skal følges opp i planleggingen, er 
relevant. Men ordlyden bør være slik: 
Nye publikumsbygg med tilhørende 
uteanlegg skal utformes i samsvar med 
kommunens veileder om universell 
utforming så langt det ikke strider mot 
bestemmelser i tek. Generelle henvisninger 
til prinsippene for universell utforming 
er mer egnet å ta inn i planbeskrivelsen. 

Retningslinje 1
Prinsippene for uu skal legges til grunn 
for planlegging/oppgradering av bygg/
konstruksjoner og uteanlegg, men 
uu-målsettingen må avveies i forhold til 
natur/terreng og kulturminnevern .

Vurdering: Første ledd er generell og 
prosessuell. Som retningslinje har den 
ingen rettslig virkning for bygg og 
konstruksjoner. For uteområder kan 
den påvirke løsninger, men har heller 
ingen rettslig virkning. Første ledd 
uttrykker dermed en intensjon i planen 
som må stå i planbeskrivelsen. 

Andre ledd repeterer intensjonen pbl 
§1-1: I veiledningen til pbl § 1-1 fram-
holdes det at de anførte samfunnshen-
syn skal avveies mot hverandre. Med 
denne retningslinjen indikerer kommu-
nen at natur, terreng og kulturminne-
vern skal i sterkere grad veies mot 
intensjonene med universell utforming 
enn andre hensyn som er listet opp i 
pbl §§ 1-1 og 3-1. Det har kommunen 
anledning til, men det forutsetter en 
saklig vurdering av disse tre nevnte 
hensynene og at ingen av de andre 
hensynene som kan være relevante 
etter §§ 1-1 og 3-1 skal settes til side. 
Begrepet ”uu-målsettingen” er uklart. 
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Retningslinje 2 
I byggesøknader som omfatter publikums-
bygg, kontorbygg og/eller boligbygg med 
flere enn 3 boenheter skal det redegjøres 
for uu.

Vurdering: Retningslinjen er knyttet til 
byggeforskriftens §§ 12-1 og 12-2 og 
repeterer hvilke bygninger hvor det er 
krav til universell utforming. Den 
minner tiltakshaver på at universell 
utforming ikke skal glemmes. Det kan 
utdypes i beskrivelsen til byggesaken, 
jf. byggesaksforskriftens § 5-4 om 
innholdet i en byggesøknad. Likevel 

kan denne type retningslinjer bidra til 
en omfattende saksbehandling og 
uklare krav til dokumentasjon i bygge-
saken. Kommune bør derfor gi veiled-
ning være mer konkret på hva som 
kreves av en redegjøring, og hva den 
skal dokumentere. Utover det oppfyller 
tekstformuleringen isolert sett lovens 
hjemler lovens hjemler til bestemmelse 
etter §§ 11-9 nr. 8 og 12-7 nr. 12 og har 
dermed virkning for planlegging på 
både kommuneplannivå og 
reguleringsplannivå. 

Retningslinje 3
For boligbygg som utløser heiskrav i 
Teknisk forskrift (tek) skal det i plan stilles 
krav om at minimum 70% av antallet 
leiligheter i hvert byggetrinn er tilrettelagt 
for uu samt at tilhørende atkomster og 
uteanlegg er fremkommelige og brukbare 
for flest mulig. Se kommunens veileder 
om universell utforming. I nye enebolig-
prosjekter og småhus/rekkehus med flere 
enn 4 enheter som bygges ut samlet, 
stilles det krav om uu til 60% av enhetene 
så langt det er mulig.

Vurdering: Som retningslinjer har disse 
to svak juridisk kraft dersom en 

tiltakshaver ønsker å gjennomføre 
avvikende løsninger. Loven hjemler at 
samme ordlyd kan vedtas som bestem-
melse til kommuneplan. 

Samtidig så viser bruken av «universell 
utforming» vanskeligheten med å 
definere begrepet. Universell utforming 
og tilgjengelighet benyttes begge i tek, 
hvor forskriften angir minimumskrav. 
Samtidig benytter Husbanken ofte Norsk 
standards anbefalinger. Med slike 
konkrete anvisninger bør kommunen 
ta stilling i planutredningen hvilket nivå 
som etterstrebes.  
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Retningslinje 4
Ved hovedombygging i henhold til pbl § 87 
2.a (etter revidert lov av 2009 § 31-2) av/til 
publikumsbygg og av/til boligblokker som 
nevnt over, skal prinsippene for uu gjøres 
gjeldende sammen med hensyn til terreng-
form og kulturminneverdier så langt det 
anses hensiktsmessig og økonomisk 
forsvarlig.

Vurdering: Som retningslinje har den 
ingen rettslig virkning for bygg og 
konstruksjoner. For uteområder kan 
den påvirke løsninger, men her har 
heller ingen rettslig virkning. Første 
ledd uttrykker dermed en intensjon  
i planen som som heller bør stå i 

planbeskrivelsen. Andre ledd: I veiled-
ningen til pbl § 1-1 framholdes det at 
de anførte samfunnshensyn skal 
avveies mot hverandre. Med denne 
retningslinjen angir kommunen at 
natur, terreng og kulturminnevern skal 
i sterkere grad veies mot intensjonene 
med universell utforming enn andre 
hensyn som er listet opp i lovens §§ 1-1 
og 3-1. Det har kommunen anledning 
til, men det forutsetter en saklig 
vurdering av disse tre nevnte hensynene 
og at ingen av de andre hensynene 
som kan være relevante etter lovens  
§§ 1-1 og 3-1 skal settes til side. 

Retningslinje 5
Prinsipper for universell utforming skal 
legges til grunn ved etablering og rehabili-
tering av kultiverte/opparbeidete uteopp-
holdsarealer, slik at arealene med utstyr/
møblement i størst mulig grad er 
tilgjenge lige og kan brukes av alle, 
inklusive bevegelses-, orienterings- og 
miljøhemmede. 

Vurdering: Retningslinjens første ledd 
repeterer byggeforskriftens anvisninger 
om krav til universell utforming i 

uteområder. Den inkluderer også 
rehabilitering og tilføres som nytt at det 
også gjelder utstyr og møblement. 
Hjemmelen for å få gjennomført dette 
er imidlertid avhengig av forståelse eller 
frivillighet fra tiltakshavers side, jf. 
forskjellen mellom bestemmelser og 
retningslinjer i kap. 2.1 foran. Siste del: 
”Kan brukes av alle mv..” er overflødig i 
og med at dette er selvfølgelig når 
retningslinjen allerede inneholder: 
”Prinsipper for universell utforming”.   

Retningslinje 6
Uu-målsettingen må avveies mot målset-
tingen om å stimulere til utfordrende lek, 
allsidig utfoldelse, og rekreasjon for alle 
grupper, bl.a. gjennom å bevare kultur-
minner og varierte naturkvaliteter.

Vurdering: Retningslinjen angir at 
universell utforming skal avveies mot 
enkelte andre verdier. Generelt fram-
kommer dette av pbl § 1-1. At noen 

hensyn er særskilt nevnt kan lede til en 
polarisering som gjør at intensjonen 
med universell utforming kan svekkes i 
letingen etter allment gode og tilfreds-
stillende løsninger som ivaretar alle 
interesser. Formuleringen egner seg 
bedre i planbeskrivelsen, hvor det i 
tilfelle kunne drøftes nærmere hvordan 
hensynene skulle avveies mot 
hverandre
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Andel boenheter

Minst 70 % av nye boenheter skal 
være universelt utformet, ved at alle 
hovedfunksjoner skal ligge på 
inngangsplan. Med hovedfunksjoner 
menes stue, kjøkken, soverom, bad 
og toalett.

Ill.: ByggBolig
Hva er en universelt utformet bolig? 
Husbanken, HB 7.E.41 (2007)

Minste uteoppholdsareal og kvalitet

Larvik og Bærum har i sine kommuneplaner satt krav om uteareal til boliger ved å 
benytte betegnelsen minste uteoppholdsareal (MUA). Slik bruk gir muligheter til å 
kombinere arealstørrelser og kvaliteter. 

Kilde: Larvik og Bærum kommuner
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Bestemmelser om minste uteoppholdsareal 

Bærum kommune skiller mellom krav 
til småhusbebyggelse og blokkbebyg-
gelse i og utenfor sentrumsområder. 
Bestemmelsene ivaretar både univer-
sell utforming, barn og unge og 
estetikk. 

Ved omdisponering av arealer som er i 
bruk eller avsatt til uteoppholdsareal, 
fellesareal, fri- eller uteområde til skoler 
og barnehager, skal det gjøres en 
vurdering av leke- og uteoppholdssitua-
sjonen og skaffes fullverdig erstatning i 
rimelig nærhet.

I planer skal det fastsettes krav til 
minste uteoppholdsareal (MUA). 
Hovedandelen av MUA skal være 
sammenhengende og ha en hensikts-
messig form. Areal brattere enn 1:3 
medregnes ikke i MUA. 

Ved regulering og søknad om tiltak skal 
det sikres og dokumenteres tilstrekke-
lige, gode og solfylte leke- og oppholdsa-
real egnet for variert fysisk aktivitet for 
aktuelle alders- og brukergrupper. 
Terreng og stedstypisk vegetasjon skal 
søkes bevart. 

Kilde: Bærum kommune, kommuneplan for 
Bærum 2015 – 30, arealdelen 

Med utgangspunkt i Moss kommune 
har følgende i sin kommundelplan 
Sentrumsplan for Moss 2015 - 16:

Innenfor områder avsatt til sentrums-
formål er det krav til minimum 15 m² 
uteareal per boenhet. I øvrige områder 
er det krav til minimum 25 m² uteareal 
per boenhet. Ved bruksendring kan 
kravet reduseres til 15 m² uteoppholds-
areal pr. boenhet. Utearealet kan 
ivaretas på balkong og tak-terasse. 

Minimum 50 % av felles uteoppholds-
areal bør ligge på bakkeplan i direkte 
tilknytning til bygget.

Dronningensgate, Moss. Foto: John E. Berg, 
Landskapsarkitektene Berg og Dyring AS 
 
Kilde: Moss kommune
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MUA er i byggtekniskforskrifts § 5-6 
definert som:”For boliger, skoler, barne-
hager og andre bygninger der det etter 
kommunens skjønn er nødvendig å 
avsette minste uteoppholdsareal bør det i 
planbestemmelsene angis minste uteopp-
holdsareal inklusive lekeareal. MUA angis 
i m² hele tall pr. enhet/bolig/skoleelev/
barnehagebarn mv. og skrives m² MUA. 

Uteoppholdsareal er de deler av tomten 
som er egnet til formålet og som ikke er 
bebygd eller avsatt til kjøring og parke-
ring. Kommunen kan bestemme at hele 
eller deler av ikke overbygd del av terras-
ser og takterrasser kan regnes som 
uteoppholdsareal.”

Bestemmelser med funksjonskrav for ulike deler av gangnettet og 
eventuelt tilhørende funksjoner bør sees i sammenheng med bestem-
melser med krav til de ulike løsningene.

Det kan også innarbeides krav om å beskrive og vurdere konsekvensene 
for barn og unges oppvekstmiljø, f.eks. ved at tilgjengelige barnetråkk-
registreringer skal brukes som kunnskapsgrunnlag ved utarbeiding og 
vurdering av planer og byggesaker. 

Bestemmelser må være så entydige som mulig og de må ikke reise tvil om 
hjemmelsgrunnlaget eller andre forhold som styres av arealkategoriene 
eller reglene i loven. For eksempel inneholder Bestemmelser fra 
Sentrumsplan for Moss 2015 -2026 en setning som er utelatt i eksempel-
boksen over: I områder hvor kravet til uteoppholdsareal vanskelig lar seg 
gjennomføre, kan kommunen tillate at inntil 50 % av felles uteoppholdsareal 
inngår i offentlige friområder som har nærhet til boligen. Ordlyden angir 
klare intensjoner, men en planbestemmelse kan ikke endre status 
mellom formål i loven, jf. pbl § 11-10.3 hvilke arealer som skal være til 
offentlig formål eller fellesareal. I bestemmelsen bør derfor «inngår i» 
erstattes med «erstattes med tilgang til», og det bør angis hvilke(t) 
offentlig(e) friområder som unntaksbestemmelsen gjelder. Samtidig bør 
det enten drøftes i planbeskrivelsen eller fastsettes i en retningslinje til 
planen, hvilke kriterier som gir rett til å benytte unntaksregelen. 
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Retningslinjer til kommuneplanbestemmelse 

Planlegging og tiltak skal bidra til å 
fremme god oppvekst for barn og 
unge. 

Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre 
snarveier, gang- og sykkelforbindelser 
og varierte aktivitetsområder. Barn og 
unge skal inviteres til å medvirke i 
saker som angår dem. 

Barnetråkkregistreringer, uttalelser fra 
elevråd og Ungdommens kommune-
styre og andre representative uttalelser 
skal brukes som dokumentasjon i saker 
som angår barn og unge.

Kilde: Bærum kommune, Kommuneplanens 
arealdel 2015-2030

Arealenes egnethet 
Plan- og bygningslovens § 18-1, jf. tek § 8-1, erkjenner at alt areal er ikke 
egnet til utbygging. Grunnforholdene kan være ustabile, terrenget kan 
være for bratt eller arealet kan ligge i områder som er utsatt for skred-
fare. I tillegg må arealet ha en visse størrelse og ha en hensiktsmessig 
utforming for å kunne bebygges. Diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven prioriterer ”hovedløsningen”, men gir rom for avvikende løsning 
dersom gjennomføring av hovedløsningen kan være av ”uforholdsmessig 
byrde”.

Noen retningslinjer for planleggingen kan være veiledende for gode og 
kostnadseffektive løsninger, og dermed redusere spørsmålet om å 
vurdere «uforholdsmessig byrde»: 
 – Samleveier bør oppta nivåforskjeller 
 – Atkomstveier (boligveger) bør ha moderate stigningsforhold. 

Vegnormalen anbefaler 6 - 8 % (ca. 1:16, 1:12,5) for boligveger 
 – Nøktern veistandard, grunne ledninger og lokal overvannshåndtering 
 – Flatere partier i terrenget bør forbeholdes felles eller private 

aktivitetsformål
 – Uteareal kan plasseres på takflater og garasjelokk 
 – Smale og dype tomter 
 – Hustyper tilpasset bratt terreng reduserer behovet for 

terrengarbeider 
 – Samordnet planlegging og utbygging 
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Gjennomføring av temaanalyse 

Statens vegvesens Håndbok V129, Universell utforming av veger og gater forklarer  
en temaanalyse som en analyse av et avgrenset område, en strekning eller en 
reisekjede med hensyn til universell utforming for å få fram: 

• Status og mangler
• Mulige utbedringstiltak
• Samlede statusanalyser og prioriterte forslag til tiltak 

Materialet en får fram gjennom en slik analyse kan brukes som grunnlag for flere 
plantyper: 

• En temaplan eller handlingsplan for universell utforming.
• En samlet handlingsplan for en strekning/et område hvor universell utforming 

er ett av flere tema.
• En overordnet plan for nye veganlegg hvor temaanalysen for universell 

utforming er en av flere tilsvarende analyser som gjennomføres som grunnlag 
for en samlet plan og vurdering av konsekvenser.

Illustrasjon fra temaregistrering og analyser.  

Kilde: Statens vegvesen V129 Håndbok, vedlegg 2

1. Registrering: 2. Analyser: 3. Anbefaling:

Status/mangler:

Tema 1

Tema 1

Tema 1

Tema 1

Tema 1

Alle tema Prioriterte
tiltak

Tema 1

Tema 1

Tema 1

Mulige tiltak:
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”Hovedløsningen” etter definisjonen i diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven, se kap. 1.2.2, vil alltid være den korteste eller mest lettfattelige 
vei. Alternativene som eventuelt må vurderes som akseptable vil være 
lengre rute med slakere stigning eller mer fattbar trasé, f.eks. en bratt og 
kortere kjørevei, men en lengre og slakere gang- og sykkelvei. Akseptabel 
bruk av hjelpemidler som er anvendelig i forhold til områdets funksjon 
og topografi vil kunne være et element i planleggingen.

Bruk av vanskelige arealer og egnetheten av slike avklares først og fremst 
på kommuneplannivå. All planlagt utbygging bør bygge på en grundig 
landskapsanalyse. I en slik landskapsanalyse kan kriterier for tilgjengelighet 
innarbeides. Hjemmelen i pbl § 11-9 nr. 1 kan brukes til å kreve en 
reguleringsplan i slike områder. Byggteknisk forskrifts anvisninger om 
stigningsforhold og annet for uteområder er å forstå som minimumsbe-
stemmelser som kommunen kan fravike. Se nærmere om dette under 
kap. 4.1. 

I veilederen Boligbygging i bratt terreng drøftes ytterligere hvilke boligtyper 
som egner seg i bratt terreng og hvordan tilgjengelighet kan oppnås i 
boligområdet og til boligene (SINTEF Byggforsk 2016).  

Elementer i utearealer
For uteområder har kommunen anledning til å skjerpe eller lempe på 
anvisningene i den byggtekniske forskriften. Størrelsen og omfanget av 
utearealer bør alltid vurderes ut fra antallet boliger, boligtyper og forventet 
beboersammensetning i naturlig avgrensede områder. Sammenhenger i 
fortaus-/gatestrukturen når det gjelder kvalitet, ledelinjer og annen fysisk 
utforming er viktig, særlig for personer med nedsatt syn og nedsatt 
kognitive evner. Behovet for omfang, tetthet, plassering og utforming av 
utstyr kan variere med områders beskaffenhet og befolkningsgrupper. 

Undersøkelser (Krogstad et al. 2013) viser at flere benker i tur- og gang-
veiområder er det fjerde viktigste tiltaket av ti for at eldre skal gå mer og 
dermed få bedre helse. 
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Gode lekeutendørsarealer, Margarinfabrikken 
barnehage

For huskeområde er det vektlagt 
kontraster mellom utstyr og fallunder-
laget (blått) og dekket rundt (grått/gult)

Foto: Jan Hausken, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Avfallshåndtering

Krav til universell utforming ved 
nedgravde løsninger: 

Kommuneplanens arealdel til 
Trondheim for 2012-2024 og tydelig-
gjør universell utforming ved ned-
gravde løsninger for avfallshåndtering

Kommunen har utarbeidet egne 
konkrete krav til universell utfor-
ming og nedgravde løsninger  

Fig: Kommuneplanens arealdel kan tydelig-
gjøre gode løsninger gjennom bestemmelser 
og retningslinjer både på systemnivå (valg av 
avfallshåndteringssystem) og på detaljnivå 
(hindre ikke allment tilgjengelige løsninger 
(øverste bilde) og fremme gode (nederste 
bilde). 

Ill: Trondheim kommune
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Leilighetsstørrelser 
I bestemmelser i reguleringsplan med hjemmel i §12-7 nr. 5 kan kommunen 
fastsette største og minste størrelse på boliger. Tilsvarende hjemmel 
finnes ikke for bestemmelser til kommuneplan. I veiledningen til pbl § 
12-7 nr. 5 sies det at hensikten er å styrke reguleringsplanen som bolig-
politisk styringsverktøy, knyttet til fordeling av boligtyper og leilighets-
størrelser, sikring av minstestørrelse, ev. krav om livsløpsstandard eller 
andre krav til tilgjengelighet og standard. Det kan også stilles krav til 
lokalisering og utforming av boliger som skal bygges for eller kunne 
tilpasses eldre, personer med ulike typer funksjonsnedsettelser og så 
videre. Det innebærer at kommunen kan innarbeide mål om minste eller 
største boligstørrelse og andre slike forhold i planbeskrivelsen eller i 
retningslinjer til kommuneplanen. Det vil gjelde faktiske angivelser av 
størrelser eller fastsetting av at dette er forhold som skal avklares i 
reguleringsplan i samsvar med § 11-9 nr. 8.

