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http://www.youtube.com/watch?v=npA4upKmnMs
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Regjeringens handlingsplan for universell utforming 
og økt tilgjengelighet 2009-2013 

   
• Visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. 

  
• Kan oppnås gjennom ulike virkemidler tilpasset sektor og oppgave.  

  
• Tidsfastsatte mål.   

  
• Tiltak for å utvikle eksisterende bygningsmasse vil være nødvendig.  

  
• Direkte føringer og krav til utviklingen av den statlige bygningsmassen.  

Norge universelt utformet 2025 
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http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge universelt utformet 2025 web endelig.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge universelt utformet 2025 web endelig.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge universelt utformet 2025 web endelig.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge universelt utformet 2025 web endelig.pdf
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Loven har et generelt forbud mot diskriminering, og omfatter en 
aktivitetsplikt.  
  
Plikten skal vurderes i forhold til et rimelighetskrav.  
  
  
• Universell utforming er en innovativ strategi 

o krever en kontinuerlig oppdatering i forhold til hva som er mulig.   
  

• Det som tidligere har  vært ansett som ”godt nok” er ikke tilstrekkelig. 
   

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven   
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Kravene gjelder nybygging og omfattende ombygging  
  
• Loven gir hjemmel til å utarbeide forskrifter for oppgradering av grupper 

av bygg. Jmf § 31-4. "Pålegg om dokumentasjon":   
 
Kongen kan gi forskrift om at bestemte typer tiltak eller bestemte typer 
eksisterende bygninger, anlegg eller uteområder skal opparbeides slik at 
de blir universelt utformet. Det kan gis frist for slik opparbeidelse.    
 
Dette er en måte å nyansere slike krav på, og å avgrense dem til de 
grupper av bygg som anses viktigst i forhold til universell utforming. 

Plan- og bygningsloven 
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Trondheim Kommune 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven   
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Vingreiser fikk pålegg om å utbedre dette inngangspartiet.Karl Johansgt. Oslo Bilde Norges Handikappforbund  

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven   
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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.   
 

Hovedinnholdet i forvaltningsarbeidet   
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Arbeidet med å utbedre eksisterende bygg består i hovedsak av 
følgende ledd:      
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Hvordan kartlegge eksisterende bygg   
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Stockholm stadsbibliotek- Foto: Mediesenteret HiB / Jon Hoem 
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Servicebygg v/ Domkirken, Trondheim - Foto: Mediesenteret HiB / Jon Hoem 
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Universell Utforming 

• Blanke  

• kommunikasjons-
veier  er 

• vanskelige å  

• orientere seg på. 
 
 

 

 

 

 

 

    

 FOTO: www.industrialsa.com 
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Universell Utforming 
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Universell Utforming sin bølgesti punkt 6 –              bad/toalett/ 
vaskerom: 
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Universell Utforming 

Foto; www.dwell.com ”Skyline” 
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• Brannslukningsapparatet kan 
brukes av alle. 

• Dette piper og lyser når det 
brenner. 

Uu- design 

For eksempel i forhold til ”Lov om offentlige innkjøp” 
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Universell Utforming 

• Uu- design 
 

• Kunne du tenkt  

• deg en koffert  

• uten hjul?? 

18 
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Universell Utforming 
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Foto; Linda N. Ask,   Rogaland Fylkeskommune 

Fjernkontrollen 

 

Ble utviklet for personer med 

nedsatt bevegelse 
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Universell Utforming 
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Foto; Linda N. Ask,   Rogaland Fylkeskommune 

Lydboken 

 

Ble laget for personer med 

synsnedsettelse 
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Universell Utforming 

21 

Ett blandebatteri og en saks for alle: 

 

 


