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«Når ingen er imot et tilgjengelig samfunn 
– hvorfor har vi da ikke oppnådd det?»  
Hilde Gulbrandsen

Vi har snakket med og fått meninger, 
innspill og kommentarer fra:
Thomas Hylland Eriksen, Sosialantroplolog, professor, Uiniversitetet i Oslo

Kjetil Trædal Thorsen, Siv. ark. Snøhetta

Hilde Gulbrandsen, Sjefsingeniør Kristiansand kommune
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Anna Bakken, Student Norges landbrukshøgskole
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Husbanken har gjennom fl ere år arbeidet med prosjektet Universell utforming av bolig, 
bygning og utemiljø. Prosjektet rettet seg mot utdanningsinstitusjonene for å få universell 
utforming på dagsorden og inn i læreplanene.

I prosjektperioden ble det  generert stor aktivitet med forsøk og utvikling av læremateriell i 
utdanningene til ergoterapi, planlegging, arkitektur, interiørarkitektur, industridesign, inge-
niørfag. I tillegg var videregående skoler involvert.

I forlengelsen av dette ønsker Husbanken å motivere til at universell utforming blir tatt i 
bruk som strategi ved planlegging og som arbeidsmåte ved utforming av boliger, bygg, 
utearealer og produkter. Forståelsen for begrepet universell utforming er i ferd med å vinne 
fram i det norske samfunnet. Holdningene endrer seg til positivt å ta i bruk universell utfor-
ming som tilnærmingsmåte.  

Vi har intervjuet politikere fra ulike regjeringer, dosenter, sosiologer, arkitekter, industride-
signere, økonomer og studenter. Fra ulikt ståsted gir alle sitt syn på betydningen av å forstå 
begrepet universell utforming og fi nne nye arbeidsmetoder for å forme vårt fysiske miljø slik 
at det gir mulighet for deltakelse for alle innbyggere.

Husbanken gir ut heftet som en del av dokumentasjonen av Utdanningsprosjektet Uni-
versell utforming av bolig, bygning og utemiljø. I redaksjonen har Dagfrid Hestnes, FFO, 
Karine Denizoe, NBI, Edel K. Heggem, VISTA Utredning AS og Tone Rønnevig, Husbanken, 
deltatt. 

Husbanken håper heftet gir leserne lyst til å sette seg inn i emnet for deretter å utvikle det 
videre innenfor sitt eget fagfelt. Det er behov for innovasjon i alle faser og deler av plan-,  
bygge- og produktutviklingen. 

Vi ønsker lykke til!

Oslo, januar  2003

Geir Barvik
Adm. direktør

«Gjennom dialog med aktørene
vil vi påvirke så godt vi kan»
Geir Barvik

Forord
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Er et universelt utformet sam-
funn science-fi ction? Kanskje 
det er nettopp det. Det byg-
ges nytt, og det gamle vi har 
rehabiliteres. Uterom fornyes. 
Når vi ser bakover i historien 
blir utviklingen synlig. Ar-
kitekturen svarer tydelig på 
strømninger i samfunnet 
der epokene veksler og ver-
digrunnlaget skifter. 

I boligarkitekturen har men-
neskets helse ofte vært et 
viktig motiv for endring. Da 
man så hvilken effekt mørke 
rom og trangboddhet hadde 
på folks helse, endret dette 
normene og byggene ble for-
met slik at bl.a. dagslyset ble 
bedre utnyttet. 

I dagens samfunn er det en 
dreining der dialogen med 

kunden er viktigste innspill. 
Dette gjelder i markedsføring 
og innen planlegging, og er 
like aktuelt i fysisk planleg-
ging som i forhold til produk-
ter eller tjenester. Kunden og 
brukerene er premissgivere for 
og et godt resultat og et godt 
resultat er det som skaper et-
terspørsel og tilfredshet. 

Det krever litt i starten å tenke 

Nye 
trender 

«Universell utforming bærer en 
modernitet i seg og fører med seg en 
ny type arkitektur og nye løsninger»
Kjetil Trædal Thorsen
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på at bygget skal kunne brukes 
av alle. De tekniske løsninger 
fi nnes alltid. Utfordringen er 
å velge det som samlet gir god 
brukbarhet

Universell utforming er basert 
på at menneskenes funksjons-
evne er forskjellig, og at dette 
må være en premiss for den 
fysiske utformingen. De løs-
ningene vi velger i det bygde 

miljøet kompenserer eller 
forverrer disse forskjellene. 
Gjennom å være bevisst på 
forskjellene i funksjonsevne 
kan vi velge  de løsningene 
som gjør forskjellene min-
dre. 