Bruk av pbl § 12-7 nr. 5 

Med bruk av pbl § 12-7 nr. 5 kan det gis 
bestemmelser om antall boliger i et 
område, største og minste boligstør-
relse, og nærmere krav til tilgjengelig-
het og boligens utforming der det er 
hensiktsmessig for spesielle behov.

Oslo kommune har utarbeidet en norm 
for leilighetsfordeling i reguleringsplaner 
for indre by, jf. bystyrets vedtak 
25.09.2013, sak 296. 

Bystyrets vedtak var bygget på rapporten 
Evaluering av norm for leilighetsfordeling, 

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 
26.11. 2012. 

I rapporten drøftes spørsmålet Hvorfor 
bolignorm og gir noen svar: Å hindre 
utvikling med trange boliger med 
dårlige bokvaliteter og kort botid, sikre 
boliger med tilstrekkelig god standard, 
også et antall egnet for barnefamilier 
og mer balansert og stabil befolknings-
sammensetning i indre by. 

Kilde: Oslo kommune
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Kommunen kan øke omfang av bebyggelse, inklusive boliger og visse 
typer anlegg som tilfredsstiller krav til tilgjengelighet ut fra for eksempel 
demografiske vurderinger. Omfanget eller andelen av bygningsmassen 
eller boligmassen må fastsettes gjennom bestemmelser i kommuneplan 
eller reguleringsplan. Se nærmere kap. 4.1.1, avsnitt Størrelse og elementer  
i utearealer. 

Rekkefølgebestemmelser 
Etter pbl § 11-9 nr. 4 kan det i områder for bebyggelse og anlegg gis 
bestemmelser om at utbygging skal skje i bestemt rekkefølge og at et 
område ikke kan tas i bruk til utbygging før tekniske anlegg og samfunns-
tjenester som vegnett, friområder og lekeplasser med universell utformings 
kvalitet er tilstrekkelig på plass.

Tekniske løsninger 
Pbl § 11-9 nr. 3 gir mulighet for å gi bestemmelser med krav om eller 
forbud mot angitte tekniske løsninger for blant annet veg og andre 
transportløsninger for hele eller delområder i arealdelen. Med annen 
transport menes forskjellige typer offentlig transport, sykkelveger, mv. 
og kan også gjelde transportløsninger og kjøremønster i en anleggsfase. 
Særlig er tilgjengelig framkommelighet for alle i anleggsfaser ofte løst 
dårlig. På denne måten vil framkommelighet og sikkerhet for ulike 
grupper sikres både permanent og midlertidig og være i tråd med 
samferdselssektorens mål om bedre sikkerhet. Slike bestemmelser 
forutsettes fulgt opp mer detaljert i reguleringsplan og prosjektering  
i byggefase.

Tydelig avgrenset gangareal. Pullerter med lys er med på å synliggjøre gangsonen og øke 
synligheten av pullertene i skumring/mørke. Pullertene kunne med fordel vært plassert 
utenfor gangarealet, i en møbleringssone. Foto: Knut Opeide
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Innholdet i utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtaler er hjemlet i pbl § 11-9 nr. 2 med utdyping i kap. 17  
i plan- og bygningslovens bygningsdel. En utbyggingsavtale mellom 
kommunen og utbygger kan gjelde forhold som kommunen har gitt 
bestemmelser om i kommuneplan eller reguleringsplan. Dette inne-
bærer at avtalen kan regulere antall boliger i et område, største og 
minste boligstørrelse og nærmere krav til bygningers utforming. Det 
materielle innholdet for slike forhold er omtalt i denne veilederens 
kapitler 3.2.1 og 4.1.1. 

Retningsgivende forutsetninger for bruk av 
utbyggingsavtaler

Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming 

a. Fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser og sikring av minstestørrelse 
b. Krav til utforming som går lenger enn det som vedtas i plan (livsløpsstandard, 

krav til universell utforming (også krav ut over det som kan pålegges etter 
byggteknisk forskrift og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), tilpasning  
til ulike brukergrupper, krav til kvalitet, herunder krav til energieffektivitet) 

c. Forkjøpsrett for en andel av boligene til markedspris 

Kilde: Gjøvik kommune (2009)

Estetiske og historiske/antikvariske verdier
Plan- og bygningsloven vektlegger etter lovens § 11-9 nr. 7 hensynet til 
estetikk og bestående bygningsverdier av historisk og antikvarisk verdi. 
Disse hensynene har tradisjonelt blitt oppfattet å stå i motsetning til 
ønsker og forventninger om å gi estetisk og historisk verdifulle bygninger 
bedre adkomstforhold og gjøre dem anvendelige for flere brukergrupper. 
Allerede i 2001 viste Riksantikvaren med sin publikasjon Ingen hindring at 
dette ikke nødvendigvis måtte være motsetningsfylt. Både i museal 
sammenheng og der antikvariske bygninger og anlegg skal ha en bruk  
i vår tid og etter dagens krav, må det skje modifikasjoner. Å løse slik 
tilsynelatende motsetninger handler ofte om en prosessuell tilnærming 
og en åpen holdning tilpasset dagens funksjoner, og at dette ikke nød-
vendigvis vil ødelegge kulturminners historiske verdier. 
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Byggteknisk forskrift kommer normalt ikke til anvendelse for bestående 
bygninger, noe museale bygninger oftest er, men med henvisning til 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forventes det at tilgjengelighet 
for personer med nedsatt funksjonsevne til slike bygninger som omfattes 
av kravene til universell utforming i tek (allment tilgjengelige bygning mv), 
utbedres eller oppnås. Dette er virksomhetens ansvar å beskikke, jf. kap. 1.2. 

Kulturminnevern og universell utforming

Med hjemmel i pbl § 11-9 kan kommunen for slike bygninger og anlegg også 
signalisere hvilken vekt det skal legges på universell utforming ved videre forvaltning 
av historiske verdifull bygningsarv eller kulturmiljøer, enten den er knyttet til 
kulturminneloven i form av fredning eller plan- og bygningsloven for bevaring. 

Kilder: Kulturminnevern og universell utforming – et prosessverktøy, Trondheim kommune/Bufir, 
Deltasenteret (2010). 
Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo (2011), Oslo kommune.  

Fylkeskommunen har et særlig ansvar for universell utforming. Et utvalg representative 
kulturminner bør være fysisk tilrettelagt slik at de er tilgjengelig for alle. 
Datateknologi gir nye og store muligheter for formidling som ikke krever fysisk 
tilrettelegging.

Kilde: Regional plan for kulturminner 2013-2017, Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Helleristningsfeltet på Strand i Osen. Foto: Sør-Trøndelag fylkeskommune
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3.2.2  
Bestemmelser knyttet til arealformål

Kommuneplanens arealdel kan betraktes som et ”budsjett” for arealbruken 
i kommunen. Innenfor de ulike arealbruksformålene kan det angis 
arealer med krav til universell utforming. Disse utgjør dermed ”universell 
utforming-områder” i kommunen hvor det skal legges vekt på dette 
aspektet i større grad enn i andre områder. Der hvor det er byggeområder 
med slike krav, vil det f.eks. være naturlig at veisystemene og uteområder 
ellers ivaretar universell utforming.

Slike ”universell utforming-områder” kan sammenlignes med hensynssoner 
etter pbl § 11-8. Denne bestemmelsen angir imidlertid uttømmende 
hvilke hensyn og restriksjoner som kan hjemles i bestemmelser etter 
denne paragrafen. Lovens bestemmelse § 11-8 kan derfor ikke anvendes 
til å angi ”universell utforming” som et særlig hensyn.

Etter pbl § 11-10 kan det til arealformål nr. 1, 2, 3 og 4 i § 11–7 i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser om:
1. at mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan dersom det er gitt 

bestemmelser om utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transport-
nett og annet lovverk er ivaretatt,

2. fysisk utforming av anlegg,
3. hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

I punkt 2 om ”fysisk utforming” inngår universell utforming som element, 
men det kan vurderes om hvilke av hjemlene i § 11-9 nr. 5 eller §11-10 
som er mest hensiktsmessig å bruke. 

Bebyggelse og anlegg

Pbl § 11-7, arealformål nr. 1 Bebyggelse og anlegg omfatter underformålene:

boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse 
for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, nærings-
bebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder

De samme underformålene gjentas i lovens § 12-5 nr. 1 som gjelder 
reguleringsplan.

Slike viktige uteoppholdsarealer er arealer i tilknytning til bolig- eller 
fritidsbebyggelse, skoler og barnehager, idrettsanlegg. Områder for 
bebyggelse og anlegg skal planlegges med universelt utformet atkomst 
til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet 
for den delen av befolkningen som har lavest mobilitet. Kravet skal 
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fremmes i planleggingen av nye områder for bebyggelse og anlegg, og 
ved utvikling og omforming av eksisterende områder.

Bebyggelse - nye områder
Uteoppholdsarealer tilhørende områder for bebyggelse og anlegg skal 
planlegges slik at arealene er tilgjengelige for alle og med universelt 
utformede oppholds- og aktivitetsområder. Uteoppholdsarealene skal 
således være tilgjengelige, brukbare og være aktivitetsfremmende for 
alle. Deler av arealene kan være mindre tilgjengelige/brukbare for noen 
deler av befolkningen, så lenge det er avsatt tilstrekkelige områder som 
er tilgjengelige/brukbare for alle, jf. byggteknisk forskrift § 8-4 nr. 1. 
Dersom minimumsbestemmelsene i forskriften fravikes, skal det avklares i 
bestemmelser til kommuneplanen. 

Fellesarealene for større boligområder må være av god nok kvalitet og 
omfatte de funksjoner som er vesentlig for å fylle de med egent sosialt liv, 
rekreasjon og fysisk utfoldelse. Dette må gjøres innenfor de rammer som 
lokale, topografiske, klimatiske, sosiale og økonomiske forhold setter. Sol-, 
skygge- og vindforhold, størrelse, funksjon og universell utforming er noen 
forhold som er avgjørende for om fellesarealer brukes eller ikke. Nærmere 
utformingskrav må fastsettes i bestemmelser til plan. 

Krav til lekearealer i boligområder

Utbygging av boliger i planlagte boligområder tillates ikke før nødvendig areal for 
lekeplass er sikret og opparbeidet. Det skal avsettes plass til min. 50 m² nærleke-
plass slik at hver bolig i en boliggate/- gruppe har max. 50 m gangavstand. 
Kvartalslekeplass på min. 2 da. skal etableres i max. 150 m avstand fra enhver 
bolig. Ballplass på min. 1 da. skal etableres i max. 400 m avstand fra enhver bolig, 
jf. pbl §§11- 9 nr. 5.

Krav til uteoppholdsareal i boligområder  
og områder for fritidsbebyggelse

Innenfor byggeområdene skal hver boenhet ha et uteoppholdsareal på minimum 
200 m² på bakken. Arealkravet gjelder både for nye og eksisterende boenheter 
som skal bli stående. Areal for uteopphold skal være beskyttet fra støy og biltrafikk 
og ligge godt tilgjengelig, jf. rundskriv T-1442 om støy. Rimelige krav til innsynsfrihet, 
sol- og lysforhold skal tilfredsstilles.

Kilde: Hurum kommune, Kommuneplan 2007-2011
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Områdeutvikling

Ny bebyggelse skal plasseres slik at det tilrettelegges for et oversiktlig, trafikksikkert 
og lett orienterbart gangvegnett med korte avstander mellom parkeringsplasser, 
uteoppholdsarealer og hovedinnganger.

Kilde: NKF 2008

Bebyggelse - eksisterende områder 
Størstedelen av våre tettbygde områder er allerede utbygd. De vanskeligste 
avveiingene vil være knyttet til slike områder. Den skjerpede jordvern-
politikken på 1970-tallet førte til omfattende utbygging i topografi som  
i denne sammenheng er utfordrende.

Fig.: Utbygde områder i kommuneplan. 

Kilde: Veileder T-1492 Kommuneplanens arealdel, Miljøverndepartementet (2012) 

Generelt har kommunen gjennom kommuneplan og reguleringsplan full 
anledning til å sette mål og stille krav til endringer i eksisterende områder. 
For bygninger og anlegg vil slike krav først kunne gjøres gjeldende når 
søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 skal iverksettes. 



73

EKSEMPEL

Bygning før og etter

Ved å bygge på en etasje har Barkaleitet borettslag Bergen fått flere leiligheter og full tilgjengelighet,  
i tillegg til ny, høy standard på mange tekniske områder. Blokkene ble bygd i 1978 og fornyet i 2010. 
Arkitekt: Wilberg a/s.
 
 Foto: Jarl B. Høva

Kilde: Husbanken / Barkaleitet borettslag

Loven gir samme mulighet for uteområder. Det vil si at den samme 
oppmerksomhet som skal vies tilgjengeligheten for personer med nedsatt 
funksjonsevne i et likeverds- og livsløpsperspektiv for nye områder, både i 
bosituasjonen, men også for å kunne nå daglige gjøremål, skal legges til 
grunn ved planlegging for endringer av eksisterende områder. I kommune-
plan kan det uttrykkes som strategier, mål og retningslinjer i som skal 
følges opp i mer detaljert planlegging og utbygging, jf. kap. 3.1 om fire 
planstrategier for å ivareta hensynet til universell utforming.

I eksisterende områder vil statistiske opplysninger være kjent. Prioritering 
av bedre tilrettelegging bør i stor grad påvirkes av demografiske forhold 
som alderssammensetning og kjent andel av personer med nedsatt 
funksjonsevne. Trygghet og forutsigbarhet i nærområder og bebygde 
områder gjelder også barn. 

Standard og kvaliteter i gateutforming og bymessig nærmiljø som 
gårdsplasser, parker og andre fritidsområder kan fastsettes i kommunens 
planarbeid. I Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 
står det at kommune skal foreta vurderinger av det som til enhver tid er 
regjeringens politikk og hvordan de skal legges inn i strategier eller i 
plandokumenter. 
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Videre kan lovens § 31-6 [se s 21] om bruksendring komme til anvendelse 
slik at det i kommuneplanbestemmelser kan bestemmes at det må 
foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for å omdanne eller ta i bruk 
bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge. Dette vil 
innebære en slik vesentlig endring av bygningen at de tekniske forskriftenes 
bestemmelser om universell utforming vil komme til anvendelse.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Pbl § 11-7, arealformål nr 2 samferdsel og teknisk infrastruktur med følgende 
underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektiv-
knutepunkt, parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur.
De samme underformålene gjentas i lovens § 12-5 nr. 2 som gjelder 
reguleringsplan.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal planlegges universelt 
utformet og tilrettelagt slik at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning 
som mulig. Hensynet til universell utforming skal fremmes i planleggingen 
av nye områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og ved 
utvikling og omforming av eksisterende områder. Det skal tas hensyn til 
hele reisekjeden, herunder tilførselsveier, holdeplasser, parkeringsplasser, 
gangarealer osv. Opplistingen av underformål i § 11-7 dekker alle former 
for areal til transport, inkludert kjøreveg, gang- og sykkelveg, bane, havn 
og anlegg for lufttrafikk.

Viktige føringer for samferdselsplanlegging og universell utforming:
• I nasjonal håndbok 232 for Kollektivtransport på veg og gate definerer 

universell utforming som fysisk utforming eller tilrettelegging av de 
ulike delene av transportsystemet slik at transportløsningene i anlegget 
kan benyttes av flest mulig.

• Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater utgitt i 2011 ved 
Statens vegvesen

• I Meld. St. nr. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 står det 
at ”Transportsystemet skal være universelt utformet”.

• Handlingsplanen for kollektivtransport lansert i 2014 av 
Samferdselsdepartementet: ”Eit universell utforma transportsystem 
betyr mellom anna at så mange som mogleg kan kome seg til, og inn 
og ut av transportmidla på eiga hand og utan spesiell tilrettelegging. 
Gode forhold for på- og avstiging fører også til at dette kan gå raskare 
for alle passasjerar, noko som gjev ein meir effektiv bruk av transport-
midla, og som kan gjere kollektivtransporten meir punktleg. For at 
heile reisekjeda skal bli universelt utforma må tiltak i dei einskilde ledda 
planleggjast i samanheng. Felles planar for fornying og forpliktande 
samarbeid på tvers av forvaltningsnivå er da nødvendig.”

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging som ble utgitt i 2014, legger føringer for samordning av 
utbyggingsmønster og transportsystem, jf. kap 3.
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Sømløse reisekjede

Et godt sammenhengende og tilgjengelig kollektivsystem gjør det mulig med god 
samfunnsdel takelse for alle. Det er viktig at hele reisekjeden er tilgjengelig: 
Informasjonen om reisen, ferdselen til holdeplassen, kjøp av billett, påstigning på 
bussen eller banen, komforten på selve reisen, og ankomst til reisens mål, jf. kap 
3.1 om valg av strategi i overordnet planlegging.

Kilde: Tilgjengelighet og deltakelse. Barrierer i kollektivtransporten. Norsk Institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved Kristin Ystmark Bjerkan, notat 2010

Bybanen i Bergen 

Bybanen i Bergen er et eksempel på en 
vellykket satsing på et kapasitetssterkt 
transportsystem med god utforming. 
Systemet bygger på knutepunkter 
(holdeplasser) med gode forbindelser 
til andre kollektivformer. Langs 
bybanens knutepunkter har det skjedd 
en betydelig byutvikling med fortetting 
av boliger og næringsvirksomhet. Disse 
virkningene og utformingen, førte til at 
bybanen i 2015 ble tildelt 

Innovasjonsprisen for universell utforming 
i kategorien transport; universell 
utforming var en grunnleggende 
forutsetning i utviklingen av banen. I 
Bergen er det satset på inkluderende, 
brukerfokusert design i alle ledd. 
Juryen la vekt på gjennomgående og 
enkel design, utforming av informa-
sjonsskjermer, hyppige avganger, 
enkelt billettsystem og lite forstyrrende 
elementer (reklame og støy)  
i reisetilbudet. 

Foto: Bybanen i Bergen
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Kolumbus Rogaland 

Kolumbus organiserer den offentlige 
buss- og hurtigbåttrafikken i fylket. 
Selskapet jobber aktivt for at kollektiv-
tilbudet skal være inkluderende og 
tilgjengelig for alle. De fleste ruter blir 
kjørt med båter og busser som har 

universell utforming, med sanntids-
informasjon om bord som også tar 
hensyn til personer med nedsatt syn og 
hørsel. Slike krav stilles ved inngåelse 
av anbudskontrakter.

Ny standard for hurtigbåtlandganger. I bildet: foregangsmann Tomas Nesheim fra Kolumbus.  
Foto: Fredrik Naumann.

Grønnstruktur

Pbl § 11-7, arealformål nr 3 grønnstruktur med underformålene:
naturområder, turdrag, friområder og parker.

De samme underformål gjelder i reguleringsplaner, jf. pbl § 12-5 nr. 4.

«Grønnstruktur” er sammenhengende, vegetasjonspreget område som 
ligger innenfor eller i tilknytning til en by eller et tettsted. Grønnstruktur 
skal planlegges slik at områdene er tilgjengelige for alle og med universelt 
utformede oppholds- og aktivitetsområder. Deler av områdene kan være 
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mindre tilgjengelige/brukbare for noen deler av befolkningen, så lenge 
det er avsatt tilstrekkelige områder som er tilgjengelige/brukbare for 
alle. Hensyn til universell utforming skal fremmes i planleggingen av ny 
grønnstruktur, og ved utvikling og omforming av eksisterende områder.

Underformålet friområder og parker omfatter tradisjonelt avgrensede 
områder med som opparbeides inklusive spesiell tilrettelegging for 
personer med nedsatt funksjonsevne.  

