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Modulens innhold 
• Introvideo - 1:39 

• Gjennomgang av modulen 

• Introduksjon 

• Brukbarhet for alle 

• Publikumsbygg og arbeidsbygninger 

• Boliger 

• Uteareal 

• Eksisterende bygg og uteareal 

• Planløsning og bygningsdeler 

• Vurdering av bygg og prosjekter 
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Universell Utforming 

 

§ 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)  
 
§ 10. Universell utforming av bygninger, anlegg mv.  
 
§ 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
LOV AV-2008-06-20 / 2010 
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• Kapittel 1. Fellesbestemmelser : 

•  § 1-1. Lovens formål: 

• Prinsippet om universell utforming skal 
ligge til grunn for planlegging og kravene til 
det enkelte byggetiltak 

 
 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
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(Byggteknisk 
forskrift) 
 
Forskrift om 
tekniske krav til 
byggverk 

IKRAFTTREDELSE:2010-07-01  

 
 
§ 1-1. Formål  
        
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.  

”Forskrift om tekniske krav til byggverk” 

 
Uu er nå et gjennomgående krav i ny TEK-10! 
 
Innholder detaljerte krav til funksjon og kvalitet på utførelse 
basert på sikkerhet, energi og universell utforming. 
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Kilde: SINTEF detaljblad nr 220.300 
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§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø 
 
 Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og 

offentligrettslige organer skal under planleggingen av den 
enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, 
universell utforming og miljømessige konsekvenser av 
anskaffelsen.  

Lov om offentlige anskaffelser.  
LOV-1999-07-16-69, sist endret: 2009-01-01  
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8 

1) Utforming 
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2) Prosjektering 
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”Universell utforming i praksis” 
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3) Utførelse 

Universell utforming i praksis 



Direktoratet for byggkvalitet 
11 

Ledelinjer, Randaberg Kommunesenter. Foto; Linda N. Ask Rogaland Fylkeskommune 
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Leonardo da Vinci         Le Corbosier                    Ernst Neufert 
(fra 1452 til 1519)      (fra 1887 til 1965)         (fra 1900 til 1986)  

Dimensjonering av bygninger har vært basert på modeller 
- med en mannskropp som forbilde. 
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På vei mot et samfunn utformet 
for alle!  
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Tegning: Trond Bredesen 
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For at alle lettest mulig skal kunne bruke et bygg er det sikrest å 
planlegge etter denne modellen.  
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En utforming av produkter og omgivelser på en slik 
måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor 
utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller 
en spesiell utforming.  

(Miljøverndepartementet 1999) 

Universell Utforming 

 ”Med universell utforming menes utforming eller  
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske  
forholdene slik at alminnelig funksjon kan 
benyttes av flest mulig.” 

        (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 
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De 7 prinsippene om universell utforming og kriterier for utforming  

Maarten Wijks modell  
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Funksjonser som skal tas hensyn til 
ved bygging etter uu-regler 

 FUNKSJONSFRISKE 

330 000 

700 000 

130 000  (600 000) 

700 000 750 000 

600 000 
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• For nye byggverk   

o krav er gitt i tekniske forskifter til plan- og bygningsloven   
  

  
• Ved oppgradering må det gjøres prioriteringer i forhold til  

   
o Hvilke bygningskategorier som skal oppgraderes 

  
o Rekkefølgen i oppgradering av eksisterende bygningskategorier, 

anlegg og uteområder til universell utforming. 

Krav til nye og eksisterende anlegg 
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God belysning. Merking på bakken og med symbol på  
Stolpe. Kontrast-markering. 
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(Byggteknisk 
forskrift) 
 
Forskrift om 
tekniske krav til 
byggverk 

IKRAFTTREDELSE:2010-07-01  

 
§ 8-2. Uteareal med krav om universell utforming. 
        
a) uteareal for allmennheten  
 
b) felles uteareal for større boligområde  
 
c) uteareal for boligbygning med krav om heis  
 
D) uteareal for byggverk for publikum  
 
e) uteareal for arbeidsbygning.  

”Forskrift om tekniske krav til byggverk” 
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Rasteplassbord med plass til rullestol – kun forlenget bordplate 

Rasteplassbord uten plass til rullestol 



Direktoratet for byggkvalitet 



Direktoratet for byggkvalitet 
23 

Gangbro i friluftsområde. Foto; Linda N. Ask Rogaland Fylkeskommune 
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Overordnet planlegging  

DJUPADALEN I HAUGESUND 
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Turvei uten 
bratte partier, 
med kantstein. 
Denne fungerer 
som ledekant 
for svaksynte og 
sikkerhet for de 
som kjører 
rullestol, eller 
barnevogner. 
 