Det er nye trender nå. Det er 
tid for å kreere et nytt bilde 
av samfunnsdeltakeren. Vi 
har skapt et samfunn der det 

er diskriminerende å eksklu-
dere noen. Dette  innebærer 
at barn, unge, voksne og eldre 
skal kunne bo i enhver bolig, 
ferdes på de samme møteplas-
sene, kunne gå i de samme 
teatrene, ta de samme bussene 
og trikkene.  Integrering, del-
takelse og likestilling på alle 
samfunnsområder er et ut-
trykk for toleranse og respekt. 
Fysisk tilgjengelighet legger 

«Planlegg for alle, 
ikke for de få, 
og ikke for de mange!»
Jo Stein Moen

Fotgjengerovergang i Trondheim sentrum.
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ofte grunnlaget for sosial til-
gjengelighet – vi er avhengige 
av våre omgivelser i alle våre 
menneskelige situasjoner. 

Arkitekter, designere og 
planleggere har lenge fulgt 
en tradisjon med å utforme 
sine prosjekter ut fra det 
brukerbildet som ble gitt i 
undervisningen. Det vil si at 
man har kunnet bruke seg selv 
som rolleperson. Å tenke seg 
selv som svaksynt, allergisk 

og dårlig til beins er ikke så 
lett. Nytenkning om funksjon 
har lenge vært nedprioritert, 
og temaet har i årevis vært 
underordnet kreativitet, 
formgiving og estetikk så vel 
av utdannelsesinstitusjonene 
som av fagmiljøene. Nå er det 
ny giv, funksjon er revitalisert. 
Den nye arkitekturen kan bli 
din, de gode løsningene kan 
være dine.     

Ideologien bak universell ut-

forming er at alle mennesker 
skal ha en felles samfunns-
messig arena. Universell ut-
forming er i utgangspunktet 
et enkelt konsept, ønsket om 
at alle skal kunne delta på lik 
linje, ligger bak. 

Det er viktig at alle kan be-
nytte seg av det samme og ha 
samme valgmuligheter. Uni-
versell utforming betyr altså 
at hele vårt fysiske miljø; fra 
uterom, gaterom, inngang, 

«Har en først satt seg inn i begrepet 
universell utforming, klarer en ikke å la 
være å tenke på det» 
Anna Bakken

Studentprosjekt ved Institutt for industridesign, Oslo.
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planløsning og innerom, til 
service og enkeltprodukter, 
må være utformet og basert 
på mennesker med varier-
ende størrelse og funksjons-
evne. Ingen skal måtte gå 
bakveien, ingen skal måtte 
bæres inn og ut av bygg eller 
transportmidler.

Dette innebærer å la de tradi-
sjonene som gir dårlige løs-
ninger fare. Vi trenger ikke 
lenger offentlige kontorer 

i 2. etasje der det ikke er 
heis; det er ubetenksomt å 
legge brostein i gatene uten 
å legge kjøre- og ledelinjer i 
annet materiale. Det er inn-
effektivt å bygge tog som må 
ha spesialheiser for rullestol-
brukere; og hvem synes det 
er en funksjonell løsning å 
tre seg igjennom svingdører 
med eller uten koffert?

Vi får gode løsninger når vi 
bruker livsløpet som indika-

tor. Vi kan fi nne et felles mul-
tiplum når vi vet hvordan det 
er å se dårlig, når vi har prøvd 
å komme oss fram på hjul, når 
vi aner hva allergi kan være 
og når vi har ergret oss over 
å ikke fi nne fram.

«Universell utforming 
har skapt ambisjoner 
hos studentene. Våre 
erfaringer med å prøve nye 
arbeidsmetoder er absolutt 
positive»
Hilde Angelfoss 

Studentprosjekt ved Institutt for industridesign, Oslo.
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Vi ønsker oss praktiske om-
givelser. Og estetiske, så vel 
hjemme som ute. Når vi skal 
ut å reise, synes vi det er en 
fordel at skiltingen på fl yplas-
sen er slik at vi ikke er i tvil 
om hvor fl yet går fra, når det 
går og hvordan vi skal komme 
dit. Når vi er hjemme, vil vi ha 
det som skal brukes på kjøk-
kenet – i kjøkkenet. Selvføl-
geligheter. Ja i dag, men det 
er ikke alle fl yplasser som er 
like enkle å forstå og det er 
ikke så lenge siden potetene 
var i boden i kjelleren.

Tar vi ordet offentlig på alvor, 
og bygger praktiske boliger 
der livsløpet er en indikator, 
vil boliger, bygg og uteplasser 
få en utforming som er vår 
sivilisasjon verdig. 

Det har vært en utvikling mot 
å ta hensyn til menneskets 
forskjellighet. Dette skyldes 
både at byggeforskriftene 
setter tydelig krav om dette, 
men også at vi generelt sett 
har fått en  økt fokusering 
på integrering. Forholdene 
er blitt bedre, men funksjons-

hemmedes krav blir fortsatt 
sett på som særkrav. Temaet 
blir som oftest behandlet ved 
siden av og/eller tatt med på 
slutten av den ordinære plan-
leggingsprosessen. Dette fører 
til at slike hensyn blir ivaretatt 
gjennom spesialløsninger for 
enkeltgrupper, og disse kom-
mer i tillegg til de ordinære 
løsningene. Det koster mer 
å lage to løsninger enn en. 
Og vi får løsninger som både 
estetisk og fysisk er mindre 
gode enn om de hadde vært 
integrert i planleggings- og 