Slik at den bearbeidede delen av slike områder skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge, 
voksne og eldre, uavhengig av funksjonsevne. Dette er nærmere omtalt i 
tek § 8-4 nr. 1. Rikspolitiske planretningslinjer for barn og unges interesser 
i planleggingen stiller ytterligere funksjonskrav til lekearealer og omfatter 
bl.a. solforhold, helning, støynivå og størrelse. 

Tilretteleggingstiltakene for personer med nedsatt funksjonsevne kan stå 
i motsetningsforhold til andre hensyn som skal ivaretas i grønnstrukturen. 
Inngrep i landskapet må vurderes i hvert enkelt prosjekt opp mot hvilke 
kvaliteter som er ønsket, noe som skjer best på reguleringsplannivå, jf. 
4.1.2 Grønnstruktur. 

Pbl § 11-7, arealformål 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, med 
underformålene:

a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet nærings
virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, 

b) areal for spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse mv., pbl jf. § 1111 nr. 2

Pbl § 11-7, arealformål 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
med underformålene:

ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg 
eller i kombinasjon.

De samme underformål gjelder i reguleringsplaner, jf. §§ 12-5 nr. 5 og 6, 
og bygteknisk forskrift § 8-2a.

Friluftsliv
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Friluftsområder er en del av omfattende formålskategorier i pbl § 11-7 
hvor det normalt ikke tillates bygge- og anleggstiltak utover stedbunden 
næring. Men slike store sammenhengende områder utenfor tettsteder 
har mange steder stor interesse for det allmenne friluftslivet. Generelt vil 
atkomst, parkering og avklaring av hovedtraseer i forhold til områdets 
spesielle attraksjoner og bruksverdier være viktige spørsmål å ta stilling 
til i planleggingen. I slike tilfeller kommer vurderingen av tilgjengelighet 
inn som i øvrig arealplanlegging. Normalt vil dette da føre til tiltak som 
forutsetter reguleringsplan, se kap. 4.

Likevel kan slike områder legges til rette for slik at de er tilgjengelige og 
gir aktivitetsmuligheter for alle. Normalt vil enkle tilretteleggingstiltak 
som stier, løyper, gapahuker, badeplasser, utsiktspunkter, rasteplasser 
mm. kunne anlegges uten reguleringsplan. Intensjoner om slike tiltak 
kan vedtas i kommuneplan. Omfanget av tilrettelagte friluftsområder på 
denne måten kan avklares i kommuneplan. Deler av slike områder kan 
derfor være mindre tilgjengelige eller brukbare for noen deler av befolk-
ningen, så lenge det er avsatt tilstrekkelige områder som er det.

Tilgjengelig friluftsområde Bergen

 
Universell tilrettelegging av gangvei i Helleneset friluftsområde i Bergen kommune. 
Foto: Bergen og omland friluftsråd
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Plankompetanse og rådgivende deltakelse påvirker 
tilgjengelighet til friluftsområder

En forskningsrapport som er utført av 
NMBU, NTNU og NINA, peker på at det 
er svake koblinger mellom planlegging 
av friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet når 
det kommer til fordeling av ressurser og 
særlig spillemidler i kommunene. Det 
gir utslag i svakere innsats for planlagte 
tiltak av friluftsliv og turvei. 
Undersøkelsen trekker fram at fylkes-
kommunene er tillagt et eget ansvar for 
friluftslivet og har ansvaret for fordeling 
av spillemidlene og informasjon til 
kommunene. I tillegg er idrettsrådene  
i medvirkningsprosessene så å si alltid 
med, mens tur- og friluftsinteressene 
er svakt representert. Skriftlige innspill 
og høringer er det vanlige. Sterke og 
organiserte særinteresser vinner frem 
på bekostning av de egenorganiserte.
Rapporten anbefaler forbedring av 
kommunale planer for friluftsområder. 

God planlegging gir gode prosesser og 
bedre tilgjengelighet og turveier i 
nærmiljøet. Rapporten fremhever:

 – Få til bedre metoder rundt behovs-
vurderingene, både i medvirknings-
prosessen og kommunens egen 
ekspertvurdering med vekt på 
geografisk fordeling i kommunen av 
helsetilstand og av NÆRTUR-anlegg. 

 – Bli bedre på og lage gode eksempler 
på kartbruk og kartanalyser i 
planprosessen 

 – Bedre og mer konkret veiledning i 
bruk av plan- og bygningsloven. 
Hvordan for-ankre tiltak i planer 
(arealbruk, bestemmelser, retnings-
linjer, rekkefølgebestemmelser, 
utbyggingsavtaler osv.). 

 – Vise eksempler på hvordan KIF 
(kommunale planer for idrett og 
fysisk aktivitet) kan brukes til 
helhetlig satsing på NÆRTUR i 
kommunen, der både spillemidler 
og andre midler inngår («helse i alt 
vi gjør»). 

Kilde: Kommunale planer for idrett og fysisk 
aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å 
etablere turveier og turstier i nærmiljøet (2016), 
Norsk forskningsråd (Folkehelseprogrammet) og 
Helsedirektoratet. 
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4  
Universell utforming 
i mer detaljert 
planlegging

Etter at kommunen har lagt grunnlaget for gode løsninger av 
universelt utformede uteområder på overordnet nivå, jf. kap 3, 
er det viktig at dette følges opp i den detaljerte planleggingen. 
Det skal være tydelig sammenheng og gode overganger 
mellom plantyper og plantemaer og mer detaljert planlegging. 

 
De gode løsningene for universell utforming finnes ved bruk av bestem-
melser til reguleringsplan og ved å se dem i sammenheng med innholdet 
i teknisk forskrift. I arbeidet med bestemmelser uavhengig av areal-
formål ivaretas ulike tema og interesser og avveiingen mellom dem. 
Bestemmelser knyttet til arealformålene kan utdype hvordan funksjo-
nene og anleggene som arealformålene gir anledning til kan utformes.
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4.1  
Bestemmelser til detaljert 
planlegging

I pbl § 12-7 finnes hjemlene for bestemmelser til reguleringsplan. 
Reguleringsplaner kan både være av typen områderegulering (pbl § 12-2) 
og detaljregulering (pbl § 12-3). Formål og virkemidler er i det vesentlige 
like for detaljregulering og områderegulering.

En områdeplanlegging har til hensikt å utvikle helhetlige utbyggingsmønstre 
og sammenhengende strukturer i kommunen, som tilrettelegging av de 
store rammene i by- og stedsutvikling, knyttet til funksjoner og utforming, 
høyder og vegsystem, kollektivtransport og grønnstruktur. En område-
regulering utarbeides av kommunen, men den kan overlate utførelsen til 
andre myndigheter eller private. Detaljregulering erstatter de tidligere 
bebyggelsesplanene og foreslås av både myndigheter og private virksom-
heter. Detaljregulering er en konkretisering av overordnet arealdisponering 
i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Detaljregulering er 
en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og 
vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for 
gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av 
ulike typer verdier, jf. veileder T-1490 Reguleringsplan. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet – regjeringen.no. 

Presisering av universell utforming som det er hjemmel for i bestemmelsene 
til pbl § 12-7, jf. også det som sies i denne veilederen i kap 4.3 om relevante 
bestemmelser i teknisk forskrift, vil normalt kunne behandles i 
detaljreguleringsplan. 

De aktuelle hjemlene for særskilte bestemmelser knyttet til universell 
utforming finnes i pbl § 12-7 nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 og 12. Nærmere 
omtale om universell utforming i disse punktene finnes i kapitlene 4.1.1 
og 4.1.2.

Det er et skille mellom bestemmelser som kan gis uavhengig av arealfor-
målet i planen (kap 4.1.1) og bestemmelser som bare kan gis for enkelte 
av arealformålene (kap 4.1.2). Tilsvarende skille gjelder for kommuneplan 
(kap 3.2.1 og kap 3.2.2).
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4.1.1  
Bestemmelser uavhengig av arealformål

Utforming
Pbl §12-7 nr. 1 inneholder forhold knyttet til utforming i planområdet, 
herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i 
planområdet. 

Grad av utnytting og utforming, herunder estetiske og historiske verdier
Grad av utnytting og utforming, herunder estetiske krav, og bruk av 
arealer, bygninger og anlegg i planområdet er forankret i pbl § 12-7 nr. 1. 
Historiske verdier er i tillegg tilsvarende hjemlet pbl § 12-7 nr. 6, se bl.a. 
kap 3.2.1 e). 

Det innebærer at hensynet til universell utforming kan ivaretas, samtidig 
som det også må avveies ved utforming og bruk av arealer, bygninger og 
anlegg i planområdet, for alle de forhold som det er vist til i disse to 
delene av lovens § 12-7. Det kan gi grunnlag for mer konkrete krav enn 
det som følger av kravene til universell utforming i byggteknisk forskrift. 
Dette gjelder f.eks. forskriftens oppfølging av pbl § 29-2 Visuelle kvaliteter, 
som gir kommunen anledning til å utøve skjønn vedrørende prosjektering 
og utførelse slik at det får en god arkitektonisk utforming. Kommunen 
kan gjennom sin planlegging vurdere om forskriftens bestemmelser på 
dette punktet er uttømmende ift. kommunens strategier og intensjoner 
om visuell kvalitet, og på hvilken måte universell utforming fordrer 
særskilt oppmerksomhet i den sammenheng.

Universell utforming i arkitektur 

Etter pbl § 12-7 nr. 1 kan det gis 
bestemmelser om estetisk utforming  
i arkitektur. 

Inngang, tydeliggjøring i arkitekturen.» Vanna 
Venturi House 1964 / Robert Venturi 

Foto: Matt Wargo, Courtesy of Venturi, Scott 
Brown and Associates, Inc 
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En reguleringsplan for opprusting av et sentrum med tilhørende regulerings-
bestemmelser bør normalt avklare de fleste detaljene ved utformingen 
som er avgjørende for universell utforming. Denne tydeliggjøringen i 
reguleringsplan kan sikre god nok kvalitet og oppmerksomhet om 
universell utforming, og at det opparbeides tilstrekkelig uteområder. Slik 
unngås det at krav til universell utforming fører til planer som må endres 
i ettertid.

Mer konkrete føringer for utforming av områder og bebyggelse legges i 
reguleringsplan som etter loven kan utarbeides som områderegulering, 
jf. pbl § 12-2, og detaljregulering, jf. pbl § 12-3. Planmyndighetene skal i 
tråd med føringer i overordnet planlegging og lokale forhold vurdere 
behovet for å stille strengere krav enn byggteknisk forskrifts kapittel 8 
Uteareal og plassering av byggverk. 

Terrengtilpasning ut fra hensynet tilgjengelighet og brukbarhet 
Byggverket skal tilpasses terrenget slik at god tilgjengelighet oppnås. 
God brukbarhet oppnås ved en kombinasjon av terrengtilpasning av 
byggverk, utforming og bevisst material- og fargebruk.

Byggverket skal plasseres slik at gode uteoppholdsareal oppnås. 
Uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. 
Uteoppholdsarealet må ha en utforming som gir mulighet både for 
opphold og sosialt samvær, rekreasjon, lek og spill i de ulike årstidene. 
Arealene bør kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for 
samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre uavhengig av 
funksjonsevne. 

Det må tas høyde for at hver enkelttomt ikke kan dekke alle behov. 
Kommunen bør derfor overveie å forhandle om arealer på tvers av 
tomtegrenser for å sikre at lekeplasser og utearealer for fysisk aktivitet 
blir opparbeidet i utbyggingsområder som omfatter flere tomter og 
tomteeiere. Kommunen kan lage lekeplassnormer som angir forholdet 
mellom tomtestørrelse, utbyggingsområdets størrelse og størrelse på 
ulike arealer til lek og opphold. Retningslinjene kan tas inn som bestem-
melser til kommuneplan eller reguleringsplan, se også temaveilederen 
Grad av utnytting (T-1459), pkt.1 Uteoppholdsareal.
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Planbestemmelser og retningslinjer om ute-/
fellesarealer

Bestemmelse 
Uteareal skal lokaliseres slik at områdene 
har gode solforhold og er beskyttet mot 
trafikk, støy, forurensning, renovasjon, 
parkering, høyspentledninger og 
trafokiosker. Det skal legges vekt på 
varierte sekvenser i utearealene som 
gir gode sosiale rom for ulike 
brukertyper.

Tilknyttede retningslinjer 
Alle boliger skal ha gode tilgjengelige 
utearealer egnet for opphold på egen 

tomt og/eller som fellesareal for flere 
eiendommer. Boliger bør ha private 
uteområder med direkte tilgang til 
boligen. 

Uteareal anlagt på lokk og takterrasser 
kan inngå i felles uteareal såfremt de er 
universelt tilgjengelige for alle og ikke 
senker bokvaliteten i nabolaget for øvrig,

Kilde: Byplan (kommunedelplan) for Jessheim, 
Ullensaker kommune

Fremme hensikt, avveie hensyn og interesser 
Etter pbl § 12-7 nr. 2 kan det settes vilkår for bruk av arealer, bygninger 
og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder 
byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie 
interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor 
planområdet.

Slike vilkår eller forbud kan hindre eller være til ulempe for eller true 
formålet med planen. En slik situasjon kan oppstå dersom angitte mål 
for universell utforming fastsatt i kommuneplan f.eks. ut fra demografiske 
forhold, men hvor planområdets beskaffenhet med hensyn til størrelse 
eller terreng er slik at utnyttelse og byggegrenser må begrenses for 
realisere løsninger for universell utforming. 

Informasjon som formidler kvaliteter og bruken av områder er viktig. 
Ulike grupper har ulike forutsetninger for å orientere seg. Intuitiv bruk 
må ofte suppleres med kart, skilt og informasjonstavler. I dag er mye slik 
informasjon nettbasert. Loven gir imidlertid anledning til å fastsette 
bestemmelser om omfang, innhold og utforming av stedstilknyttet 
informasjon. For personer med nedsatt funksjonsevne er det særskilt 
viktig å sikre at informasjonen har slik kvalitet og utforming at de ut fra 
egne forutsetninger kan forstå og anvende bygninger og uteområder.  
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Informasjon gjennom orienterbare modeller

Taktil bymodell gir en god innføring i gatenett og bygninger. Pula, Kroatia. Foto: Trine Nohr

Gangkart for Arendal sentrum 

Mange har tatt i bruk informasjonstavler med utdypende informasjon som kan 
hentes ut med smarttelefoner. For hver gangstrekning får man opp informasjon 
om gangavstand og gangtid og i tillegg en link til detaljert kartrute på Google 
Maps. (www.gangkartarendal.no) 

 
Kilde: Arendal kommune og Frameworks AS
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Orienterbar informasjon

Tekstinformasjon må være godt lesbar. 
Gode anvisninger er: 

 – skrifttyper uten serifer
 – lite variasjon i skrifttyper
 – enkel fargebruk
 – fremhevede kontraster
 – klart språk 
 – korte setninger
 – meningsbærende bildetekst

  
Foto: Jan Hausken, Kommunal- og 
moderniseringsdepartement

Funksjons- og kvalitetskrav 
Etter pbl § 12-7 nr. 4 kan kommunen uavhengig av arealformål, vedta 
bestemmelser til reguleringsplanen om funksjons- og kvalitetskrav til 
utearealer, herunder krav om å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet, 
universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal. 
Utearealene skal ha en utforming som gir mulighet for opphold og 
sosialt samkvem, rekreasjon, lek og spill. Arealene skal brukes av alle 
aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, voksne og 
eldre, uavhengig av funksjonsevne.

Kommunen kan fastsette byggegrenser og gi bestemmelser om plassering 
og mengde bebyggelse, f.eks. i form av maksimumsstørrelse for kvadrat-
meter gulvareal/grad av utnytting, minste boligstørrelse, utforming av 
boliger, andel av boliger med livsløpsstandard, parkeringsdekning 
(kvaliteter i utearealer) mv., i de forskjellige utbyggingsområder. Videre 
kan det stilles parkeringskrav i form av f.eks. maksimums- og minimums-
krav, og gis bestemmelser om utearealer og lekearealer mht. størrelse, 
beliggenhet/avstand, sol og lys, kvalitet, osv..  

I reguleringsplan vil man kunne gå nærmere inn på de konkrete funksjons-
målene og løsningene som kan fastsettes i planen. I byggteknisk forskrift 
§ 8-1 står det: ”Uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og utforming etter 
sin funksjon. Med uteareal menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal, 
uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for 
allmennheten.”

I tillegg kan det settes bestemmelser om krav om utomhusplan eller 
situasjonsplan. 
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Etter reguleringsbestemmelser i lovens § 12-7 nr. 4 kan det gis bestem-
melser til kvalitet og utforming av bygninger, anlegg og utearealer for å 
sikre definerte funksjonskrav, herunder tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Begrepene livsløpsbolig, livsløpsstandard, 
besøksstandard og universell utforming av boliger er mye benyttet. 
Husbanken benytter fremdeles livsløpsbolig for å sikre god tilgjengelighet 
utover de kravene som stilles i minstestandardene i byggteknisk forskrift, 
slik at boligen kan brukes i alle perioder av livet, også ved nedsatt bevegelig-
het og bruk av rullestol. Begrepene kan også brukes i bestemmelser, 
men det må da i øvrige plandokumenter redegjøres nærmere for hva 
kommunen legger i begrepet. Se nærmere om dette i kapittel 3.2.2. 

Begrep for tilgjengelige boliger 

Skal begrepene brukes i plan, må det 
redegjøres for kriteriene i 
plandokumentene.

Besøksstandard: Besøksstandard skal gi 
en tilgjengelighet som er god nok til at 
funksjonshemmede kan besøke 
leiligheten. Dette er ingen vanlig 
standard da det ikke knyttes spesifikke 
krav til standarden.

Livsløpsbolig: En bolig med trinnfri 

atkomst og viktigste rom på inngangs-
planet, dvs. kjøkken, oppholdsrom, 
bad/toalett og en sovemulighet.

Livsløpsstandard: Standard definert av 
Husbanken for å sikre god tilgjengelig-
het i og rundt bolig. Legges bl.a. til 
grunn for husbankfinansiering av 
livsløpsboliger

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (https://www.
dibk.no) 

Tilsvarende vurderinger skal gjøres for fellesarealer, jf. pbl §§ 11-10 nr. 3 
og 12-7 nr. 14. For større boligområder er det viktig at fellesarealene er 
av god kvalitet og omfatter de funksjoner som er vesentlig for å fylle dem 
med egnet sosialt liv, rekreasjon og fysisk utfoldelse. Dette må gjøres 
innenfor de rammer som lokale, topografiske, klimatiske, sosiale og 
økonomiske forhold setter. Sol-, skygge- og vindforhold, størrelse, 
funksjon og universell utforming er noen forhold som er avgjørende for 
gode fellesarealer. 
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Solforhold og mikroklima

Solforhold og mikroklima betyr mye for trivsel og helse. Kan vurderes i plan, jf. pbl 
§ 12-7.
Bestemmelse: 
Den 1.mai kl.15.00 skal det være direkte solinnfall på minimum 50 % av godkjent 
uteareal.

Skyggediagram. Foto: Ullensaker kommune
Kilde: Byplan (kommunedelplan) for Jessheim, Ullensaker kommune

Arealenes egnethet
Kommuneplanen bør ha avklart hvorvidt området er egnet og uegnet  
i forhold til sin funksjon og overordnede mål, jf. kap 3.2.1 som også 
opplister noen overordnede retningslinjer. Dersom det ikke er gjort i 
kommuneplan, må tilsvarende forhold avklares i reguleringsplan. 