Bilde: Friluftsrådet Vest 
 

DJUPADALEN I HAUGESUND 
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Av: Todd Hawkins 

Bilde: Friluftsrådet Vest 
 

RULLESTOL-
MATTER PÅ 
SAND.-
STRENDENE  
PÅ VEST-
KARMØY.  

SANDVESANDEN PÅ KARMØY 
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Tilpassing av en sandkasse på en lekeplass. 
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Illustrasjon: HRH Design. 



Direktoratet for byggkvalitet 

 
Utformingskravene til bygninger 

 
• Nye publikumsbygg og arbeidsbygg skal ha universell utforming 

Gjelder også ved hovedombygging. Og når er det hovedombygging? 

  
• Nye boliger skal ha tilgjengelige boenheter. 

Minimumskrav for at rullestolbrukere skal kunne ta seg fram og bruke 

hovedfunksjonene i bygget.   

   
Målet er likestilt deltakelse for alle norske borgere. 

Bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
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Ringepanel og andre tablåer 
monteres i området     0,9 - 1,3 
m over underlaget og minimum 
0,5 m fra hjørne.  Unngå bruk 
av koder. 
Helst porttelefon i forbindelse 
med utvendig ringeklokke. 

Foto: Marten Wijk 
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• Må kjenne behovene og de formelle kravene 

  
• Sikre at byggingen skjer i henhold til kravene om universell utforming 

  
• Ansvar for oppfølging av tilgjengelighetskravene i byggesaker 
 
• Tilsynsplikt for ivaretakelse av krav til tilgjengelighet i byggesaker 

  

  
Spesifiserte krav og beskrivelser vil gjøre det lettere for prosjekterende og 
tiltakshavere å oppnå gode løsninger for universell utforming i prosjektene. 

Kommunen som kontrollmyndighet 
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Biloppstilling

Universell Utforming sin bølgesti i 11 punkter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Universell utforming 2010 

Flesland flypLass, Bergen - Foto: Mediesenteret HiB / Jon Hoem 
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• Generelle krav 
krav som gjelder alle typer byggverk  

  
• Tilgjengelig 

en standard der ikke alle krav til universell utforming gjelder.  

o Dimensjonering forr bruk av rullestol samt gitte krav til orientering.   
o Begrepet er kun knyttet til bygninger med boenheter 

  
• Universell utforming  

innebærer at hovedløsningen kan brukes av flest mulig  

o Kravet omfatter alle forhold som påvirker brukbarheten av tiltaket 

o Begrepet er knyttet til byggverk for publikum og arbeidsbygning. 
 

Begrepsavklaringer 
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Inngangspartier med god kontrast - internett 



Direktoratet for byggkvalitet 

Stiftsgårdsparken, Trondheim - Foto: Mediesenteret HiB / Jon Hoem 
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      § 32-8. Overtredelsesgebyr  

• Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig 
eller uaktsomt.  

 

• § 32-9. Straff  

 

• Overtredelser av § 32-8 første ledd som er 
vesentlige og forsettlige eller grovt uaktsomme, 
straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.  
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”Lov om planlegging og byggesaksbehandling”.  
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Selvaag Bygg AS 

 Nye forskrifter gir økte kostnader 
46 m2 
2-roms 

70 m2 
3-roms 

120 m2 
4-roms 

UU-krav:       

Adkomst (tomteareal /gangstier må jevnes ut) 11 000 15 000 28 000 

Byggekost for snusirkel 1,5m i alle rom 90 000 30 000 0 

Heis fra og med 3 etasjers bebyggelse 110 000 130 000 160 000 

Ekstra kost per leilighet 211 000 175 000 188 000 

Pluss merverdiavgift 52 750 43 750 47 000 

Tilleggskostnad per leilighet 263 750 218 750 235 000 
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Kari Vartdal Riise - Dn.no , Fredag 13.04.2012, kl. 14:04 (basert på Selvaag Bygg`s anslag fra 2007?) 

Bestemmelse Beløp 

Saksbehandlingsforskriften 1 000 

Tredjepartskontroll 30 000 

Elektroforskriften NEK 400 10 000 

Energiforskriften 245 000 

Energimerking 1 500 

Brannforskriften: 25 000 

Lydkrav 15 000 

Radon 2 000 

Tilgjengelighet 264 000 

Garanti 1 500 

TOTALT 595 000 

Ny dato for tredjepartskontroll er satt til 1. januar 2013.  

Riktige tall på tilgjengelighet er 1.700.- på en leilighet på 40m2 

http://dn.no/
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Hus og garasje. Garasje uten trapper og inngang med trapper. 
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Rampe i kombinasjon med en trapp. 
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Av: Todd Hawkins 

I bygg og 
uteområder skal det 

være lett  

å ta seg frem i og 

leve i…….. 

uansett alder  

og funksjonsnivå. 
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Universell Utforming 