«Boligen skal være slik at den kan 
ta imot folk med forskjellighet»
Geir Barvik

Samba Bærumba i Bærum.                  Foto: Lene Schmidt
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formgivingsprosessen fra 
begynnelsen av. I mange til-
feller fører også for dårlig eller 
manglende fysisk tilgjenge-
lighet til at mennesker blir 
fysisk utestengt fra deltakelse 
i samfunnet 

Et typisk eksempel er at 
mange automatisk tenker 
på rullestolbrukere når det 
er snakk om tilgjengelig-
het. Men det fi nnes mange 
 andre som ofte blir glemt. 
For eksempel barn, eldre, 
synshemmede, hørselshem-
mede og miljøhemmede. 
Ved å lage hovedløsninger 
som fungerer for alle, lager 
man ikke bare mer estetisk 
helhetlige omgivelser; man 
gir også alle mulighet til å 
delta på lik linje og fungere 
mest mulig selvstendig på 
samfunnets ulike arenaer. 
Og det er en kjent sak at 
omgivelser som fungerer 
for dem med redusert funk-
sjonsevne, fungerer bedre  
for alle mennesker.  

«Hvor tilgjengelige omgivelsene blir, 
gir et mål om graden av sivilisasjon»
Thomas Hylland Eriksen

Foto: Trygve Skramstad
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Konkurranse-
fortrinn?

Snart kan man som fagperson 
ikke være bekjent av – ikke å 
benytte konseptet universell 
utforming i arbeidet med ut-
formingen av omgivelsene. 

Temaet universell utforming 
er kommet for å bli. Fagmiljø-
ene for formgiving og plan-
legging kan ikke gå utenom. 
Og fl ere følger trenden – å få 
et bredt brukergrensesnitt 
på løsningene. Utviklingen 
gjelder hele Europa, og ikke 

minst USA. På bakgrunn av 
de internasjonalt og offent-
lig uttalte målsetningene og 
kravene på området, samt en 
stadig økende bevissthet om 
feltet generelt i samfunnet, er 
det grunnlag for å slå fast at 
dette er og vil bli en stadig 
mer etterspurt kunnskap og 
ekspertise. Den som fatter det 
først – og setter seg inn i det 
– vil se fordelene. 

Som Rimi-Hagen kunne ha 

sagt: Dersom jeg bygde trap-
per til alle butikkene våre 
– hvor mange kunder ville 
vi da ha fått? 

Kunnskap på dette området 
vil sannsynligvis bli et kri-
terium for å konkurrere om 
fremtidige prosjekter. Derfor 
vil kunnskap og erfaring på 
dette området gi et klart 
konkurransefortrinn. Det er 
ennå mye ugjort. Det trengs 
ny kunnskap, forskning og 

«Universell utforming er 
en forutsetning når skoler 
rehabiliteres og når nye bygges» 
Elisabeth Aspaker
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«Det er i dette arbeidet viktig å huske at 
det er god samfunnsøkonomisk investering 
i det at folk greier seg selv i hverdagen.» 
Sigmund Asmervik  

«Store og tydelige betjeningsknapper – 
ligger helt perfekt i hånden. Enkel å bruke. 
Lettlest og god brukermanual.»
Fra testresultat i Aftenposten

pilotprosjekter som bygger 
på og utforsker teorien om 
universell utforming.  En 
spennende kreativ utfordring 
er å lage prosjekter som kom-
binerer estetikk og funksjon, 
slik at brukbarhet for alle blir 
en integrert del av den form-
messige helheten.  

Samfunnsøkonomisk er det 
ingen tvil om at det svarer 
seg å utforme omgivelsene 
våre slik at alle kan delta i det 

ordinære samfunnslivet og 
leve et selvstendig liv. Dette 
er viktig for å ivareta livskva-
liteten, menneskeverdet og 
rettighetene til hver enkelt. 
Og sett fra det offentliges 
side, ville et samfunn som 
er fysisk brukbart for alle, gi 
store økonomiske gevinster. 
Man ville blant annet slippe 
å bygge spesialboliger for 
enkeltgrupper. Spesialtran-
sport ville være unødvendig 
for de fl este, fl ere ville kunne 

ta høyere utdannelse, og 
fl ere ville kunne delta aktivt 
i det ordinære arbeidslivet. 
Det kan forventes færre og 
kortere sykehusopphold, og 
færre fallulykker. Dette vil 
igjen føre til store besparel-
ser i bygge-, investerings- og 
vedlikeholdsutgifter og ikke 
minst trygdeytelser. Bare for 
å nevne noe.
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Ideologien bak begrepet uni-
versell utforming innebærer 
at man ikke skal lage spesielle 
løsninger for spesielle bruker-
grupper, men at man skal lage 
løsninger som i utgangspunk-
tet kan brukes av alle. 

I visjonen bak og i det prak-
tiske arbeidet med universell 
utforming ligger en klar ambi-

sjon om at; «Alle produkter, 
bygninger og omgivelser 
skal planlegges slik at de 
kan brukes på samme vilkår 
av så mange som overhodet 
mulig».  