Vanskelige terrengmessige forhold kan være en «uforholdsmessig byrde» 
slik det angis i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Loven gir dermed 
rom for avvikende løsning. Dersom det i kommuneplan er åpnet for at 
«vanskelige» områder kan bygges ut, kan likevel slike avvik eller nærmere 
begrensninger fastsettes i reguleringsplan. Dersom reguleringsplan skal 
inneholde et visst omfang av tilgjengelige boliger, jf. byggteknisk forskrifts 
§ 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet, er det viktig at atkomster og utearealet 
vurderes grundig, jf. forskriftens § 8-2 Opparbeidet uteareal med krav om 
universell utforming og § 8-6 Gangatkomst til byggverk med krav om universell 
utforming. Problemstillingen kan være aktuell ved regulering for fortetting 
av utbygde områder. 
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 a    b c

Ulike muligheter for adkomst fortetting i småhusområder. Tilgjengelig trinnfri atkomst må 
tilrettelegges på egen tomt. 

Ill.: SINTEF Byggforsk

4 UNIVERSELL UTFORMING I MER DETALJERT PLANLEGGING
 4.1 BESTEMMELSER TIL DETALJERT PLANLEGGING

FAKTA

Kriterier for framkommelighet 

Statens kartverk har for sin registrering av uteområder lagt inn kriterier for 
tilgjengelighet både for alminnelig rullestol og for elektrisk kjørestol, jf. http://
kartverket.no/geodataarbeid/Universell-utforming/Klassifikasjon-av-
tilgjengelighetsdata/ . 

Kommunene må vurdere i hvilken grad ferdsel til og fra boligen, i nær-
områdene eller som del av forbindelsen mellom boligen og offentlige og 
private tjenester i nærområdet er tilgjengelig etter en retningslinje om 
”gangavstand” for gruppen personer med nedsatt funksjonsevne, når 
disse strekningene bare er tilgjengelige ved hjelp tilleggsutstyr/avlas-
tende støtte eller omveier. Statens vegvesen har utredet dette i Håndbok 
V129 om universell utforming av veger og gater, se faktaboks s. XX. 

Ved bruk av hjelpemidler vil graderinger kunne være fra ”ingen hindringer 
og god lesbarhet”, til ”framkommelighet med personlig assistanse”, med 
”bruk av elektrisk rullestol”, til ”bruk av privat bil eller offentlig transport”. 
”Hovedløsningen” etter definisjonen i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven, vil alltid være den korteste eller mest lettfattelige vei. Alternativene 
som ev må vurderes som akseptable vil være lengre rute med slakere 
stigning eller mer fattbar trasé; f.eks. en bratt og kortere kjørevei, men 
en lengre og slakere gang- og sykkelvei. 
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Differensiering mellom «tilgjengelig» og «universelt 
utformet» for atkomster, gangveger og turveger 

For følgende utearealer skal atkomster, 
gangveier og plasser dimensjoneres for 
rullator/manuell rullestol, dvs. «universell 
utforming», med stigninger maks. 1:20, 
maks. 2 % tverrfall, faste dekker og 
tydelig system for veifinning: 
 – Parker
 – Turveier i bymessig bebyggelse og 
sentrumsområder 

 – Anlegg ved institusjoner 
 – Gravplasser 

For følgende arealer skal atkomster, 
gang veier og plasser dimensjoneres for 
elektrisk rullestol/barnevogn, dvs. 
«tilgjengelig», og med maks. stigning 
1:12: 
 – Lekeplasser i boligområder 
 – Turveier og anlegg i friluftsområder 
 – Utendørs idrettsanlegg 

Kilde: Kristiansand kommune 

Veileder Grad av utnytting (H-2300, 2014) inneholder føringer for planlegging 
av bebyggelse i bratt terreng: ”Bebyggelse på bratte tomter krever ofte 
spesiell utforming 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 landskaps-
analyse”. I en slik analyse kan også kriterier for tilgjengelighet innarbeides. 

Behovet for bebyggelse i bratt terreng er alltid aktuelt. Mange steder ønskes 
høye tettheter. Så lenge byggteknisk forskrift stiller sterke og klart formulerte 
krav til tilgjengelighet og universell utforming reises nye problemstillinger, 
som innebærer at hovedløsningen skal velges dersom det ikke medfører 
uforholdsmessige vanskeligheter, jf. kap 3.2.1 a) om arealenes egnethet. 

I faglitteraturen er ulike hellingsvinkler på terrenget karakterisert. 

Fig.1. Fallforhold og hellingsvinkler

Ca 45 % er satt som en øvre grense for om en tomt kan utbygges til 
boligformål for å oppnå gode brukskvaliteter både innendørs og utendørs.

 – Tilnærmet flatt terreng inntil 
1:10 (6º)

 – Skrått terreng fra 1:10 til 1:5 
(12º)

 – Bratt terreng over 1:5 (12-45º) 
I bratt terreng ble det lett etter 
og analysert spesielle løsninger 
av bebyggelse og veiføringer. 
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Bratt terreng – stigningsforhold

Krav i byggteknisk forskrift, jf. § 8-6 nr. 2, er stigning på 1:20 (5%) til byggverk og 
utearealer med krav til universell utforming. For kortere strekning (inntil 3 m) kan 
stigning være maks 1:12 (1:10). 

En landskapsanalyse må omfatte registrering av terreng og grunnforhold, 
vegetasjon, lokalklima, rasfare med mer. Videre regulering skal gi entydige 
opplysninger om bebyggelsens mønster, grønnstruktur, utearealer, 
veisystemer og -traseer, gang- og sykkelveier, veiers stigningsforhold og 
kommunaltekniske anlegg. Reguleringsbestemmelser og retningslinjer 
skal supplere når det gjelder opparbeidingsgrad, utforming og behand-
ling av ubebygde arealer.

Veisystemet avgjør plassering av boliger, utearealer og atkomstforholdene 
til boligene. Tre hovedprinsipper er alminnelige, se figur x.

Prinsipper for vegsystemer 
 

Prinsipp 1: 

Samleveien snor seg opp 
stigningen i hårnålssvinger 
og boligene har direkte 
adkomst fra samleveien.

Prinsipp 2: 

Samleveiene går i kurver 
opp skråningen og egne 
boligveger ligger nærmest 
flatt, parallelt med kotene

Prinsipp 3: 

Samleveien tar opp 
høydeforskjellene med slake 
slynger og boligveiene 
knytter seg som blindveier 
parallelt med kotene.
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Trygg atkomst for alle brukere kan vanskelig bli oppfylt uten en viss 
separasjon av gående og kjørende. Forutsetningen om likestilt løsning 
bør sette grenser for omfanget av rampeanlegg og lange gangveier som 
går i slynger på samme måte som samleveiene illustrert foran. Selv om 
begge deler kan oppfylle spesifikasjonene i tek, kan de være både 
bruksmessig og teknisk lite gunstige. Gangveier som slynger seg oppover 
skråningen oppfyller ikke intensjonen i tek når høydeforskjellen mellom 
adkomstveiene blir for stor eller avstanden mellom dem blir for liten. 
Gangveier bør heller gå parallelt med kotene og kan utvides som opp-
holdsarealer på enkelte steder i bebyggelsen. 

Frittliggende hus og sammenbygde småhus kan ha parkering eller 
garasje på egen tomt eller i underetasjen av hus på overside av veien i 
bratt terreng. Rekkehus, terrassehus og blokker har ofte parkering i 
felles garasjeanlegg. Atkomster skal være slake (tek §§ 8-5 og 8-6), og kan 
føre til at trinnfri atkomst må løses med heis.

Gangveger i bratt terreng

Fig. X.: Gangveier som slynger seg oppover skråningen kan tilfredsstille krav til maksimale 
stigning i, men kan likevel være uhensiktsmessig som hovedløsning i et område. 

Terrassehus 

Terrassehus med intern gate og uteopphold på garasjelokket og heisløsning.
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Størrelse, omfang og utforming av boliger og 
nærområder 
I reguleringsplan kan kommunen fastsette antallet boliger i et område, 
største og minste boligstørrelse og nærmere krav til tilgjengelighet og 
boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov. Det 
gjøres gjennom bestemmelser til § 12-7 nr. 5. Lovens hensikt er å styrke 
reguleringsplanen som boligpolitisk styringsverktøy. Se nærmere om 
dette i kap. 3.2.1a) under omtalen av leilighetsstørrelser. I tillegg har 
kommunen for uteområder anledning til å skjerpe eller lempe på anvis-
ningene i teknisk forskrift. 

Generelt bør kommunen alltid vurdere størrelsen på utearealer etter 
omfang av boliger, boligtyper og forventet beboersammensetning. 
Behovet for lekeplasser, rolige oppholdssteder, hvilebenker og møte-
plasser av annet slag vil påvirkes av beboersammensetningen (barn, 
unge, eldre) og utstrekning og form på boligområdet.

Det samme gjelder sammenhengen og avstander i fortaus- og gatestruktur  
i både boligområder og nærmiljø med allmenne servicetilbud. I planleg-
gingen gjelder det derfor å utvikle kvalitet og attraktive, effektive løsninger 
for personer uavhengig alder og funksjonsevne.

Utomhusplan
Utomhusplan viser i detalj hvordan et uteanlegg skal bygges. En mye 
brukt bestemmelse i reguleringsplan som er hjemlet i pbl § 12-7, nr. 1 er: 
Sammen med søknad om byggetillatelse skal/kan kommunen kreve at 
det skal utarbeides plan for den ubebygde delen av tomta.

Reguleringsbestemmelse om utomhusplan kan særlig være aktuelt når 
planen inneholder felt med konsentrert utbygging og blokkbygging hvor 
utnyttelse og bruk av vanskelig terreng er aktuelt, se også avsnittet 
Arealenes egnethet i dette kapittel. 

Nedenfor finnes et eksempel fra Norsk kommunalteknisk forening. 
Bestemmelsen er generell, men omhandler også elementer som betydning 
for et godt universelt utformet nærområde.
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Innhold i utomhusplanen/situasjonsplanen forslag for 
bruk i den enkelte plan:

• Bebyggelsens plassering og høyde 
målsatt ved inngangspartiet

• Areal for parkering, inkludert plasse-
ring og utforming av HC-parkering 
(ev. garasjer) og organisering av dette

• Utforming og plassering av benker, 
belysning og skilt

• Interne veger med snuplass(er), som 
skal dimensjoneres for kjøretøy iht.

• Vegnormalene (www.vegvesen.no)
• Planter, valg og plassering skal angis
• Utforming og plassering av lekeom-

råder med lekeapparat skal beskrives 
og vises

• Materialbruk på gangareal skal vises

• Utforming og plassering av opplegg 
for renovasjon, postkasser og 
utvendig bod samt innbygging/
skjerming skal beskrives og vises

• Ledelinjer, stigningsforhold og 
terrengplanering samt forstøtnings-
murer med angitt høyde der terreng-
forholdene krever slike tiltak, skal 
beskrives og vises

• Utomhusplan som viser vinterbruk 
(snølagring, belysning, vinteraktivi-
teter med mer)

Kilde: NKF, rapport Universell utforming og 
reguleringsbestemmelser (2010)

Leilighetsstørrelser 
Størrelsen på leiligheter kan brukes bevisst i forhold til hvilken beboer-
sammensetning som er ønskelig i delområder i kommunen. Hvis f.eks. 
terrenget ikke er krevende og nærhet til offentlig og allmenn service er  
et prioritert mål, vil befolkningsgrupper med lavere egenmobilitet, ha 
større nytte av bosetting i slike områder enn andre. Det samme kan 
gjelde nærhet til knutepunkter og holdeplasser i en godt utformet 
kollektivt infrastruktur.

I byggteknisk forskrifts kap. 12 angis krav på ulike nivå basiskrav som 
gjelder om byggverk skal være universelt utformet eller tilgjengelig. 
Begrepet tilgjengelig brukes for en standard der ikke alle krav til universell 
utforming gjelder. Dimensjoneringsgrunnlaget er bruk av rullestol samt 
gitte krav til orientering. Begrepet tilgjengelig brukes i forbindelse med 
krav til boligbygninger i forskriften. 
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Særskilt sies det i tek § 12-2 at boenhet i bygning med krav om heis skal 
ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være 
tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Etter forskriften er 
det, for bygning med krav om heis, tilstrekkelig at minst 50 prosent av 
boenheter på inntil 50 m² BRA med ett oppfyller kravene til tilgjengelig 
boenhet. Som nevnt over kan denne andelen økes i reguleringsplan. I 
reguleringsplan kan det videre angis at boenhet i bygning uten særskilt 
krav om heis etter byggteknisk forskrifts bestemmelser skal kunne ha 
alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan. Dermed vil slik bolig 
bli tilgjengelig slik det ellers følger av bestemmelser i forskriften. Med 
hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

Tilgjengelighet kan også oppnås ved bevisst regulering av møne- og 
gesimshøyde, slik at boenheter må bygges med alle hovedfunksjoner  
på inngangsplanet.

Ønsker kommunen å øke omfang av bebyggelse, inklusive boliger og 
visse typer anlegg som tilfredsstiller krav til tilgjengelighet ut fra f.eks. 
demografiske vurderinger, må omfanget eller andelen av bygningsmassen 
eller boligmassen fastsettes gjennom bestemmelser i kommuneplan 
eller reguleringsplan. Kommunen kan oppnå tilgjengelige boliger ved å 
regulere at boliger skal ha hovedfunksjoner på ett plan, eller være på tre 
etasjer eller mer ift. inngangsplanet. Etasjetall vil normalt følge av graden 
av utnyttelse etter § 11-5, 2 ledd om utbyggingsvolum og funksjonskrav. 
Dermed får funksjonskravene til universell utforming i Teknisk forskrift 
direkte virkning uten at lovens § 11-5, 3. ledd om universell utforming, 
må anvendes spesifikt. 

Områdeutforming
For nærområder og forbindelser mellom boligen og offentlige og private 
tjenester innen det som normalt vil kunne betraktes som ”gangavstand”, 
kan kommunen vurdere om det er akseptabelt at framkommeligheten 
for personer med nedsatt funksjonsevne, bare er mulig ved bruk av 
hjelpemidler eller omveier. 

Ved bruk av hjelpemidler vil graderinger kunne være fra ”ingen hindringer 
og god lesbarhet”, til ”framkommelighet med personlig assistanse”, med 
”bruk av elektrisk rullestol”, til ”bruk av privat bil eller offentlig transport”. 
”Hovedløsningen” etter definisjonen i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven, vil alltid være den korteste eller mest lettfattelige veg. Alternativene 
som eventuelt vurderes kan være lengre rute med slakere stigning eller 
mer fattbar trasé; f.eks. en bratt og kortere kjøreveg, men en lengre og 
slakere gang- og sykkelveg. Slike vurderinger må synliggjøres i 
reguleringsplan.
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Bratte tomter - landskapsanalyse

Der det er tatt stilling til kvalitet på atkomstveger, gang/sykkelveier og 
turveier, særlig stigningsforhold og overflater, er det viktig at informasjon 
om det er tilgjengelig både på nett og på stedet når tiltaket er utført eller 
veiene bygget. Krav om slik informasjon kan fastsettes i bestemmelser til 
reguleringsplan. 

Larvik og omegns turistforening har fulgt opp en slik synliggjøring av 
viktige utekvaliteter i sitt arbeide. Opprinnelig anså ikke turistforeningen 
arbeidet med universell utforming som en av sine primæroppgaver, men 
har i dag blitt veldig bevisst på emnet. (Larvik kommune, prosjekt 
Brukervennlig kyststi, 2015)

Analyse og informasjon om mindre veier og stier

I et samarbeidsprosjekt mellom fylkene 
og organisasjoner på Vestlandet om 
stier og turløyper er det også en 
intensjon å forbedre eksisterende 
standard for stier og turløyper i 
Merkehåndboka (Friluftsrådenes lands-
forbund og Den norske turistforening). 
I prosjektet sies det: 
 – Standarden vil kunne hjelpe brukerne 
til å velge hensiktsmessige turer ut 
ifra egne forutsetninger.

 – Fargekoder og skilter vil kunne infor-
mere om eventuell risiko forbundet 
med bruk.

 – Graderingssystemet kan være til stor 
hjelp i planleggingsfasen av nye stier 
og løyper. 

I sitt arbeide har styringsgruppen til 
prosjektet identifisert konkrete forslag 
til tiltak for endringer i standarden, 
f.eks. å sikre at universell utforming blir 
bedre ivaretatt. 

Kilde: Merking og gradering av turløyper på 
Vestlandet, Forum for natur og friluftsliv 
Vestlandet (2010) 

”Bebyggelse på bratte tomter krever 
ofte spesiell utforming 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”.

Kilde: Veileder Grad av utnytting (H-2300B), 
avsnitt Tomtestruktur, Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet (2014)
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På kommuneplannivå skal omfanget av vanskelige arealer og egnetheten 
av slike arealer være avklart ifølge hjemmelen i pbl § 11-9 nr. 1. I de 
utdypende bestemmelser til kommuneplanen er det da angitt hvilke 
hensyn som skal vektlegges i reguleringsplan innen slike områder.  
Men er dette ikke gjort, må slike vurderinger foretas i reguleringsplan. 
Byggteknisk forskrifts anvisninger om stigningsforhold og annet for 
uteområder er å forstå som minimumsbestemmelser som kommunen 
kan fravike. 

I hvilken grad topografiske forhold gjør det mulig eller ikke mulig å følge 
disse anvisningene eller sette andre mål må avklares. Egnetheten må 
også vurderes i forhold til lovens § 18-1, jf. tek § 8-1, som erkjenner at: 
Alt areal er ikke egnet til utbygging. Grunnforholdene kan være ustabile, 
terrenget kan være for bratt eller arealet kan ligge i områder som er 
utsatt for skredfare. I tillegg må arealet ha en visse størrelse og ha en 
hensiktsmessig utforming for å kunne bebygges. 

Sikre verneverdier
Avveiing av verneverdier er omhandlet i § 12-7 nr. 6. Med hjemmel i 
denne paragrafen kan det gis bestemmelser til reguleringsplan for å 
sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 
herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper 
og annen verdifull natur. 

Verneverdier og likeverd er viktige verdier i vårt samfunn, jf. formåls-
paragrafene i plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven. Dette gir oss utfordringer; på den ene siden at tilgang på 
kulturarven oppleves og brukes av flest mulig, og det andre er at uerstat-
telige kulturminneverdier kan bli borte dersom fysiske tilgjengelighets-
inngrep gjennomføres uten omtanke. Det er nærmere drøftet i kapittel 
3.2.1 i avsnitt om estetiske og historisk/antikvariske verdier. I det følgende 
er det vist en del eksempler på både prosessuell tilnærming og 
løsninger. 
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Universell utforming i fire gateoppustingsprosjekter 
– en dokumentstudie

Prosjektet gjennomgår hvordan universell utforming var ivaretatt i gateoppgrade-
ringer. Undersøkte gater var Bogstadveien og Torggata i Oslo, Storgata i Stranda 
og Strandgata i Hamar.

Rapporten konkluderer med at Hamar og Stranda har gjennomført vellykkede 
oppgraderinger, mens prosjektene i Oslo ikke har vært i stand å ivareta universell 
utforming like bra. Både i Hamar og Oslo ligger gatene i områder med bevarings-
verdig bebyggelse I Oslo blir det bl.a. byantikvarens rolle trukket fram som en 
begrensing, selv om bystyret i Oslo har vedtatt at «Oslo kommune skal i alt sitt 
virke være tilgjengelig og fremme likeverdig tilgjengelighet for alle.» 
Planmyndigheten la likevel mest vekt på byantikvarens føringer slik at relativt få 
innganger ble gjort trinnfrie. 

Strandgata i Hamar. Foto: Statens vegvesen/ Hedmark fylkeskommune

Kilde: Universell utforming i fire gateoppustingsprosjekter – en dokumentstudie gjennomført av 
Universell utforming AS 
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EKSEMPEL

Solberget helleristningsfelt 

Helleristningene ved  Solbergfeltet i Sarpsborg ble tilrettelagt som en del av 
«Oldtidsveien formidlingsprosjekt». Der det før var vanskelig å ta seg frem på 
grunn av mye fukt i bakken er det i dag en flott plattform, som både verner de 
sårbare helle ristningene og gjør det lettere for publikum å komme tett på. 
Helleristingene inngår i et større formidlingsprosjekt for kulturminner og -historie 
i området. I tillegg til godt tilgjengelige plattformer er det utviklet skilt og annen 
informasjon, spesielt med tanke på mennesker med lesevansker, men som 
standard allmenn informasjon.

