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UNIVERSELL UTFORMING 



UNIVERSELL UTFORMING 

 Universell utforming er utforming av produkt og 

omgjevnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle 

menneske, i så stor utstrekning som mulig, utan tilpassing 

og ein spesiell utforming. 



Lover og  forskrifter (Modul 2) 



Det kommunale plansystemet 
(Modul3) 



Transportsystemet (Modul4) 



Friluftsområder (Modul5) 



Bygg og uteområder (Modul6) 

   Ny bestemmelse i plan- og bygningslova 

Krav til universell utforming gjeld for: 
 
• Nye publikumsbygg og arbeidsbygg. Gjeld også ved 

hovedombygging 
• Uteareal for allmennheten  
• Uteareal for større bustadområde/arbeidsplassar 
• Uteareal for bygningar med krav om heis 
• Gangtilkomst til byggverk med tilgjengelegheit eller 

universell utforming (Kommunen kan gje unntak der terreng 
er for bratt dersom det ikkje er krav om heis i bygget) 

   



Bygg og uteområder 

   Ny bestemmelse i plan- og bygningslova 

Krav til tilgjengelegheit: 
• 1. Nye bustadar med krav om heis  skal ha alle hovedfunksjonar 

på inngangsplanet, og inngangsplanet skal vere tilgjengeleg for 
personar med funksjonsnedsetting.                                                
2. Bustad i bygning utan krav om heis, med alle 
hovedfunksjonar  på bygningens inngangsplan, skal vere 
tilgjenegeleg på inngangsplanet. 
Unntak der terrenget er for bratt.  

• Hovedfunksjoner: Stove, kjøkken,soverom, bad og toalett 
 

   
Krav til heis for: 
• Byggverk for publikum og arbeidsbygningar med 2 

etasjer eller fleir. 
• Bustadbygg med 3 etasjer eller fleir. 



Eigedomsforvaltning 

Arbeidet med å utbedre eksisterende bygg består i 
hovedsak av følgende ledd:      
  
1. Kartlegging av status og mangler i forhold til universell 

utforming.  
     

2. Vurdering av mulige tiltak for å oppnå universell 
utforming.  
  

3. Prioritering av tiltak og gjennomføring i samordning med 
andre registrerte og prioriterte behov.     
  

4. Vanskelige avveininger av krav til universell utforming 
mot andre hensyn.   

 



Begrepet universell utforming 

 . 

Utforming av produkter og omgivelser slik at de 
kan brukes av alle, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for  tilpasing og ein spesiell 
utforming.  
 
Ein strategi for å oppnå et inkluderende 
samfunn  
med full likestilling og deltakelse for alle 
   
 





Kvar er det relevant med universell utforming ? 