Innholdet i og tankegan-
gen omkring universell 
utforming ble beskrevet av 
arkitekt Michael Bednar i 

USA for over 20 år siden, 
og ble for alvor tatt i bruk 
i forbindelse med ADA-
lovgivningen (Americans 
with disabilities act) i 1990. 
Målsetningen med loven 
var å sikre grunnleggende 
borgerrettigheter ved å hin-
dre at folk blir diskriminert 
grunnet funksjonshemning. 
Likhet innebærer å tilby 

«Uten bevissthet hjelper ikke kunnskap» 
Hilde Gulbrandsen

Fakta om 
universell 
 utforming
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samme type løsninger til 
alle mennesker.

Utforming etter prinsippene 
om universell utforming vil 
føre til en kvalitetsheving, 
og vil komme alle brukere til 
gode fordi omgivelsene blir 
enklere å bruke og ferdes i. 
Det vil også lønne seg øko-
nomisk å lage hovedløsninger 

som kan brukes av alle iste-
denfor å lage tilleggsløsninger 
for å dekke særbehovene til et 
mindretall. Estetisk vil det i 
mange tilfeller bli mer helhet-
lige og bedre løsninger enn 
særløsninger som ofte skiller 
seg ut fra resten av den form-
messige helheten. Tenk bare 
på en rampe.

Det får fysiske konsekvenser 
når mange tar i bruk hjulet 
som det nyttige hjelpemid-
delet det er. Tenk på syklis-
ter, foreldre med barnevogn, 
rulleskøyter, sparkesykler, rei-
sende med kofferter på hjul, 
varetraller og lignende. 

To ulike måter å løse tilgjengelighet 
til friområder på. Her fra Baneheia i 
Kristiansand. 

Fra Liatjønna friluftsområde i Mosvik.
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Førsteamanuensis ved arkitekt-
utdanningen ved Arkitekt-
høgskolen i Oslo, Margrethe 
Dobloug:
Selv om det er behov for 
mer kunnskap, forskning og 
pilotprosjekter på området, er 
det allerede gjort en god del 
erfaringer. Fagmiljøer med 
ulike ståsteder har skapt 
et grunnlag som er et godt 
utgangspunkt  for videre 
utvikling.    

Politisk rådgiver i Utdannings- 
og forskningsdepartementet 
(2001-), Elisabeth Aspaker: 
Utdannings- og forskningsde-
partementet har innarbeidet 
universell utforming som 
målsetting for en rekke til-
tak som skal gjennomføres i 
nærmeste framtid.

I handlingsplanen for kom-
petansereformen 2000-2003 
er overordnet mål formulert 

til: «Tiltakene i kompetanse-
reformen må gis en univer-
sell utforming slik at de kan 
passe for mennesker med 
ulike forutsetninger, i så stor 
utstrekning som mulig og 
uten behov for tilpasning 
eller spesiell utforming i et-
terkant.

Utdannings- og forskningsde-
partementet har tatt ballen; 
vi har stort trøkk på mange 

Meninger om  
universell 

 utforming

«Bygninger og omgivelser skal vare lenge og 
derfor er det viktig å tenke ulike brukerkrav» 
Margrethe Dobloug
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felter innen skolesatsingen. 
Utdannings- og forsknings-
departementet utarbeider 
hvert år et tildelingsbrev til 
sine underliggende etater. I 
disse brevene ble det i 2001 
og i 2002 påpekt at prinsippet 
om universell utforming skal 
følges når undervisningen 
tilrettelegges og når skolen 
utformes fysisk og tilret-
telegges for den praktiske 
hverdag. Det er viktig at de-

partementet fungerer som  en 
offentlig veiviser, og at skoler 
og utdanning er tilgjengelig 
for alle. Men vi er avhengige 
av å ha de andre med på la-
get. Transportmidler må for 
eksempel også være brukbare. 
Derfor er vi avhengige av at 
Samferdselsdepartementet 
også er på banen. 

Når vi nå satser på læremidler 
på nettet, er vi opptatt av å 

tilrettelegge både tekst og lyd. 
Her har vi et stort utviklings-
potensiale, og det arbeides for 
å få dette til på en stadig bedre 
måte.

Utdannings- og forsknings-
departementet sitter i et 
samarbeidsforum med 
andre departementer. Når 
handlingsprogrammet om 
universell utforming fra Mil-
jøverndepartementet blir 

Foto: Guri Henriksen
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presentert, vil vi ta det på 
største alvor og se hvordan 
vi best kan innarbeide det i 
våre saker.

Alle skal ha lik mulighet til 
å ta utdanning, det krever at 
vi tilrettelegger så vel læresi-
tuasjonen som skolebyggene. 
Samspillet mellom alle gode 
krefter gjør at vi kan realisere 
mål.

Professor ved landskapsarki-
tektur utdanningen ved Norges 
Landbrukshøgskole, Sigmund 
Asmervik:
De viktigste aspektene ved 
un i versell utforming er 
holdningene, det å se seg 
selv og omgivelsene slik de 
er. Så snart noe skal legges til 
rette, tenker folk rullestoler 
og hvit stokk. Mange har et 
snevert syn på hva funksjons-
hemmede kan mestre. Det er 
viktig å få bort skillet mellom 
«oss» og «de andre». 