Kilde: Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Erfaringer og eksempler. 
Rapport T-1540. Miljøverndepartementet (2013), www.uu-k1.no 

 

Solbergfeltet. Plattformen er bygget på betongsokler på marknivå. 
Foto: Jan Hausken, Kommunal- og moderniseringsdeaprtementet
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EKSEMPEL

Kulturminnevern og universell utforming

Reguleringsbestemmelser - universell utforming og 
antikvariske forhold

 – I bygninger med trapperom med høy 
bevaringsverdi skal det, ved krav om 
universell utforming, vurderes 
muligheten for å legge heis utenpå 
bygningskroppen eller i annen del av 
bygningen.

 – Gangstier skal legges skånsomt i 
terrenget. Det kan vurderes hevet 
gangbane på stolpefundament for å 
unngå skjæring/fylling, (…). Det skal 
tilstrebes universell utforming, med 
materialbruk tilpasset omgivelsene.

Kilde: Eksempelsamling–bestemmelser til 
arealplaner: Riksantikvaren (2010)

I rapporten Kulturminnevern og universell 
utforming – et prosessverktøy deltok 
Byantikvaren i Trondheim aktivt i 
arbeidet. Rapporten henter flere 
eksempler fra de utfordringene eldre 
bydeler i Trondheim har med atkomst-
forhold med ofte begrenset tilgjengelig-
het. Et eksempel er fra Vår Frues kirke, 
se bilde, hvor det er gjort tilgjengelig-
hetstiltak både utvendig og innvendig  
i god forståelse med den antikvariske 
myndigheten. 

 
Terrenget ble hevet på plassen foran hovedinn-
gang. Dette gir i dag trinnfri atkomst til kirken. 
Foto: Trondheim kommune

Kilde: Kulturminnevern og universell utforming, 
utarbeidet av Trondheim og Porsgrunn kommuner, 
utgitt av Miljøverndepartementet / Deltasenteret, 
2010
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EKSEMPEL

Ivaretakelse i samferdselstiltak
Med hjemmel i pbl § 12-7 nr. 4 og 7 kan det gis bestemmelser om trafikk-
regulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, 
herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning. Det kan fastsettes 
omfang av parkeringsplasser for forflytningshemmede/kjøretøy med 
særskilt parkeringsbevis for personer med nedsatt funksjonsevne 
utstedt av kommunen. Det kan bestemmes at parkeringsanlegg også har 
tilfredsstillende atkomst for slik bruk.

Bestemmelse om universell utforming i reguleringsplan 
for trafikkanlegg

«Anlegget skal være universelt utformet. 
Atkomstrampe og øverste parkerings-
plan skal ha tilstrekkelig fri høyde for 
rullestolbil, min. 2,5 meter under 
lysarmaturer, skilt og andre tekniske 
installasjoner. Øvrige kjørbare etasjer  
i et konvensjonelt anlegg skal ha min. 

2,3 meter under lysarmaturer, skilt og 
andre tekniske installasjoner. 4 % av 
parkeringsplassene skal være 
HC-plasser.»

Kilde: Kristiansand kommune. Torvet parkerings-
anlegg. Detaljregulering 

Særlige drifts- og skjøtselstiltak
I pbl § 12-7 nr. 9 gis det anledning til å gi retningslinjer for særlige drifts- 
og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5. Særskilt 
er nevnt hensynet til universell utforming innen grønnstruktur, LNFR-
områder og ved sjø og vassdrag. Dette innebærer at kommunen kan 
vedta retningslinjer som gjelder både private og offentlige områder og 
virksomheter, f.eks. å hindre nyplanting av allergifremmende vekster og 
fremme skjøtsel som reduserer eller fjerner slike. 

Bestemmelser om allergifremmende vekster må være konkrete på hvilke 
allergier og hvilke vekster de retter seg mot. Bestemmelsene må også 
angi hvilke områder i planen de skal gjelde for. Begrunnelsen bør være 
redegjort for i planbeskrivelsen. Det kan f.eks. vurderes ulikt mellom parker 
og plasser som ofte brukes av mange mennesker og avsidesliggende, lite 
besøkte, og om områder har en beboersammensetning som kan antas å 
være mer plaget. 

Generelle bestemmelser på ett plannivå kan bare nyttes som førende for 
hva som skal vurderes nærmere eller fastsettes på et lavere plan- eller 
tiltaksnivå.
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Planter – til besvær?
Det kan være fristende for en plaget 
allergiker å mene at boligen, omgivel-
sene, og arbeidsplassen, skal være 
fullstendig uten planter, slik at man er 
på den sikre siden i forhold til helse-
problemer. Man gir i så fall avkall på en 
viktig generell dimensjon i tilværelsen, 
da nærhet til naturen og plantelivet, er 
av vital betydning for vår livsstandard. 
Det er påvist klare psykiske og fysiske 
helsemessige fordeler ved å kunne 

bevege seg i et grønt miljø i forhold til 
et sterilt miljø. Det offentlige rom må 
også i størst mulig grad være tilgjengelig 
for allergikere og personer med andre 
overfølsomhetsreaksjoner. De som 
planlegger vegetasjon omkring og inne 
i institusjoner som skoler, barnehager, 
sykehjem, sykehus, servicekontorer, 
butikksentre osv. har et særlig ansvar her.

Kilde: Fra veilederen Gode råd er grønne, 
Norges Astma- og Allergiforbund (2005) 

Videre kan bestemmelsen gi hjemmel for årstidsbestemte drifts- og 
skjøtselstiltak, f.eks. utlegging av trillbare matter i strandområder, og 
særskilte retningslinjer for vintervedlikehold der lokale brukshensyn 
tilsier at det er viktigere enn andre steder. Slike retningslinjer kan innføres 
som endringer i eksisterende reguleringsplaner. Retningslinjer etter pbl 
vil imidlertid ikke ha forpliktende virkning for dem de retter seg mot. 
Ønsker man sterkere gjennomføringskraft må retningslinjene «overføres» 
til privatrettslige avtaler, kommunens egne driftsrutiner eller utbyggings-
avtaler. Paragrafen gir ikke anledning til bestemmelser om slike retnings-
linjer i områder for bebyggelse, veier og andre anlegg, jf. pbl §§ 12-5 nr. 1 
og nr. 2. Eksemplet fra Time kommune under viser imidlertid at samme 
prinsipp kan brukes i slike områder. 

EKSEMPEL

Allergifremmende vekster

Brukerrepresentantene for personer 
med nedsatt funksjonsevne må passe 
på at det ikke plantes allergifremmende 
planter og trær. Brukerrepresentantene 
må passe på at det ikke plantes allergi-
fremmende planter og trær.

Kilde: Vedtak i kommunalt råd, Verdal 
kommune

Rådet er positiv til planforslagets 
vedlagte plantemeny og ser verdien  
av denne. Rådet anbefaler at menyen 
følges, og at den sikres gjennomført 
gjennom rekkefølgebestemmelser. 
Utpregete allergifremmende planter, 
som f.eks. bjørk, bør unngås.

Kilde: Vedtak i Rådet for byforming og arkitek-
tur, Bergen kommune 
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FAKTA

EKSEMPEL

Matter i strandområder

Bruk av matter i terreng kan være en 
løsning som øker tilgjengeligheten til 
attraktive turområder og badeplasser, 
og samtidig bevare naturen uten faste 
inngrep som gangveier, ramper mm..

Foto: Jan Hausken, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Forsterket vintervedlikehold 

Senior- og brukarrådet i Time kommune tok opp problemet med dårlig brøyting i 
sentrumsområdet på Bryne som dekker de viktigste funksjonene i byen og hvor 
framkomst for ulike  brukergrupper var spesielt viktig. Det ble laget egne brøyte-
rutiner for et avgrenset område hvor også virksomhetene og ansvarlige for de 
kommunale eiendommene deltok i utarbeidingen. Innenfor den økonomiske 
rammen som ble ansett som mulig fikk man på denne måten mest mulig igjen for 
størstedelen av innbyggerne. 

Kart over brøyteroden i Bryne sentrum hvor det ble lagt vekt på universell utforming. 
Ill./kilde: Time kommune 
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Rekkefølgebestemmelser
Etter pbl § 12-7 nr. 10 kan det i områder for bebyggelse og anlegg gis 
bestemmelser om at utbygging skal skje i bestemt rekkefølge og at et 
område ikke kan tas i bruk til utbygging før tekniske anlegg og samfunns-
tjenester som vegnett, friområder og lekeplasser med universell utformings 
kvalitet er tilstrekkelig på plass. 

Bestemmelser om rekkefølge

 – Det bør vurderes å inngå utbyggingsavtale for området før arbeidet 
igangsettes.

 – Igangsettingstillatelse gis ikke før situasjonsplan/utomhusplan er godkjent av 
kommunen.

 – Ferdigattest gis ikke før leke- og uteoppholdsarealer, fellesareal og gangveier 
med fortau er opparbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan/
utomhusplan.

Kilde: NKF, 2008

EKSEMPEL

Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for 
parkeringsanlegg

Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for parkeringsanlegg hvor det er satt 
særskilt krav til universell utforming for de tiltakene og anleggene som er angitt i 
rekkefølgebestemmelsene:

Før det gis brukstillatelse for parkeringsanlegget skal
 – Torvene og Festningsgata være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent teknisk 
plan og utomhusplan

 – Kulvert for fremføring av underjordiske ledninger være etablert
 – Toalettanlegget i parken ved Kirkegata fjernes og erstattes med nytt anlegg i 
gangatkomst under bakken

Kilde: Kristiansand kommune
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Detaljregulering
I pbl § 12-7 nr. 11 kan det settes krav til detaljregulering for deler av 
planområdet eller bestemte typer av tiltak og retningslinjer for slik plan. 

Erfaring viser at detaljer som er viktige for universell utforming, bør vises 
tydelig på tegningene og beskrives tydelig i planbeskrivelsen. Det kan 
være manglende forståelse og kunnskap om universell utforming blant 
de ulike aktørene som har ansvaret for plan, utviklings- og driftsfase. 
Underveis er det viktig å sikre god brukerkvalitet ved bl.a. støtte seg på 
bruker- og interesseorganisasjonene som kan utgjøre en viktig kompe-
tanse i oppnåelsen av universell utforming. Hjemmelen i § 12-7 nr. 11 gir 
derfor mulighet for at det i områderegulering kan bestemmes at særskilte 
hensyn til universell utforming skal ivaretas i detaljreguleringsplan for 
hele eller deler av områdereguleringen. 

Nærmere undersøkelser
I pbl 12-7 nr. 12 gis det muligheter for å sette krav til nærmere under-
søkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på 
å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet 
for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og 
enkelttiltak i denne. 

For å skaffe nærmere kunnskap om de forhold som kan føre til krav om 
detaljregulering etter pbl § 12-7 nr. 11 kan hjemmelen i nr. 12 anvendes. 
I en slik sammenheng kan man vurdere nærmere konsekvensene av de 
tiltak som er hensikten med planen. Metodisk tilnærming er å følge 
anvisninger som er beskrevet i plan- og bygningslovens §§ 4-2 og 4-3 om 
planbeskrivelser, konsekvenser og risiko- og sårbarhetsanalyser. 
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4.1.2  
Bestemmelser knyttet til arealformål

Byggeområder fastsatt i kommuneplan med krav til universell utforming 
må inneholde tilsvarende krav både til bebyggelsen, veisystemene og 
uteområder. Slike ”universell utforming-områder” kan sammenlignes 
med hensynssoner etter pbl § 12-6, jf. §§12-7, 11-8 og 11-10. I lovens  
§ 12-6 er det imidlertid angitt uttømmende hvilke hensyn og restriksjoner 
som kan hjemles i bestemmelser etter denne paragrafen. Lovens 
bestemmelse § 12-6 kan derfor ikke anvendes til å angi ”universell 
utforming” som et særlig hensyn. 

Bebyggelse og anlegg

Pbl § 12-5 arealformål nr 1 bebyggelse og anlegg omfatter underformålene:
boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse 
for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, nærings-
bebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder

Underformålene i pbl § 12-5 gjenfinnes i pbl § 11-7 nr. 1 som gjelder 
kommuneplan, se kap. 3.1.

Områder for bebyggelse og anlegg skal planlegges med universell 
utformet adkomst til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir 
god framkommelighet for den delen av befolkningen som har lavest 
mobilitet. Kravet skal fremmes i planleggingen av nye områder for 
bebyggelse og anlegg, og ved utvikling og omforming av eksisterende 
områder. Det er viktig å utvikle gode og funksjonelle boliger med variasjon 
i boligtyper, standard og størrelse. Det minimum av egenskaper et 
byggverk og deres utearealer må ha for å kunne oppføres lovlig innenfor 
de ulike arealformål er angitt i byggteknisk forskrift. For universell utforming 
gjelder det i hovedsak visse typer boliger, byggverk for publikum, 
arbeidsbygninger og uteareal rettet mot allmennheten. Det må være 
sammenheng mellom regulert formål og omsøkt formål i en byggesak. 

Arealformålene i pbl § 12-5 omfatter fritidsbebyggelse. I plan må det 
skilles mellom fritidsbebyggelse for fritids- og turistformål som er 
næringsrelatert, og fritidsbebyggelse som er privatrelatert (hytter, 
fritidsleiligheter). Hytter og leiligheter i område regulert for næringsrelatert 
fritids- og turistformål er å betrakte som overnattingsbygg – altså bygg-
verk for publikum, hvor 10 % og minst en enhet skal oppfylle krav til 
universell utforming. Det vil også gjelde når én aktør bygger frittliggende 
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enheter som så selges enkeltvis. I områder for fritidsbebyggelse som er 
privatrelatert (hytter, fritidsleiligheter) vil det for frittstående hytter med 
en boenhet ikke være krav til tilgjengelighet, jf. «unntaksbestemmelse» i 
byggteknisk forskrift § 1-2, men kravet til tilgjengelig boenhet vil gjelde 
for kjedete hytter og leilighetsbygg, jf. tek § 12-2, når disse bygges med 
alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, eller når det er krav om heis.

Bebyggelse - nye områder
Et godt bebygd område skal ha gode uteområder som er egnet for alle 
grupper uavhengig av funksjonsevne og være aktivitetsfremmende. 
Dersom bygningsmassen får én standard, må uteområdene ha tilsvarende, 
og fravikes minimumsbestemmelsene i tek, skal det være fastlagt i 
bestemmelser til kommuneplan eller i reguleringsplan. 

Uteoppholdsarealer skal planlegges med universelt utformede oppholds- 
og aktivitetssoner. Ifølge tek § 8-3 nr. 1 kan deler av arealene kan være 
mindre tilgjengelige, så lenge det er avsatt tilstrekkelige områder som er 
tilgjengelige/brukbare for alle. Viktige uteoppholdsarealer er uteopp-
holdsarealer i tilknytning til bolig- eller fritidsbebyggelse, skoler og 
barnehager, idrettsanlegg mv., jf. pbl § 12-5 nr. 1 arealformålet 
Bebyggelse og anlegg. 

EKSEMPEL

Universell utforming og reguleringsbestemmelser 

Forslag til bestemmelser som det er hjemmel for i loven, jf. pbl § 12-7.  
Noen er konkrete om mengde og utforming. Andre gir anledning til skjønn. 

Kilde: Norsk kommunalteknisk forening, (2008).

Om prosedyre
Det skal i søknad om rammetillatelse dokumenteres hvordan bestemmelsene  
skal oppfylles.

Om intensjoner
Det skal legges vekt på å utvikle gode og funksjonelle boliger. Variasjon i boligtyper, 
standard og størrelse, herunder boliger som er universelt utformet skal vektlegges. 
Ved planlegging og hovedombygging av boliger skal et minimum av boligene være 
utformet etter prinsippet for universell utforming, for eksempel 50%. Atkomst fra 
kjørbar vei til boligene skal utformes etter prinsippet om universell utforming.
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Om krav til boliger
• Alle nødvendige rom (gang, bad, kjøkken, stue og minst ett soverom) i boligen 

er på ett plan, inngangsplanet
• At disse rommene er tilgjengelig for rullestolbruker
• At boligen har trappefri atkomst fra terreng/parkering til boligens inngangsplan 

og terrasse/privat uteplass

Om leke- og uteoppholdsareal for boliger
• For hver bolig skal det avsettes leke og uteoppholdsareal, fortrinnsvis på bakkeplan
• Arealene skal opparbeides samtidig med boligen
• Arealene skal utformes på en slik måte at de kan brukes på like vilkår av en så 

stor andel av befolkningen som mulig
• Pollenrike trær og planter skal unngås (for eksempel or, bjørk og hassel)

Om møteplasser/torgareal
• Gangareal og møteplasser bør ha maks stigning 1:20, og legges slik at naturlige 

terrengvariasjoner og kvalitet ivaretas
• Torgareal(salg) bør være tilnærmet flate*

• Uterom skal være opplyste og utformet slik at det er lett og orientere seg for alle
• Pollenrike trær og planter skal unngås (f.eks. or, bjørk og hassel)
• Alt gangareal skal ha fast og sklisikkert dekke og være fri for hindringer
• Det skal suppleres med fysiske ledelinjer der det mangler naturlige ledelinjer
• Det skal ikke være fremspring som er til hinder og fare for alminnelig ferdsel
• Det skal legges vekt på universell utforming av alle lekeapparater og anlegg i 

området slik at de kan benyttes av så mange som mulig på like vilkår

Beskrivelse: Torg og møteplasser skal legges til rette slik at de blir tilgjengelige  
og anvendelige for alle. Klar og enkel organisering av torget med belysning samt 
skilting, og annen informasjon skal bidra til bedre orientering i uterommet.

Om byggeområde for offentlig eller privat tjenesteyting
• Stigningsforhold, belegning og eventuelle høydeforskjeller fra/til hovedinngang/

parkeringsanlegg, skal vises
• Ansvarlig søker skal legge frem dokumentasjon som viser hvordan universell 

utforming inne i bygget er ivaretatt
• Pollenrike trær og planter skal unngås (f.eks. or, bjørk og hassel) 
• Det må avsettes et minimum av det totale antall parkeringsplasser til 

HC-parkeringsplasser, f.eks. 5 – 10 %
• Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til bevegelses-

hemmede ivaretas
• P-plassene skal plasseres lett tilgjengelig i forhold til hovedinngangen  

(maks. avstand 20 m), dog slik at kjøreveg ikke må krysses
• Behovet for av- og påstigning nær hovedinngang må ivaretas
 

* Merk at minimumskravet til stigning er endret i byggteknisk forskrift i 2017 (til 1:15) 
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Bebyggelse - eksisterende områder
Størstedelen av våre tettbygde områder er allerede utbygd. De vanskeligste 
avveiingene vil være knyttet til slike områder. Den skjerpede jordvern-
politikken på 1970-tallet førte til omfattende utbygging i topografi som  
i denne sammenheng er utfordrende.

EKSEMPEL

På grunn av jordvernpolitikken på 1970 og -80 tallet ble mange ikke dyrkbare lier 
tatt i bruk til utbygging. 

 
Terrassehus fra 1970-tallet
Foto: Tore Wolden, Midtre Gauldal kommune

De strategier, mål og retningslinjer som kommuneplanen uttrykker kan 
også følges opp i planlegging i eksisterende områder, jf. kap 3.2. På 
samme måte som i nye områder har kommunen full anledning til å sette 
endrede mål og krav om universell utforming inn i eksisterende områder 
gjennom endring av kommuneplan eller reguleringsplan, jf. kap. 3.2.2. 
Men slike krav vil først kunne gjøres gjeldende for bygninger og anlegg 
når søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 skal iverksettes. Byggverk som 
er i strid med senere vedtatt plan kan på visse vilkår, kreves endret i 
samsvar med planen. 

Utfordringer i utbygde områder.
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FAKTA

Tiltak på eksisterende byggverk

Etter pbl § 31-2 skal tiltak på eksisterende 
byggverk prosjekteres og utføres i 
samsvar med bestemmelser gitt i eller  
i medhold av loven. Byggverk som er 
eller brukes i strid med senere vedtatt 
plan kan kreves endret i samsvar med 
planen ved hovedombygging, tilbygging, 
påbygging, underbygging, 

bruksendring eller vesentlig utvidelse 
eller endring av tidligere drift. 
Kommunen kan sette som vilkår for å 
tillate tiltak etter pbl § 20-1 Tiltak som 
krever søknad og tillatelse at også andre 
deler av byggverket enn det tiltaket 
gjelder, settes i forsvarlig stand i 
samsvar med relevante tekniske krav. 

I eksisterende områder er det en fordel at statistiske opplysninger vil 
være kjent, og kan gi bedre prioritering på grunnlag av demografiske 
forhold som alderssammensetning, herunder barn og kjent andel av 
personer med nedsatt funksjonsevne. 

Mål for standard og kvaliteter i gateutforming og bymessig nærmiljø bør 
være fastsatt på kommuneplannivå, jf. kap. 3-2. F.eks. omfanget av gårds-
plasser, parker og andre fritidsområder, og forbindelser mellom boligen 
og offentlige og private tjenester i nærområdet. Gangavstand, herunder 
gange ved bruk av hjelpemidler, er en god dimensjonerende faktor. 

Dersom det ikke foreligger kommuneplanbestemmelser om bruks-
endring, jf. pbl § 31-6, kan kommunen vurdere reguleringsplan for å sikre 
at krav til universell utforming blir oppfylt utover godkjenning av bruk-
sendring som enkelttiltak. Ved enkelttiltak vil den byggtekniske forskrif-
tens bestemmelser komme til anvendelse. En utvidet vurdering gjennom 
reguleringsplan er viktig når formålet med bruksendringen er omdan-
ning av bygningen til allment tilgjengelig formål. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Pbl § 12-5, arealformål nr. 2 samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
medunderformålene:
veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, 
parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur.
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De samme underformålene gjentas i lovens bestemmelse § 11-7 nr. 2 
som gjelder kommuneplan.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal planlegges universelt 
utformet og tilrettelagt slik at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning 
som mulig. Hensynet til universell utforming skal fremmes i planleggingen 
av nye områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og ved 
utvikling og omforming av eksisterende områder, jf. kap 3.2.2.

Føringer for hvordan det skal tas hensyn til hele reisekjeden, herunder 
tilførselsveier, holdeplasser, parkeringsplasser, gangarealer osv., kan 
være fastlagt på kommuneplannivå, jf. § 11-7. Uansett kan man i regule-
ringsplan fastsette mer detaljerte bestemmelser knyttet til alle former 
for areal til transport, inkludert kjøreveg, gang- og sykkelveg, bane, havn 
og anlegg for lufttrafikk, mm.

Krav til adkomst til allment tilgjengelige bygninger og boliger er fastlagt i 
byggteknisk forskrift § 8-2 som strekningen fra kjørbar veg til bygnings 
inngang. Bestemmelsen i forskriften vil kunne få anvendelse i sentrums- 
og gågateområder hvor trafikkregler og kjøremønster ikke tillater unntak 
fra kjøreforbud. 

Skal tilsvarende gangbar adkomst oppnås fra f.eks. allment tilgjengelige 
parkeringsanlegg og holdeplasser i kollektivsystemet, der slike anlegg 
ikke kan sies å være naturlig knyttet til aktuelle allment tilgjengelige 
bygninger og boliger, må det fastsettes i bestemmelser i plan, jf pbl § 
12-5. Se mer om gangadkomst i kap. 4.3.

Statens vegvesen skriver i sin håndbok V129: «En reguleringsplan for et 
veganlegg med tilhørende reguleringsbestemmelser bør normalt avklare 
de fleste detaljene ved utformingen som er avgjørende for universell 
utforming.» Gjennom slike bestemmelser er det også mulig å gi mer 
konkrete krav enn det som følger av kravene til universell utforming i 
byggteknisk forskrift, f.eks. dersom kommunen mener at det er nødvendig 
for å sikre at hensynet til universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt. 

Transportøkonomisk institutt (2015) skriver: «De anbefalingene og eksem-
plene som finnes angående taktile ledelinjer, viser ofte enkle og ideelle 
situasjoner. Ofte passer dette ikke med virkeligheten. De som skal gjøre 
jobben, må derfor finne løsninger på egen hånd. Dette fører igjen til at det 
utformes dårlige løsninger for de synshemmede.» Dette viser at faglig 
innsats er nødvendig også i planlegging av prosjekter. I reguleringsplan 
kan det i beskrivelsen og i bruken av bestemmelser legges føringer som 
sikrer at slike utfordringer i valg av materialer og løsninger blir vurdert. 

Gangveier er omfattende beskrevet i Vegdirektoratets Håndbok V129  
om universell utforming av veger og gater i kapittel 7.4 og vedlegg 1 
Hvordan synshemmede beveger seg, vedlegg 2. 
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Temaanalyser. Vedlegg 3 inneholder sjekklister til utforming av gågate, 
fortau, gangfelt, gang- og sykkelveg, undergang – overgang, parkerings-
plass, rasteplass utsiktspunkt, trapp, rampe, holdeplass og knutepunkt. 

Skiltplan tydeliggjør enkeltelementer i planområdet som sikrer god 
tilgjengelighet og orientering. Det er særlig å anbefales i sentrale områder. 
Viktige tema her er bokstav- og tallstørrelse, fargebruk og kontraster 
med tanke på både de som har synshemminger og er fargeblinde.

Lys er et godt virkemiddel. Et anbefalt verktøy, ikke minst for et område 
der man har behov for å legge lys fra bunnen av, er å lage en lysplan. 
Visuelle ledelinjer langs gangveier, oversiktlige plasser og inngangspartier 
letter navigeringen ytterligere og senker behovet for kunstig belysning. 
Kommunene har et særskilt ansvar for å sikre en helhetlig lysplanlegging. 
Lysveilederen Lys på stedet (T-1512) til Samferdselsdepartementet, 
Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet omta-
ler dette nærmere. Foruten gevinster i form av redusert energiforbruk og 
klimautslipp, samt økonomiske besparelser vil kommunen legge til rette 
mer attraktive og tilgjengelige steder for folk flest. 

En samlet skiltplan for et område under prosjektering er viktig. En samlet 
skiltplan tydeliggjør enkeltelementer i planområdet som sikrer god 
tilgjengelighet og orientering. Viktige tema her er bokstav- og tallstørrelse, 
fargebruk og kontraster med tanke på både de som har svakt syn og er 
fargeblinde. Norsk standard - Universell utforming av opparbeidede 
uteområder (NS 11005:2011) har mer om utforming og hensiktsmessig 
plassering av skilt og annen informasjon. I eksisterende områder vil en 
gjennomgang av skilt og informasjon være nyttig; en rekke tiltak vil 
kunne være en del av den kontinuerlige driften og vedlikeholdet.

Kunstig belysning som i tillegg til å belyse også hjelper oss til å lese 
hvordan vei, trase eller f.eks. trapper leder oss videre fremover. 
Lesbarheten kan økes ved hjelp av et visuelt hierarki som blant annet 
omfatter markering av viktige steder, kontraster og ledelinjer. Plassering 
av belysning kan gjøre det enklere å oppfatte funksjonene og retningen 
på stekningen.

Visuell føring/optisk føring: Et lysanlegg, f.eks. motorveibelysning, men 
også belysning av gang- og sykkelveier, kan ved sin plassering og utforming 
bidra til at føreren danner seg et bilde av hvordan veien eller traseen 
føres videre gjennom landskapet. Visuell eller optisk føring omfatter 
derfor mer enn kun å lyse opp veien.
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Orientering og lesbarhet med lys

Lyskilden skal ikke plassere slik at den 
ikke hindrer fri ferdsel, utgjør en 
snublefare eller blender. 

(Eksempelsamling NS 5.2.1.2. Lyskilden 
er her plassert langsmed fortauskanten 
og utenfor gangsonen. 

Belysning i uteområder skal bidra til økt tilgjengelighet og trygghet for alle. 
Foto: ERCO Lightning.

Kilde: Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder. Veileder. Samferdselsdepartementet, 
Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.
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Lys som styrende element.

Gatelys alene gir sikkerhet og trygghet, men forsterker også gangfeltmarkeringen.

Retningen over fotgjengerfeltet er godt markert med lys. Tingvoll. 
Foto: Miljøverndepartementet 

Regulerende gateutstyr og gangsoner 

Pullerter i undergang hindrer biler å kjøre i 
gang- og sykkelvegen. Sammen med god 
soneinndeling gir dette tydelige og trygge 
gangsoner. 

Øvre Sund bru, Drammen. Foto: Kjell Wold, 
Statens vegvesen
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Bestemmelser om orienterbar kjøreveg, inkludert gate 
med fortau

Gateløp og kryssinger må utformes enkelt og logisk slik at trafikkmiljøet blir lett å 
bruke, forstå og huske. Enkle gateløsninger med langsgående linjer, klart definerte 
krysningssteder vinkelrett på fortau, korte krysningsavstander og klare skiller 
mellom trafikkgrupper må tilstrebes. Vegen og gangarealet må ha fast dekke som 
ikke gir friksjon eller nivåforskjeller.

Kilde: Eksempelsamling til NS 11005:2011. Standard Norge

Gangbaner

Gangbaner eller gangbroer kan være et nyttig tiltak for å bedre tilgjengeligheten 
der det ikke lett lar seg gjøre å opparbeide naturlig grunn til universell utforming. 

Grororud dalen/Ladeparken i Trondheim s 21 Universell utforming av opparbeide uteområder – 
Kilde: Eksempelsamling til NS 11005:2011. Standard Norge. 
Foto: Britt Stokke Lønaas, Standard Norge
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Bestemmelser for gang- og sykkelveg

 – Gang-/sykkelveg skal opparbeides 
med fast dekke. Naturlige eller 
spesiallagede ledelinjer for blinde  
og svaksynte skal etableres

 – Belegg i gangsonen må ikke gi for 
stor friksjon for rullestolbrukere og 
personer med ganghjelpemidler

 – Gang- og sykkelveger anbefales ikke 
større stigning enn 1:20

 – Der dette ikke er gjennomførbart, 
kan mindre partier ha brattere 
stigning maks 1:12

Kilde: NKF 2008

Bestemmelser om ledelinjer

Naturlige ledelinjer er vegkant, asfalt 
ved gress, heller ved gress, fortauskant, 
gjerde, mur, hekk, blomsterrabatt, 
brøytekant og fasade. Gangarealet bør 
være slett og framstå med kontrast til 
omgivelsene. Fuger og rister må 
utformes slik at spasérstokk/hvit stokk 
ikke setter seg fast.

Der det ikke finnes naturlige ledelinjer, 
suppleres gateutformingen med 
ledelinjer. Ledelinjer skal kunne ses, 
høres (når trafikanten sveiper med hvit 
stokk) og kjennes gjennom skosålene. 
Standardisert utforming og mønster 
bør tilstrebes. Behov for ledelinjer bør 
kartlegges i planfasen i samråd med 
det lokale blindeforbund.

Kilde: NKF 2008
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Kunstig eller naturlig ledelinje

Ledelinjer er aktuelt ved:
 – Viktige forbindelser: mellom holdeplasser, gangfelt, knutepunkt.
 – Fotgjengerarealer (torg, gågater, oa.).
 – Komplekse trafikkarealer hvor det vanskelig å få til naturlig ledning,  
f.eks. parkeringsareal.

 – Fra fortau til butikkinnganger.

Kilde: Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning (2015), Statens vegvesen og Direktoratet for 
byggkvalitet

I Danmark er fortau med eller tre heller/
sementplater i bredden innarbeidet. Alltid med 
med sidesoner og oftest med mellomliggende 
gatesteinsrad(er). En god og fattbar utforming.
Foto: Espen Idland 

Sammenheng mellom kunstige og nauturlige 
ledelinjer er krevende, og fører til at kunstige 
ledelinjer ikke bør tilstrebes brukt i utemiljø. 
Kilde: Arkitektoniske virkemidler for oriente ring 
og veifinning. Dibk/Statens vegvesen, 2015
Foto:

EINAR
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Bestemmelse for fotgjengeroverganger

 – Overgangsfelt skal markeres med 
nedsenket kantstein med høyde på 
20 mm fra gatenivå, slik at rullestol-
brukere har god fremkommelighet, 
samtidig som terskelen er høy nok til 
at blinde kan orientere seg etter den.

 – Overgangsfelt skal gå vinkelrett ut fra 
fortauet av hensyn til blinde og 
svaksynte og skal være merket med 
varselfelt.

 – Overgangsfelt mellom fortau og /
fotgjengerfelt skal ikke ha større 
helningsgrad enn 1:15.

Kilde: NKF 2008

Bestemmelser for kollektivanlegg 

 – Kollektivanlegg må ha klar og enkel 
organisering og skal utformes slik at 
de kan brukes av alle, herunder 
bevegelses- og orienteringshemmede. 
Ruteinformasjon må være godt 
merket og ha tydelig skrift og må 
plasseres uten hindringer foran.

 – Holdeplasser og leskur må ha nød-
vendig lys, sittemuligheter og nød-
vendig bredde for rullestol.

 – Høyden på kantsteiner skal tilpasses 
kollektivframkomstmiddelet.

 – Av- og påstigningsområdet må 
markeres med ledelinjer og opp-
merksomhetsfelt. Påstigningsfeltet 
skal ha maks stigning 1:25.

 – Ledelinjer og oppmerksomhetsfelt 
må markere hvor døra på bussen er.

 – Pollenrike trær og planter skal 
unngås (f.eks. or, bjørk og hassel).

Kilde: NKF 2008

Statens vegvesen har utgitt fire temahefter om universell utforming 
knyttet til temaene holdeplasser, knutepunkt, gangfelt og rasteplasser. 

For holdeplassene legges det vekt på f.eks. god bredde på fortau, avvikende 
belegg, ledelinje fra lehus, innsyn/utsyn fra lehhuset, og at holdeplassen 
inneholder benk, søppelkasse, gode skilt og tydelig navn på holdeplassen, 
og gjerne sykkelparkering. 

Knutepunktet er for bytte av transportmidler. Der må arealene være 
tydelig avgrenset, lett å orientere seg i og med synlig inngangspartier til 
ulike deler i terminalen. 
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Funksjonshemminger og løsningsmuligheter 

Aktuelle tiltak for å ivareta universell utforming i transportsystemet,  
knyttet opp til funksjonsområdene bevegelse, orientering og miljø  
(www.Tiltakskatalogen.no):

Bevegelse:
• Korte avstander
• Slett overflate - enkel å gå eller trille på
• Stigninger som er så slake som mulig
• Unngå nivåsprang
• Hvilemuligheter
• Tilstrekkelig areal for å komme til og 

eventuelt gjennom eller forbi
• Rekkehøyde som alle kan nå.
 
Orientering:
• Forutsigbarhet
• Gangarealer fri for hindringer
• Overflater som informerer om 

bruken
• Informasjon gitt på ulike måter
• Belysning.

Miljø:
• Unngå allergifremkallende planter 

der trafikanter ferdes
• Unngå røyking i nærheten av hoved-

innganger eller steder mange må 
passere

• Rutiner for drift og vedlikehold av 
grøntanlegg

• Allergivennlige materialer og 
rengjøringsmidler

• Egne avdelinger på kollektive trans-
portmidler der kjæledyr ikke er tillatt.

Kilder: Statens vegvesen håndbøker V129 
Universell utforming av veger og gater, V127 
Gangfeltkriterier, N100 Veg og gateutforming og 
V123 Kollektivtransport langs veg (Statens 
vegvesen 2007, 2009, 2011 og 2013).

Det urbane knutepunkt i Ski

Ski kommune har i samarbeid med 
Statens vegvesen, Ruter og Akershus 
fylkeskommune utarbeidet vei- og 
gateplanen Fra tettsted til urbant knute-
punkt for Ski tettsted. Planen tar 
utgangspunkt i gjeldende mål for 
utvikling av Ski og mål om at veksten i 
persontransport tas med kollektivtrans-
port, gåing og sykling. I planen er byen 
er delt inn i tre soner utenfor hver-
andre; Fotgjengerbyen, Sykkelbyen og 
Omlandet. I fotgjengerbyen skal all 

ferdsel skje på de gåendes premisser. 
Dette innebærer korte gangavstander 
og gode kryssingspunkter, lav hastighet 
for biltrafikken, attraktive gater og 
plasser, universell utforming, god 
orienterbarhet, samt trygghet og 
trafikksikkerhet. Tre premisser er 
sentrale: Hovedruter med høy kvalitet, 
viktige gangakser skal krysse jernbanen, 
samt finmasket gangnett og tilretteleg-
ging for snarveier i villaområdene.
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Kontraster i utforming av arealer er viktig for å kunne lese området. Bruk 
av ulike farger gir brukeren en kode til å forstå omgivelsene. For å gi 
brukeren en mulighet til å forstå disse fargekodene er det viktig å bruke 
lyskilder med god fargegjengivelse (Ra-indeks). Ledelys integrert i dekke, 
eller håndgelender som markerer nivåforskjeller, trapper og avslutninger, 
kan også gjøre hverdagen til mange brukere lettere. Universell utforming 
av uteområder, spesielt landlige uteområder, er en utfordring på grunn av 
balansen mellom tilrettelegging og bevaring av naturlandskapet. Det er av 
flere grunner ikke ønskelig å flombelyse store friluftsarealer. Løsningen 
blir her å sentrere lyset på viktige punkter som oppslagstavler og informa-
sjonsskilt, samt å fremheve sentrale krysningsområder med lys.

De samme underformål gjelder i kommuneplan, jf. pbl § 11-7 nr. 3.

Grønnstruktur skal planlegges slik at områdene er tilgjengelige for alle. 
Deler av oppholds- og aktivitetsområdene kan være mindre tilgjengelige/
brukbare for noen deler av befolkningen, så lenge det er avsatt tilstrekke-
lige områder som er det. Føringene for universell utforming skal primært 
fremmes på kommuneplannivå, både for nye områder og ved utvikling og 
omforming av eksisterende.

Underformålet friområder og parker i plan- og bygningsloven § 12-5 
omfatter tradisjonelt nærområder hvor det er viktigere med tilrettelegging 
for personer med nedsatt funksjonsevne. I byggteknisk forskrift § 8-4 nr. 1 
fremheves det særskilt at den bearbeidede delen av slike områder skal 
kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling 
mellom barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av funksjonsevne. 

Når det skal avveies hvordan forutsetningene om universell utforming skal 
følges opp, må det også tas hensyn til stedets egnethet og muligheter, 
størrelse, og naturgitte egenskaper. Naturkvalitetene og opplevelsesverdien 
ved området skal i størst mulig grad ivaretas og det må tas hensyn til 
kostnader. 

Tilgjengelighet for noen grupper kan stå i motsetning til kvaliteter andre 
brukere søker. Mange steder vil naturgitte forhold, som topografi, sjeldne 
eller sårbare naturtyper og landskapshensyn gjøre det vanskelig å tilrette-
legge områder slik at de tilfredsstiller tekniske krav til universell utforming. 
Reguleringsplanen er et egnet verktøy for slike avklaringer; slik kan gode 
alternative eller supplerende løsninger eller ruter finnes. 