Dilemmaet mellom skjønn-
het og brukbarhet represen-
terer en evig avveining. Hvis 
man kjører konseptet til yt-
terpunktet, kan man komme 
i vanskelige situasjoner. For 
eksempel kan krav i lovverk 
føre til at noen forhold ikke 
blir ivaretatt. Man må arbeide 
for å fi nne anstendige og ak-
septable løsninger.

Hva krever dette av deg som 
fagperson innen ditt felt? 
Her kommer igjen synet på 

«Vi ønsker å oppnå en vinn, vinn-
situasjon, universell utforming vil være 
til god hjelp for oss alle»
Elisabeth Aspaker
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«oss» og «de andre» Arkitek-
ter og landskapsarkitekter er 
opptatt av dette med verket 
som skal skapes – og brukerne 
er nok litt underordnet ska-
perverket. Funksjon har ikke 
status i dette faget, slik som 
i industridesign – de får ikke 
solgt noe uten at brukerne vil 
ha det! Dette er et dilemma 
og et alvorlig spørsmål; det 
gjelder jo bruksting også for 
arkitekter – hus og gater.

Politisk rådgiver i Miljøvern-
departementet (1999-2001), 
Jo Stein Moen:
Jeg er overbevist om at en av 
grunnene til at samfunnet 
ikke er bedre utformet, ligger 
i mangelen på samarbeid. Det 
jobbes for lite på tvers, fl ere 
burde assosiere hverdagen 
sin med hvordan et fotball-
lag jobber i en fotballkamp 
– ingen samhandling, ingen 
mål. Vi må oppfordre til fl ere 
samarbeidsprosjekter på tvers 
av kompetanse- og fagmiljø, 

erfaringer viser at disse gir be-
dre resultater. Det  er en utfor-
dring til oss alle for å oppnå et 
bedre samfunn. Situasjonen 
er ikke bra nok, dette må bli 
bedre, vi må tenke globalt og 
handle lokalt. 

Aktivt arbeid i statssekretær-
utvalget som er nedsatt for å 
følge opp arbeidet med uni-
versell utforming, vil bidra til 
bedre forståelse for at gode 
løsninger oppnås på tvers av 
grenser. 

Foto: Trygve Skramstad
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Arkitekt Tore Lange, 
 Husbanken:
Uansett hvor fl inke vi blir i 
universell utforming, vil en-
kelte bli utestengt. Men det er 
ikke noe argument mot uni-
versell utforming. Det betyr 
bare at vi ikke må glemme 
at vi også trenger individu-
ell tilrettelegging – særlig 

hjemme, men også i skolen 
og på arbeidsplassen. Mens 
universell utforming dreier 
seg om mest mulig inklude-
rende kompromisser, dreier 
individuell tilpassing seg om 
optimalisering. En livsløpsbo-
lig vil gi bevegelseshemmede 
bra forhold slik at de stort sett 
ikke er avhengig av andre i 

det daglige. For en som har 
brukket nakken kan en livs-
løpsbolig bli for knapp. Men 
vedkommende kan bli langt 
på vei selvhjulpen med de rik-
tige hjelpemidlene, tilpasset 
til seg, og boligen utformet 
i detalj slik at hjelpemidlene 
– og hjelperne – får best mu-
lige forhold.

Professor ved Universitetet i 
Oslo, Thomas Hylland Eriksen: 
Funksjonshemmede er et vik-
tig markedssegment. I forhold 
til rettighetsperspektivet er det 
opplagt at man skal ta hensyn 
til at folk er forskjellige. I det 
offentlige rom skal alle ha lik 
adgang. Men det gjelder først 
og fremst fellesområder, ikke 
når man beveger seg inn i den 
private sfære. Der må man få 
lov til å bestemme selv.

Røykeloven hører sammen 
med tanken om universell 
utforming, der man tar hen-
syn til en minoritetsgruppe, 
de som er allergiske mot røyk. 
Og skaper omgivelser der de 
kan ferdes uten å bli funk-
sjonshemmet.

Veldig spesifi kke regler bidrar 
kanskje til å latterliggjøre hele 
problemstilingen. Detaljregler 
vil gjøre at folk protesterer. 

Bevegelsen må ikke bli en 
parodi på seg selv, med for 
eksempel minoriteter på 1% 
som bestemmer hvordan 
omgivelsene skal utformes. 
Man skal passe seg for fun-
damentalismen, det er faren 
ved rettighetsteorien. Hvor 
tilgjengelige omgivelsene 
blir, gir et mål på graden av 
sivilisasjon. 