Der tekniske krav og anbefalinger ikke kan følges fullt ut for enkelt tiltak, 
bør det framgå i planbeslutningene. Ulike behov for tiltak på sommer- og 
vinterføre må også vurderes. Ved forvaltning og tiltak i vegetasjonen må 
den stedegne vegetasjonen og verdifullt naturmangfold vurderes.

Grønnstruktur

Pbl § 12-5, arealformål 3 grønnstruktur med underformålene:
naturområder, turdrag, friområder og parker.
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Ladeparken – folkets park

Universell utforming har vært en viktig forutsetning for detaljplanleggingen av 
parken. Parken gir mange aktivitetsmuligheter og opplevelser og stimulerer både 
syn, hørsel, smak, likevektsansen og taktil følbarhet.

Hovedatkomsten er godt synlig fra hele parkområdet og naboområdet i Trondheim. 
Foto: Synlig.no

Overflater i uteområder 

Belegg eller dekke i uteområder vil variere 
avhengig av type område, formål, tiltak og bruk. 
Standarden stiller bl.a. krav til bæreevne, 
overflateegenskaper og at nivåforskjeller unngås.

Foto: Helmer Espeland, Kristiansand kommune

Kilde: Universell utforming av opparbeide 
uteområder - Eksempelsamling til NS 
11005:2011. Standard Norge 
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Friluft

Pbl § 12-5, arealformål nr. 3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, hvor 
følgende underformål er mest relevant for arbeidet med universell utforming:
friluftsliv, landbruk, natur- og friluftsområder der kommuneplanens arealdel tillater 
spredt bolig-, fritidsbolig- og næringsvirksomhet 

Pbl § 12-5, arealformål nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
med underformålene: ferdsel, fiske, natur- og friluftsområder hver for seg eller i 
kombinasjon.

Opparbeidelse av turvei 

Turveien har tilstrekkelig bredde på 
veien, fast dekke, nokså gode kontraster 
mellom selve turveien og sidekantene, 
sant fri høyde til utstikkende greiner og 
overheng. Trærne der folk ferdes er 
slike at de ikke bidrar til mye pollen.

Kilde: Universell utforming av opparbeide 
uteområder - Eksempelsamling til NS 
11005:2011. Standard Norge. 
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

De samme underformål gjelder i kommuneplan, jf. pbl § 11-7 nr. 5 og 6.

Friluftsområder er en del av omfattende formålskategorier i plan- og 
bygningsloven § 12-5, jf. pbl § 11-7, hvor det normalt ikke tillates bygge- 
og anleggstiltak utover stedbunden næring. Men i nærheten av tettsteder 
vil slike store sammenhengende områder ha stor interesse for det 
allmenne friluftslivet og være en del av nærturterrenget. 

Innfallsporter, parkering og servicefaciliteter (servering, toaletter mm.) 
og hovedtraseer for stier og løyper må godkjennes gjennom regulerings-
plan. Tilgjengelighet og brukbarhet for alle ivaretas dermed i planleggingen. 
Utover det og i mindre søkte deler av slike områder vil enkle tilretteleg-
gingstiltak som stier, løyper, gapahuker, badeplasser, utsiktspunkter, 
rasteplasser mm. kunne anlegges uten reguleringsplan. Men føringer for 
omfang, plassering og tilgjengelighet bør være vurdert i kommuneplan. 
Hvis ikke, bør interesseorgansisasjoner og kommunalt råd tas med i 
prosjektarbeidet.
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Vurderinger av områdenes eller tiltakets egnethet og muligheter, stør-
relse, naturgitte egenskaper, naturkvaliteter, opplevelsesverdier, og 
andre naturgitte forhold, som topografi, sjeldne eller sårbare naturtyper 
og landskapshensyn, og hvordan tilrettelegging/universell utforming kan 
innvirke, blir tilsvarende som i avsnittet for Grønnstruktur. Et særlig 
forhold er å vurdere allergifremmende vekster; trær og andre vekster 
har stor verdi i de fleste landskapstyper. 

Grøntområder og allergifremmende vekster

Det kan være fristende for en plaget 
allergiker å mene at boligen, omgivel-
sene, og arbeidsplassen, skal være 
fullstendig uten planter, slik at man er 
på den sikre siden i forhold til helse-
problemer. Man gir i så fall avkall på en 
viktig generell dimensjon i tilværelsen, 
da nærhet til naturen og plantelivet, er 
av vital betydning for vår livsstandard. 
Det er påvist klare psykiske og fysiske 
helsemessige fordeler ved å kunne 

bevege seg i et grønt miljø i forhold til 
et sterilt miljø. Det offentlige rom må 
også i størst mulig grad være tilgjengelig 
for allergikere og personer med andre 
overfølsomhetsreaksjoner. De som 
planlegger vegetasjon omkring og inne 
i institusjoner som skoler, barnehager, 
sykehjem, sykehus, servicekontorer, 
butikksentre osv. har et særlig ansvar her.

Kilde: Norsk astma- og allergiforbund

«Fremme det enkle friluftslivet, et friluftsliv for alle, i dagliglivet og i harmoni med naturen»)
Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Strategi for idrett og friluftsliv 2013–16 (http://www.ntfk.no/
Arbeidsomrader/kultur/Documents/Strategi_for_idr_og_fri.pdf 
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Kartlegging av friluftsområder

Statens kartverk har kartlagt friluftsområder i 126 kommuner. Disse registreringene 
gir et godt grunnlag for å planlegge og legge til rette for tilgjengelighet i frilufts- og 
nærturområder.

Kartlagt område med turvei, toalett, baderampe, sittebenker og friluftsområde.
Ill.: Statens kartverk, Tilgjengelighetsportalen

Skape gode turnærområder for mennesker flest 

Fylkeskommunen, fylkesmannen og 
vegvesenet i Telemark har introdusert 
prinsippet om universell utforming i 
friluftsprosjektet Sentrumsnære turveger 
i alle kommuner for å sikre at «alle i 
Telemark bør ha muligheten til å gå, 
sykle og trille hjemmefra». Prosjektet 
definerer en sentrumsnær turveg som 
en trasé for myke trafikanter, med kort 
 avstand (under 300 m) til mange boliger  

i et tettbygd strøk. Gjerne også i gangav-
stand til barnehager, skoler, sykehjem, 
idrettsanlegg,  butikker, grendehus og 
lignende. Noen turveger er blandet 
med motorisert ferdsel. Turvegens 
lengde bør være på minimum 2 km  
og helst som en rundløype.

Kilde: Sentrumsnære turveger. Universell 
utforming i Telemark. Eksempelsamling. 
Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskom-
mune og Statens vegvesen Telemark (2013)
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Stien er for alle

Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. 
Da traff jeg en så blid én, som trillet gamlemor! 

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

Han spurte med det samme: - Hvor lang er stien tro?
Jeg pekte: - Se på skiltet, en kvartmil, kanskje to. 

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

Han svarte: - d`er det samme, som blind så gå`kke det.
- Så kom litt mere nærme, d´er lyd på dette sted.

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

Og skiltet sjølv det talte med e-metallisk låt, 
og sa som mest nødvendig, at: - Stien, den er flott!

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

- Fra her til ende annen, for hver en gangtur god, 
 med benk i tunge kneiker, og romslig friluftsdo.

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

- Mot kant og stup det merkes at stien ligger trygt.
 En god markering er det for hjul og skeive skritt.

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

- Og blir det tungt å trille, sa skiltet, nesten stolt,
 så er hver kneik så korte, maks stigning én på tolv.

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

Jeg gikk en tur på stien og følte sjelens ro
For skogen er for alle, for fler´ enn oss på to

% Ho, ho, ho, ho, ho-ho-ho-ho, ho, ho %

elu10
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4.2  
Bestemmelser i byggesaksdelen som 
er relevant i en plansammenheng

Atkomst
Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av 
bygning blir godkjent, skal byggetomta etter pbl § 27-4 enten være sikret 
lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst 
dokument, eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen 
godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent 
av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. Normalt vil 
utformingen av atkomster fremkomme av reguleringsplan hvor stignings-
forhold og andre krav til universell utforming er vurdert. I enkeltsaksbe-
handling etter pbl § 27-4 bør kommunen legge tilsvarende vurderinger for 
å godt en tilfredsstillende atkomst. I norsk standardisering (NS 11001) 
fremholdes at i bratt terreng er hovedprinsippet at bilvei tar opp høyde-
forskjellene og at adkomst fra vei og parkering til bygningers inngang 
legges med et tilfredsstillende stigningsforhold etter standarden. I mange 
tilfeller vil likevel boligers kjørbare atkomst være eneste atkomst eller 
forbindelse mellom boligen og nærområder, som dermed også blir 
gangatkomst og bør vurderes deretter.

Avkjørsler

Ill.: Alternative avkjørsler til vurdering
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Søknadsplikt 
Kapittel 20 i plan- og bygningsloven omfatter forhold som skal klarlegges 
i byggesøknader. Loven gir anledning til at departementet kan gi forskrifter 
om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsene. Der slike bestemmelser 
ikke er fyldestgjørende for kommunens behov kan det legges føringer 
gjennom bestemmelser i kommunale planer, både om forhold som skal 
vurderes nærmere og om løsninger. Løsningene kan ikke fravikes i 
ugunstig retning for tiltakshaver der gitt forskrift angir særskilte 
løsninger. 

Flere av paragrafene omfatter bokstaver som kan komme i betraktning 
på denne måten. Det gjelder: 

Pbl § 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene, bokstavene a, b, d, f, g, i, 
j, k og l. 

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, 
konstruksjon eller anlegg

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 

tiltak som nevnt i bokstav a
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (heis)
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging 

som medfører fravikelse av bolig
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k) vesentlig terrenginngrep
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Pbl § 20 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, bokstavene a, c og e. 
a) mindre tiltak på bebygd eiendom
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første 

ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
e) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver
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Enkelte innrettinger kan være kompliserte byggverk og kan i noen tilfeller 
benyttes til varig opphold eller inneholde funksjoner som skal være 
allment tilgjengelige. Da skal generelt alle bestemmelser som gjelder for 
søknadspliktige tiltak, jf. pbl § 20-1, komme til anvendelse, herunder 
universell utforming og brukbarhet. Dette gjelder selv om tiltakshaver for 
slike bygg eller anlegg selv kan stå for søknad, prosjektering og utførelse. 

Pbl § 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, bokstavene a, b, d, e og g

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke 
kan brukes til beboelse

b) frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som 
oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller 
annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller

d) mindre tiltak i eksisterende byggverk
e) mindre tiltak utendørs
g) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

Tiltakshaver er ansvarlig for at alle deler av tiltaket etter disse bokstavene 
utføres i samsvar med bestemmelser i lov og byggteknisk forskrift. Der 
slike bygg eller mindre tiltak er knyttet til eller skal brukes sammen med 
eksisterende bygg og anlegg hvor det er krav til universell utforming og 
tilgjengelighet, bør likevel tilsvarende utforming opprettholdes. Det kan 
f.eks. være enkle sanitærbygg knyttet til turisthytter og friluftsanlegg. 
Eksisterende byggverk og uteområder med universell utforming bør 
heller ikke få senket sin brukbarhet.

Samordningsplikten
Det er vanlig at et tiltak etter plan- og bygningsloven kan berøre andre 
regelverk og andre myndighetsområder, jf. pbl § 21-5 Den kommunale 
bygningsmyndighetens samordningsplikt. En byggesøknad kan f.eks. gjelde 
tiltak innenfor vegområder som er utformet i samsvar med vegnormalene 
og tilhørende håndbøker. En byggesøknad kan videre omfatte forhold 
som er beskrevet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I plan kan 
det derfor tas høyde for i bestemmelser og retningslinjer at utforming og 
løsninger etter slike regelverk ikke skal være i konflikt med kommunens 
intensjoner. 

Kvalitetssikring og kontroll
Byggesaksforskriften utdyper bestemmelser i kap 24 Kvalitetssikring og 
kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak. Det gis her muligheter for 
kommunen å kreve kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og 
utførelse av tiltak utover det som direkte er gitt i forskriften. Dvs. at 
kommunen i sine strategiske dokumenter, herunder kommuneplan, kan 
angi om det skal gjennomføres slik kontroll, jf. forskriftens § 14-3 Krav om 
uavhengig kontroll etter kommunens vurdering. 
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Tilsyn 
Kapittel 25 om tilsyn gjelder gjennomføring av byggeoppgaver. Etter pbl 
§ 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal 
føres tilsyn. Det skal gjennomføres på den måte, i det omfang og med den 
intensitet som kommunen finner hensiktsmessig. Dette kan kommunen 
bestemme nærmere om i sine strategiske dokumenter, herunder kommune-
plan, f.eks. på hvilken måte universell utforming skal vektlegges i 
tilsynsarbeidet.

Raskt tilsyn via iPad i Trondheim

Byggesakskontoret i Trondheim kommune har ført tilsyn med universell utforming 
siden 2005. Universell utforming er politisk og administrativt forankret i kommunen. 
En elektroniske tilsynsmal har gitt kommunen en helt annen gjennomføringsevne 
med rask tilbakemelding til prosjekterende og tiltakshaver. Hver tilsynsmedarbeider 
bruker iPad under tilsynet og dokumenterer under tilsynet ved å fotografere. 
Bildene blir lagt rett inn i rapporten og man supplerer med tekst, der det er 
nødvendig. 

Tilsynsleder i Trondheim, Trine Lill Johansen, gjør tilsyn med iPad. 
Foto: Adressa www.adressa.no
 
Kilde: Trondheim kommune 
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Krav til tiltaket
Plan- og bygningslovens kapittel 29 Krav til tiltaket omhandler utforming og 
utførelse av byggetiltak. Det forutsettes at de får en god arkitektonisk 
utforming og innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til 
bygde og naturlige omgivelser og plassering. Det er gitt utdypende forskrift 
for å ivareta disse intensjonene i loven (Byggteknisk forskrift). På de fleste 
områder er anvisningene når det gjelder løsninger uttømmende og kan 
ikke endres gjennom bestemmelser i kommunale planer. Universell 
utforming er omhandlet i forskriftens kapitler 8 Uteareal og plassering av 
byggverk og 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk med underliggende 
paragrafer. I enkelte av paragrafene i kap. 29 gis imidlertid kommunen 
anledning til å utdype det som er gitt i forskrift. Kommunens virkemiddel 
bør da i hovedsak være omtale i planbeskrivelse og bestemmelser til plan, 
jf. kap. 2.1 foran om planbestemmelser mv.. Normalt vil detaljeringsnivået 
være slik at det er bestemmelser til detaljreguleringsplan, jf. kap. 4, som er 
den riktige bruken, men i noen tilfeller kan kommunen formuler kvalitets-
prinsipper som kan forankres på denne måten i kommuneplan. Slike 
muligheter for kommunen finnes i lovens §§ 29-2, 29-3 og 29-6.

Visuelle kvaliteter
I pbl § 29-2 Visuelle kvaliteter gis altså kommunen anledning til å utøve 
skjønn vedrørende prosjektering og utførelse slik at det får en god 
arkitektonisk utforming både i seg selv, i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering. Byggtekninsk forskrift går 
ikke særlig inn på slikt som bygningsutforming, farge og materialbruk, 
kontraster, funksjonelt «grep» på planløsning i seg selv og i forhold til sitt 
nærmiljø, atkomsters utforming, vegetasjon, orientering, lysforhold, oa. 
Alt dette har betydning for orienterbarhet, veifin ning, naturlige ledelinjer 
m.v. Det innebærer at kommunen kan vurdere om byggteknisk forskrifts 
bestemmelser på dette punktet er uttømmende ift. kommunens strategier 
og intensjoner om visuell kvaliteter og på hvilken måte universell utforming 
fordrer særskilt oppmerksomhet i den sammenheng. Kommunen kan 
derfor gi egne bestemmelser i kommuneplan og reguleringsplan. 
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Flere elementer -  to hekker, kantstein og markeringsstein, veggskive, farger og døromramning  
– gjør vegfinningen fram til inngangen tydelig. 
Kilde: Arkitektoniske virkemidler for oriente ring og veifinning, Statens vegve sen og Direktoratet for 
byggkvalitet (2015). 
Foto: Bjørkbekk og Lindheim landskapsarkitekter

Flere elementer letter veifinning

EKSEMPEL

Inngang, tydeliggjøring i arkitekturen 

Svært tydelig markering av hovedinngang i arkitekturen, Husnes kulturskulesenter.  
Arkitekter: Rambøll/LEAD Inc. Foto: arkitekten
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Likeverdig tilnærming

Tenkemåten om likeverdige løsninger må starte i prosjekteringen. Da blir løsningen 
god i ferdig prosjekt. 

«Et likeverdig hovedgrep – analysen», Per Ravn, Cubo arkitekter AS, Danmark

Ill. Fra renovering av eldre del av St. Olavs hospital, Trondheim. Foto:  Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Naturlige ledelinjer som hovedregel

Som en retningslinje er kunstige 
ledelinjer et valg kun ved mangel på 
naturlige ledelinjer og på steder hvor 
alle har behov for å orientere seg raskt 
og sikkert

Statens vegvesen, Håndbok V129 
Universell utforming av veger og gater  
(se også kap 4.2)
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Universell utforming og forsvarlighet
Tiltak etter lovens kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt 
utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Det gjelder 
også arbeidsbygg. 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.

Hovedformålet med pbl § 29-3 Krav til universell utforming og forsvarlighet 
og aktuell byggteknisk forskrift § 1-1 Formål er å bidra til byggverk av god 
kvalitet og som er i samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av 
loven, herunder forskriften og arealplaner med bestemmelser. Forskriften 
setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, 
universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, 
konstruksjons-sikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse 
og energi. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle tiltak, uavhengig av om 
arbeidene krever saksbehandling i kommunen eller ikke.

Forskriften er uttømmende så langt de enkelte bestemmelsen anviser 
tekniske løsninger. Det kan likevel være hensiktsmessig at kommunen i 
plan vurderer om kommunens intensjoner i sin egen politikk for universell 
utforming i tilstrekkelig grad er ivaretatt dersom forskriftens bestemmelser 
følges slavisk. Slike forhold kan være omfanget av tiltak og løsninger, 
tetthet og avstand mellom funksjoner og løsninger, vektlegging av 
hovedløsningen, jf. dtl § 9 m.fl., eller konsekvenser av demografiske 
forhold i et planområde. 

Byggverkets plassering, høyde og avstand fra 
nabogrense
Kommunen har hjemmel i pbl § 29-4 Byggverkets plassering, høyde og 
avstand fra nabogrense for å stille vilkår om høyde og form på terreng i 
byggetillatelsen, selv om dette ikke er regulert i plangrunnlaget. Det 
understreker at universell utforming skal ivaretas, f.eks. at atkomst er 
tilfredsstillende løst med hensyn til stigning, orienterbarhet oa.. Det bør 
fortrinnsvis anvises gjennom bestemmelser i reguleringsplan dersom 
terreng og atkomstforholdene kan være utfordrende. Minimumskrav til 
atkomster mv. er fastsatt i byggteknisk forskrift kap. 8, se også avsnittet 
Atkomst i dette kapittelet.   

Tekniske installasjoner og anlegg
Kommunen har etter pbl § 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg anledning 
til å stille krav til teknisk utforming og installasjoner som kan sikre at 
bygninger er egnet ulike brukerbehov, slik at hovedløsningens yteleses-
evne er god nok til å tåle indre og ytre belastninger som kan forekomme 
ved senere installasjoner av velferdsteknologiske tiltak. Det kan gjelde 
konstruksjonsforsterkninger, f. eks. for installasjon av pasientløfter og 
smart-hus teknologi.