«Hvor mye du støtter de du egentlig ikke 
trenger å støtte, sier noe om hvor  sivilisert 
et samfunn er»
Thomas Hylland Eriksen

Skårertoppen borettslag.                                                         Foto: Eva Svingen 
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Illustrasjon: Snøhetta

«Tilgjengelighet er ikke vanskelig 
isolert sett, men vanskeligere sett i 
sammenheng med helheten»
Kjetil Trædal Thorsen

 
Siv. arkitekt i Snøhetta, 
Kjetil Trædal Thorsen:
Det er selvsagt at man skal 
ta hensyn til at brukerne har 
ulike forutsetninger. Det er i 
offentlige bygg, ikke så mye 
i privatboliger, at det er vik-
tig å fokusere på dette. Det 
er viktigt at alle behandles 
med verdighet.

På den nye operaen i Bjørvika 
tas allergi  /miljø hemminger 
alvorlig. Det er problematisk 
om en operasanger får hoste-

anfall. Det mangler  retnings-
linjer for dette. Operaen vil få 
en tilgjengelig orkestergrav; 
tidligere  har  ikke dette vært 
forenlig med klassisk opera. 
Svært mange musikere er 
funksjonshemmet. 

Tilgjengelige omgivelser for 
alle er selvsagt. Men det er 
mange motstridende inter-
esser i store prosjekter, og 
kompleksiteten er høy. En 
liten endring et sted i pro-
sjektet har dominoeffekt på 

en rekke ting, noe som krever 
årevåkenhet for å påse at det 
for eksempel ikke svekker 
tilgjengeligheten.

Klassisk arkitektur, hvor trap-
pemotiver er viktig, er ikke 
forenelig med tankegangen 
om universell utforming. 
Universell utforming bærer 
en modernitet i seg og fører 
med seg en ny type arkitektur 
og nye løsninger. Om utvik-
lingen går mot vertikalitet, vil 
heis erstatte trapp.
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Statssekretær Tore Hagebak-
ken i Sosial og helsedeparte-
mentet(1999-2001) 
Universell utforming kon-
kretiserer på mange måter 
viktige deler av vår politikk 
i de fysiske løsningene. Vi 
har over lengre tid hatt full 
deltakelse og likestilling som 
et hovedmål i politikken for 
funksjonshemmede. Full del-
taking og likestilling  krever 
nytenkning og nyprioriterin-
ger på fl ere områder.

Også andre departement enn 
SHD anbefaler at strategien 
aktivt tas i bruk. For oss i 
SHD er dette viktige signa-
ler. Som hovedansvarlige for 

politikken for funksjonshem-
mede i Norge har vi fulgt opp 
utviklingen. 

Universell utforming er et 
middel til å redusere avstan-
den mellom politiske mål-
setninger om full deltaking 
og likestilling og den daglige 
‘virkelighet’.
 
Hilde Gulbrandsen, sjefsinge-
niør i Kristiansand kommune:
Universell utforming handler 
om å tenke før du gjør noe.
Kristiansand kommune har 
gjennom prosjektet «Åpen 
by» fått et god kjenneskap 
til hva universell utforming 
kan bety i praksis. Universell 

utforming er viktig for kom-
munens totale virksomhet. 
I skole, helse og sosial, og 
i boligsammenheng er det 
viktig å legge til rette for et 
godt liv med valgmulighet 
for fl est mulig. Teknisk etat 
er premissleverandør og kan 
i plansammenheng legge 
til rette for, og i byggesaks-
behandlingen sørge for at 
formgivingen gir så stor 
brukbarhet som mulig.

Man kan takke kommunalt 
råd for funksjonshemmede 
for satsningen i Kristiansand. 
De har fast plass i kommunens 
utvalg for plansaker, og har 
skapt en fruktbar dialog gjen-

«Universell 
utforming 
handler om 
å åpne for 
fl ere. Men 
individuell 
tilrettelegging 
kan være 
nødvendig»
Tore Lange

Foto: Johan Ditlef Martens
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«Full deltaking og likestilling krever nytenkning 
og nye prioriteringer på fl ere områder»
Tore Hagebakken  

nom årene. Dette innebærer 
også at politikerne kjenner 
minst en funksjonshemmet 
person. I prosjektet har vi 
fokus på alle typer funksjons-
hemninger. Dette gir gevinst 
i forhold til alle brukere, når 
rullestolen kommer fram gjør 
også barnevognen det.

Universell utforming dreier 
seg ikke om penger eller at 
man skal bygge dyrere, men 
at folk skal få velge. Kostna-
dene ligger i utbedringer. Det 
er mange penger å tjene på å 
tenke universell utforming i 
utgangspunktet.

Etter at kommunen vant Nor-
disk Tilgjengelighetspris, øn-
sker etatene å se hvordan man 
kan utfordre næringspolitiske 
og kommersielle tiltak.

Industridesigner Hilde Angel-
foss, Institutt for industridesign:
Vår erfaring er at dette har 
skapt spennende løsninger 
som vi ikke ville fått hvis vi 
ikke hadde fokusert på bruker-
behov. Gjennom målsetning 
om universell utforming har 
vi fått nye løsninger som er 
bedre for de fl este og ofte også 
mer spennende enn de ellers 
ville vært. Det har kommet 
frem gode funksjonelle as-
pekter som vi ellers ikke ville 
tenkt på.
Studentene har lært å tenke ut 
fra andre brukere, ikke bare seg 
selv. Temaet har skapt sosialt 
engasjement hos studentene 
og dette er noe som fl ere vil 
ta med seg videre.