Slike løsninger eller behov kan være en konsekvens av demografiske mål 
med befolkningssammensetning i ulike planområder.
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Skilt- og reklameinnretninger
Etter pbl § 30-3 Skilt- og reklameinnretninger skal ikke virke skjemmende 
eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken, 
eller være i strid med ønsket utvikling i kommunen. Dette innebærer at 
kommunen kan lage en strategi for skilt- og reklame som støtter det 
funksjons- og orienteringsbehov som innbyggerne har, og utforme 
strategien som bestemmelser om skilt og reklameinnretninger i kommu-
neplanens arealdel, jf. pbl § 11-9. 

Loven gir anledning til å fastsette bestemmelser om omfang, innhold  
og utforming av stedstilknyttet informasjon. For personer med nedsatt 
funksjonsevne er det særskilt viktig å sikre at informasjonen har slik 
kvalitet og utforming at de ut fra egne forutsetninger kan forstå og 
anvende bygninger og uteområder. Lystavler og bruk av blindeskrift  
og lyd er aktuelle virkemidler. 

Reklame i gatebildet 

Styring av løsfotreklame, Steinkjer 
Foto: Ørjan Troset

Kilde: http://www.miljolare.no/innsendt/bilder/18483/11018/4cc9508a67474/dsc00632.jpg 
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Andre varige konstruksjoner eller anlegg
På samme måte som kommunen har hjemmel etter pbl § 29-4, se over, 
til å stille vilkår om høyde og form på terreng i byggetillatelsen for 
byggverk gjelder det samme etter pbl § 30-4 for andre varige konstruk-
sjoner eller anlegg, og terrenginngrep. 

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
I byggteknisk forskrift kap. 1-2 er det angitt særskilt hvilke kategorier 
tiltak som omfattes eller er unntatt av de enkelte bestemmelser i for-
skriften. For konstruksjoner og anlegg, også midlertidige, er det særskilt 
angitt at kap. 8 og 12 gjelder bare så langt de passer. I kap. 8 og 12 ligger 
alle forskriftens anvisninger om universell utforming. 

Selv om rettsvirkningen av planer etter pbl §§ 11-6 første ledd og 12-4 
første ledd i utgangspunktet tar sikte på å regulere permanente bygge- og 
anleggstiltak, så har Kommunal- og regionaldepartementet i 2011 uttalt at 
ved midlertidig arealbruk må det foretas en konkret vurdering av virkningen 
av tiltaket ift. lovens intensjoner. Det innebærer at hensyn til universell 
utforming som er ivaretatt i området gjennom reguleringsplan eller andre 
bestemmelser må vurderes erstattet på en tilfredsstillende måte dersom 
midlertidige tiltak etter lovens § 30-5 skal gjennomføres. Kommunen kan i 
sine overordnede strategier f.eks. i kommuneplan eller i reguleringsplan 
forutsette at krav til universell utforming opprettholdes i slike områder. 
Teknisk forvaltning må da særskilt påse at slike forhold blir ivaretatt ved 
midlertidige omdisponeringer av gategrunn. 

Tydelig varsling av midlertidig anleggsarbeide

Midlertidig gangpassasje ved anleggsarbeid 
– skal ikke komme som en overraskelse
Foto: Magnus Nygren Syversen

Kilde: Fredrikstad blad (http://www.f-b.no/
nyheter/nyheter/
stengte-fortauet-uten-var-
sel/s/2-2.952-1.8134463) 
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Tiltak på eksisterende byggverk 
Lovens bestemmelse § 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk sier at på 
byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan 
hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring 
eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når  
det er i samsvar med plan. Eventuelle særskilte plankrav om universell 
utforming i en reguleringsplan for området vil komme til anvendelse. 
Ved ny regulering av områder som inneholder eksisterende bebyggelse 
og anlegg som skal bestå, bør det derfor tas inn bestemmelser som 
sikrer at kommunens intensjoner om universell utforming kommer til 
anvendelse. 

Bestemmelsen angir videre særskilt at ved bruksendring vil gjeldende 
bygningstekniske krav, f.eks. krav til arkitektonisk utforming, energi, 
universell utforming med videre, kunne kreves oppfylt i den grad de er 
nødvendige for den nye bruken ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet. 
Det kan derfor stilles de samme kravene ved bruksendring som ved 
nybygging. 

Bruksendring
På samme måte som ved tiltak på eksisterende byggverk (§ 31-2) kan 
kommunen knytte vilkår ved bruksendring fra bolig til forretningslokale, 
herunder hotell eller annet herberge slik det står i pbl § 31-6 
Bruksendring og riving av bolig. Her kan kommunen legge til grunn de 
samme prinsippene som følger av diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven: at lokaler og virksomheter som er rettet mot allmennheten er 
universelt utformet. Vilkåret for at det må innhentes særskilt tillatelse  
fra kommunen ved bruksendring er imidlertid at det er bestemt i egen 
kommuneplanbestemmelse.  

Utbedringsprogram
Kommunens ønsker om fornyelse av et område, jf pbl § 31-8. 
Utbedringsprogram kan vedtas som bestemmelser om omforming og 
fornyelse i hensynssone i kommuneplanens arealdel etter lovens § 11-8 
tredje ledd bokstav e) i kombinasjon med arealformål i § 12-5 annet ledd 
nr. 1 med tilsvarende planbestemmelser. Bruk av bestemmelsene gir 
ingen generell plikt til standardheving eller utbedring av bygningsmassen 
i et område, herunder universell utforming, men gir kommunen grunnlag 
for avtaleinngåelse i tilknytning til søknad om tiltak eller endring av 
eiendommen, f.eks. i forbindelse med seksjonering og vil kunne ha 
praktisk betydning i enkeltsaker der det nødvendige plangrunnlaget for 
utbedring ikke foreligger.
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4.3  
Bestemmelser i byggteknisk forskrift 
som har relevans i planlegging og hvor 
det materielle innholdet kan endres i 
plan og i bestemmelser til plan

Uteoppholdsareal
I omtalen av uterom med tilgjengelighet for alle i byggteknisk forskrift § 8 
henvises det til veiledning om grad av utnytting (H-2300, 2014). Der heter 
det at uteoppholdsarealene bør lokaliseres og utformes slik at de i så 
stor grad som mulig kan brukes av alle. Uterommet bør ha en utforming 
som gir mulighet både for opphold og sosialt samkvem, rekreasjon, lek 
og spill og gi mulighet for ulike typer aktivitet på de ulike årstidene. 
Arealene bør kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for 
samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre uavhengig av funk-
sjonsevne. Uteoppholdsarealene bør plasseres med god adkomst og 
ikke i for bratt terreng. Flate arealer gir bedre tilgjengelighet enn skrå 
arealer. Det er viktig å skille mellom rolige og støyende aktiviteter. 

For å oppnå denne kvaliteten fastsettes det etter forskriftens § 5-6 MUA 
(minste uteoppholdsareal) som en prosent av en tomts størrelse i plan.  
I bestemmelser til plan kan noen av kvalitetsintensjonene nevnt over 
begrunne fastsettelsen av MUA, jf. kap 3.2.1 om minste uteoppholdsareal.

Pbl § 12-7 nr. 14 omhandler arealer som skal være til offentlige formål 
eller felles areal. Det kan med hjemmel i denne delen av plans- og bygnings-
loven fastsettes at mangel på privat uteoppholdsareal på egen eiendom 
skal kompenseres med tilgang til offentlige eller felles friområder. Da vil 
kravene til universell utforming fastsatt i bestemmelser i plan eller etter 
forskriftens §§ 8-2 og 8-3 for slik private områdene også gjøres gjeldende 
for de respektive offentlige eller de felles friområdene. 
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Tilgjengelig oppholds-/møteplass på vinteren

Tilgjengelig uteområde og servering 
vinterstid. 

Foto: Britt Stokke Lønaas, Standard Norge

Opparbeidet uteareal og plassering av byggverk
Kapittel 8 i byggteknisk forskrift omhandler uteareal og plassering av 
byggverk. I forskriftens §§ 8-2, 8-3, 8-5, 8-6, 8-7 og 8-9 er det satt måltall 
for prekvalifiserte minimumsytelser til uteoppholdsarealer som skal 
tilfredsstille universell utforming. Det er også skrevet utfyllende om 
andre intensjoner som kan oppfylles. Slike intensjoner bør i første rekke 
uttrykkes i bestemmelser til reguleringsplan. I plan kan man også sette 
strengere krav enn minimumsytelsene.  

Bestemmelsene i TEK § 8-2 (opparbeidet uteareal) og § 8-3 (uteoppholds-
areal) omfatter både offentlig, felles og privat areal. Krav om universell 
utforming iht. bestemmelsen i kap. 8 kommer inn der slike arealer er 
allment tilgjengelige. Ved bestemmelser i reguleringsplan kan kommunen 
bestemme at kravene kan skjerpes og gjøres gjeldende for uteoppholds-
arealer i større boligområder. Normalt vil et større boligområde omfatte 
mer enn sju boenheter i naturlig sammenheng. Kravene omfatter også 
adkomsten til slike arealer.

Universell utforming og reguleringsbestemmelser

 – Gateløp og kryssinger må utformes enkelt og logisk slik at trafikkmiljøet blir lett 
å bruke, forstå og huske. Enkle gateløsninger med langsgående linjer, klart 
definerte kryssningssteder vinkelrett på fortau, korte kryssningsavstander og 
klare skiller mellom trafikkgrupper må tilstrebes.

 – Vegen og gangarealet må ha fast dekke som ikke gir friksjon eller nivåforskjeller.

Kilde: NKF 2008
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Uteoppholdsareal, utemøblering og andre elementer

Hvileområder med benk skal være på 
siden av gangarealet og slik utformet at 
det gir lett tilgang for f.eks. vogn eller 
rullestol. 

Foto: Trondheim kommune 

Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
I tek § 8-5 angis krav som kommer til anvendelse ved nyanlegg og 
endringer på eksisterende bygg og anlegg som er søknadspliktige. Ved 
bestemmelser i reguleringsplan for tilsvarende utforming kan det sikres 
at de samme prinsippene tas inn i detaljplanlegging og endringer av 
uteområder. Dette gjelder f.eks. sentrale ganglinjer på plasser og torg, 
tydelig avgrensning gangsoner eller gode ledelinjer. Hensikten er at 
villedende retningsinformasjon unngås, se også Arkitektoniske virkemidler 
for orientering og veifinning, (2015) Statens vegvesen og Direktoratet for 
byggkvalitet. 

Avgrensning av gangsoner 
gjennom ulik materialbruk

Stortorget, Hamar
Foto: Hamar Arbeiderblad
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Gangatkomst til byggverk
Minimumskriterier for brukbar gangatkomst til byggverk er omtalt i tek  
§ 8-6. I første ledd er det gitt et unntak for krav til tilgjengelighet til småhus 
(bygning med boenhet uten krav om heis) i bratt terreng som gjelder 
dersom terrenget er for bratt til at kravet til stigningsforhold fra kjørbar 
vei og parkering kan oppnås. Dette forutsetter en særskilt vurdering i plan 
som kommunen må ta stilling til. Det kan derfor settes bestemmelser i 
plan etter pbl § 12-7 nr. 12 om nærmere undersøkelser for å begrunne 
om forskriftens unntaksmulighet etter forskriftens § 8-6 første ledd skal 
komme til anvendelse for byggetiltaket. Kommunen kan også allerede i 
reguleringsplan ta stilling til at terrenget er slik at unntaksregelen ikke skal 
gjelde. Se også om adkomst i blant annet gågatearealer og fra kollektiv-
holdeplasser under punkt Samferdselanlegg og infrastruktur, s. 111.

Dersom kommunen i kommuneplan ikke har tatt stilling til om terrenget 
er for bratt i en slik særskilt vurdering, skal den prosjekterte løsningen 
legges til grunn i byggesaken. 

Atkomst til butikklokaler 

Stranda kommune har i sin oppgradering 
av sentrum (utkast til detaljplan 2004, 
prosjekteringsbasert med detaljpro-
sjektering for 2006-2010) vært opptatt 
av å ta tak i høydeforskjeller til grunn-
planet ved alle inngangspartier. Dette 

ble løst med lokale tilpasninger for den 
enkelte gate. Noen steder ble gate og 
fortau hevet så mye som 40 cm for at 
alle forretninger og utesteder skulle få 
trinnfrie inngangspartier.

Fortau langs fasade med møbleringssone i skille mot Torget i Stranda sentrum
 
Kilde: Universell utforming i sentrum. Møre og Romsdal fylkeskommune, Deltasenteret i Bufdir (2014) 
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Byggteknisk forskrift § 8-6 gjelder nye bygg. Eksemplet fra Stranda viser 
at kommunen ønsket å gjøre noe i eksisterende utbygd område. 
Atkomstkravene i byggteknisk forskrift kan gjennom bestemmelser  
til reguleringsplan gjøres gjeldende for eksisterende byggeområder. 

Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell 
utforming
Byggteknisk forskrift § 8-7 omhandler gangatkomst til uteoppholdsareal 
med krav om universell utforming. Kommunen kan gjøre tilsvarende 
bestemmelser gjeldende for adkomst til andre uteoppholdsarealer også. 
Minimumskravene i byggteknisk forskrift omhandler bl.a. stigningsforhold, 
dekketyper og sklisikkerhet . Kommunen kan gjennom bestemmelser i 
plan anvise kombinasjoner av slike løsninger som fraviker minimums-
bestemmelsene enkeltvis dersom det oppnås en bedre helhetsløsning. 
F.eks. vil bruk av gatevarme, gode rutiner for daglig vedlikehold, rekkverk 
og annet være aktuelle tiltak. Med hjemmel i pbl § 12-7 nr. 9 (retningslinjer 
for særskilte drifts- og skjøtselstiltak) kan kommunen fastsette tilsvarende 
bestemmelser for friområder. 

EKSEMPEL

Tekniske krav, veier, stier og plasser* 

Generelle krav: 
 – Maks terskler 20 mm til annet bruksareal, eks. plen. 
 – Maks stigning 1:20 i sentrumsområder, ved institusjoner og gravlunder, ellers 
1:12.

 – Faste dekker skal ha ledefelt, ledelinjer eller tydelig ledekant. Luminanskontrast 0,8. 
 – Grusdekker skal ha markert kant av kantstein eller vegetasjon. 
 – Der det er teknisk mulig og ikke skaper problemer for andre, brukes sideterreng 
til drenering av overvann. 

Plassdekke i granitt, fall 2%, ledefelt i mørk smågatestein, (Tangen 2009) 
Foto: Kristiansand kommune, Helmer Espeland
 
Kilde: Normaler for utomhusanlegg, Kristiansand kommune (2015)

* Merk at minimumskravet til stigning er endret i byggteknisk forskrift i 2017 (til 1:15)
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Ulike dekketyper gir gode synskontraster

Gågata Gjøvik. Ulike dekketyper og ledelinjer, og 
gatevarme, gir klar sonedeling og framkommelighet 
også om vinteren.
 
Foto: Martine H. Wilberg, Deltasenteret
 
Kilde: Universell utforming i sentrum. Rapport. 
Møre og Romsdal fylkeskommune/Deltasenteret 
(2014)

Parkering og annen oppstillingsplass
I tek § 8-8 angis at kommunen kan fastsette omfanget av parkeringsplasser, 
herunder andelen for forflytningshemmede. Fortrinnsvis skal tidligere 
vedtekter for parkering utgå (pbl av 1987 § 69-4) og erstattes av tilsvarende 
bestemmelser i reguleringsplanen, eller i kommuneplanen om de gjelder 
hele kommunen (pbl 11-9 nr. 5). Særskilte plasser for forflytningshemmede 
skal plasseres nær hovedinngang og heis, være tydelig skiltet og belyst. I 
reguleringsplan kan det stilles ytterligere krav i planbestemmelsene, både 
antall, utforming og plassering (pbl 12-7 nr. 1,2 og 5). Grunnlag for å 
beregne andelen for forflytningshemmede finnes bl.a. i Håndbok V129 
Universell utforming av veger og gater, Statens vegvesen (2011). 

Bestemmelse for parkering 

Det kan gis bestemmelser for parkering 
i byggeområder tiloffentlig formål, jf. 
pbl § 12-5 nr. 1. 

Det må avsettes et minimum av det 
totale antall parkeringsplasser til 
HC-parkeringsplasser, f.eks. 5-10%.

• P-plassene må utformes og plasseres 
slik at hensynet til bevegelseshem-
mede ivaretas.

• P-plassene skal plasseres lett tilgjenge-
lig i forhold til hovedinngangen 
(maks 20 m) god slik at kjøreveg ikke 
må krysses.

• Behovet for av- og på stigning nær 
hovedinngangen må ivaretas.

Kilde: Universell utforming og reguleringsbe-
stemmelser, Norsk kommunalteknisk forening 
2008
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Vedlegg
Oversikt over planleggingsrelevant lovverk og andre nasjonale 
føringer utover plan- og bygngingsloven og diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven som vedrører personer med nedsatt 
funksjonsevne

Lov av 17. juni 2005 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar 
og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. har som 
formål å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne sikres åpen, 
bred og tilgjengelig medvirkning i arbeid med saker som er særlig viktige 
for dem. Slike råd finnes i alle kommuner og fylkeskommuner, og virker 
som en nyttig samarbeidspartner i planprosesser etter plan- og bygnings-
loven. Ved hvert politisk valg er det viktig å legge til rette for at rådenes 
kompetanse kommer godt til rette i arbeidet med de universelle løsnin-
gene etter loven, jf. rundskriv Q-21/2012 fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet.

Lov av 10. september 2007 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
eller eldrerådsloven, har som formål å sikre eldres påvirkning i saker 
som gjelder levekårene for eldre. Slike råd finnes også i alle kommuner 
og fylkeskommuner og ivaretar de eldre interesser i planprosessen, jf. 
rundskriv A-32/2007 som er fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 
og forvaltes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Andre nasjonale føringer for universell utforming
Forvaltningssystemet for øvrig vil til enhver tid innebære føringer om 
universell utforming i planleggingen. Det er verdt å trekke fram følgende 
viktige føringer:

Nasjonal Transportplan
Universell utforming er et av fire hovedmål i Nasjonal transportplan 
2014-2023 og er grunnlag for policyarbeidet til veg- og transportmyndig-
hetene. Transportetatenes forslag til ny nasjonal transportplan for 
2018-29 ble framlagt i 2016.  
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Norske standarder
Standard Norge utarbeider norske standarder i samarbeidet med offentlige 
virksomheter og aktuelle bransjer. Standarder utarbeidet etter konsensus-
prinsippet og representerer anbefalte normer. To stykker: Universell 
utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger (NS 
11005:2011) og Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeidsbygninger 
og del 2 Boliger (NS 11001-1:2009) har innhold som er anvendelig for å 
fastsette bestemmelser i plan. 

NS 11005:2011 viser normer for universell utforming av opparbeidete 
uteområder, for derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang 
til området med mu ligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, 
deltakelse og sosialt samvær. NS 11005:2011 omfatter opparbeidete 
uteområder i tilknytning til bebyggelse og an legg, grønnstruktur, natur- 
og friluftsområder og samferdselsanlegg. Standarden omfatter krav til 
planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. NS 11001-1:2009 er 
utfyllende for løsninger i uteområder der byggteknisk forskrifts anvisninger 
er minimumskrav som kan fravikes i plan.  

Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved 
arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meld-
inger til Stortinget, forskrift av 2002. Formålet med utredningsinstruksen 
er å sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, rege-
lendringer og andre tiltak. Veileder til utredningsinstruksen punkt 11.3.9 
omhandler likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Det 
fastslås her at dersom saken antas å ha vesentlige konsekvenser for 
mulighet til likebehandling av personer med nedsatt funksjonsevne,  
skal dette utredes.  

Internasjonale føringer for universell utforming
Prinsippet om universell utforming og tilhørende nasjonal lovgivning er 
solid forankret i internasjonale forpliktelser, med FN-konvensjonen om 
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne som ble ratifisert 
av Norge i 2013, som hovedavtale.
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