Student ved landskapsarkitek-
tur ved Norges Landbrukshøy-
skole, Anna Bakken:
Hvis jeg på noen måte kan 
unngå det, vil ikke jeg være 
den som planlegger slik at 
noen «grupper» blir utesteng-
te fra deler av samfunnet.

Jeg ville ikke likt å være i den 
utestengte gruppen og hvem 
vet hva som skjer i framtiden? 
Brukbarhet er når omgivel-
sene blir tilgjengelig for fl est 
mulig. Alle har likeverd og 
alle bør ha like muligheter 
for å delta i samfunnet.  Det 
fi nnes et ordtak i Sverige som 

Foto: Johan Ditlef Martens
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jeg synes poengterer dette 
godt; «man skal behandla 
andre som man sjælv vil bli 
behandlad.»

Det fi nnes veldig mange små 
detaljer som jeg aldri har 
tenkt over innen jeg lærte 
om universell utforming. 
Jeg hadde aldri tenkt over 
at mange mennesker blir 
utestengte på grunn av ett 
eneste trappetrinn.

Adm. direktør Husbanken, 
Geir Barvik:
Husbanken har lang tradisjon 
og solid kjennskap til å bygge 
boliger for folk fl est. Vi har 
siden 80- åra påvirket bran-
sjen til å bygge livsløpsboli-
ger som har bidratt til gode 
resultater. Gjennom dette 
arbeidet har bransjen utvi-
klet tekniske løsninger som 
har gitt nyvinninger og bedre 
boliger for de fl este. Konsep-

tet universell utforming går 
lenger enn livsløpsstandar-
den. Vi vil gjerne bidra til 
videreutvikling. 

I Husbanken er vi i ferd med 
å innarbeide bevisstheten om 
betydningen av universell 
utforming. Dette har betyd-
ning for utforming av vårt 
fysiske miljø og hele bygge-
sektoren må være med. Dette 
angår oss alle, vi har alle et 

«Universell utforming gir ikke bare en 
samfunnsgevinst, men også en velferds gevinst» 
 Geir Barvik

        Foto: Lene Schmidt
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«Utfordringen ligger i å få frem budskapet om 
at universell utforming ikke gir økte kostnader»
Hilde Gulbrandsen 

ansvar og det ligger store 
utfordringer i å fi nne andre 
tenkemåter og endre noen av 
byggetradisjonene våre. Det 
er viktig at vi er i forkant slik 
at vi slipper å reparere i etter-
kant. Reparasjon er kostbart 
og har store konsekvenser for 
samfunnet.

Vi vil være i dialog med ak-
tørene og vi vil påvirke så 
godt vi kan. Vi vil benytte 

de virkemidlene vi har til 
rådighet og dele kunnskap, 
få til en god informasjons-
strøm samt at vi vil legge 
premisser for vår utlånspo-
litikk. Husbanken vil vurdere 
å legge universell utforming 
som premiss for hele sin 
virksomhet.

Universell utforming av bo-
liger og uteområder vil ikke 
nødvendigvis koste fl ere pen-

ger dersom vi klarer å plan-
legge godt og fi nne løsninger 
som i utgangspunktet gir en 
utforming som er brukbar 
for alle.
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Visjonene bak universell 
utforming har ikke bare fått 
innpass innen enkelte fag-
miljø; også norske og interna-
sjonale myndigheter har fått 
øynene opp for temaet. Det er 
tatt fl ere skritt for å at temaet 
settes på dagsorden. I Norge 
er vi i forkant. En handlings-

plan for implementering i det 
offentlige er iverksatt, og vi 
har undertegnet Europarå-
dets resolusjon i forhold til 
undervisningssektoren. Det 
er gitt ut rundskriv, og litte-
ratur om emnet er i ferd med 
å komme. 
   

Handlingsprogram for 
 universell utforming
Fra 2002 gjennomføres hand-
lingsprogrammet for univer-
sell utforming for å styrke 
utvikling og bruk av løsnin-
ger med gode funksjonelle 
kvaliteter for alle. I starten 
rettes programmet inn mot 

Høyaktuelt 
tema

«Jeg trakk litt på skuldrene når jeg først hørte 
om universell utforming – og mente det var 
gammel vin på nye fl asker. Dette synet har jeg 
måtte korrigere»
 Sigmund Asmervik
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å konkretisere gjennomførin-
gen av strategien i offentlig 
politikk samt inkludere tenk-
ningen i Statens virkemidler. 
Alle departementer som har 
ansvarsområder med tiltak 
som henvender seg til brede 
befolkningsgrupper, står bak 
programmet. Ansvar for se-
kretariat og gjennomføring 
er lagt til Miljøverndeparte-
mentet.  

Målet med programmet er å 
øke likestilling og tilgjengelig-
het i de fysiske omgivelsene. 
Hovedinnfallsvinkelen er å 
anvende strategien univer-
sell utforming i all virksom-
het hvor den kan ha nytte 
og gi resultater i praksis. Det 
betyr å gi oppmerksomhet og 
føringer i stortingsmeldinger 
og statlige retningslinjer. 
Samt å gi faglig veiledning. 
Dette vil betinge innsats for 
å øke kunnskapene hos be-
slutningstakere og ansatte i 
offentlig forvaltning, og det 
vil fordre tiltak innenfor fors-
kning og utvikling. 

Kompetanseutvikling vil 
kunne skje gjennom den 
løpende utviklingen og pro-
duksjonen av for eksempel 
boliger, utemiljøer og lære-
midler i skolen. Noen pro-
blemstillinger vil imidlertid 
kreve forskning og mer sys-
tematiske utviklingsprosesser. 

Som en hovedregel ser en 
for seg at dette ivaretas gjen-
nom ordinære forskings- og 
utviklingsprogrammer i tråd 
med hovedbudskapet; om at 
funksjonelle kvaliteter for 
hele befolkningen må sees 
som en del av helheten. 

Europarådets «Resolusjon om 
universell utforming», ResAP 
(2001) 1: 
I februar 2001 vedtok Mini-
sterkomiteen i Europarådet og 
deriblant Norge, en resolusjon 
om å introdusere prinsippene 
om universell utforming i 
pensum for alle yrkesgrup-

«Etter mitt skjønn bør vi inkorporere  universell 
utforming som et begrep på linje med 
kvinneperspektiv og miljøhensyn i politikken» 
 Sverre Bugge

Foto: Edel K Heggem
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per som jobber med de bygde 
fysiske omgivelsene. 

Resolusjonen anbefaler at 
prinsippene om universell 
utforming integreres i pen-
sum for arkitekter, ingeniører, 
designere og by-arealplanleg-
gere, og etter hvert i opplæ-
ringen av alle yrkesgrupper 
som arbeider med de bygde 
omgivelsene. 

Resolusjonen er laget på bak-
grunn av behovet for lik be-
handling av alles behov. Alle 
skal ha mulighet for å komme 
inn i og bruke alle deler av 
de bygde omgivelsene så selv-
stendig og naturlig som mu-
lig. Kriteriene for å defi nere 
«normalt» skal bli utvidet for 
å sikre at planleggingen av de 
fysiske omgivelsene blir ba-
sert på universell utforming. 
En ny oppmerksomhet om 
design og konstruksjon er 
nødvendig.    

Resolusjonen sier bl.a: 

Høyere utdannelse:

Utdanningsplanene for arki-
tekter, ingeniører, designere 
og by-arealplanleggere på 
grunnfags- og hovedfagsnivå 
skal gi mulighet for å utvikle 
kunnskap om:

Oppfattelse av forholdet 
mellom mennesker og deres 
omgivelser. Forståelse for 
behovet for å forme fysiske 
omgivelser og rom ut fra men-
neskelige behov. 

Opplæringen innen arkitek-
tur, ingeniør, design og by-
arealplanlegging skal revur-
deres med det mål å sørge 
for at konseptet universell 
utforming blir integrert i ut-
danningen. Eksamen  vil bli 
vurdert i forhold til tema.

Det skal også tas skritt for å 
sørge for at videreutdannelse 
om temaet blir organisert, 
oppmuntret til og fulgt av ar-
kitekter, ingeniører, designere 

og by- og arealplanleggere. 

Myndighetene bør prøve ut 
ulike metoder for å skape 
initiativ. Studentstipend, 
doktorgradsstipend og stu-
dentkonkurranser vil kunne 
stimulere til nyutvikling av 
universell utforming. 

Videreutdannelse og 
håndverks utdannelse:    

Prinsippene bak universell 
utforming bør integreres i 
alle typer og nivåer av ut-
dannelser som påvirker våre 
fysiske omgivelser. Utvik-
ling av et samfunn basert på 
prinsippene om universell 
utforming krever kompe-
tanse og kunnskap på alle 
nivåer av produksjons- og 
konstruksjonsprosessen. Si-
den arkitekter og ingeniører 
ikke er involvert i alle byg-
geprosjekter, og mange blir 
utført av håndverkere, som 
murere, tømrere, snekkere, 
rørleggere og elektrikere, bør 
prinsippene om universell 
utforming være inkludert i 

«Årsakene til at samfunnet ikke er bedre 
utformet, ligger i mangel på samarbeid, 
det jobbes for lite på tvers»
Jo Stein Moen
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utdannelsen til alle yrkes-
gruppene.

Dette nye, inkluderende 
perspektivet i universell 
utforming bør bli en inte-
grert del av utdannelsen og 
opplæringen for alle som 
skal arbeide med de bygde 
omgivelsene. 

Resolusjonen omhandler 
også anbefalinger knyttet til 
læremetoder og materiale, 
opplæring av lærere, bruker-
medvirkning, evaluering av 
effekt av forsøk og metoder, 
og internasjonal utveksling 
av informasjon og gode er-
faringer. 

Norge startet opp dette 
arbeidet allerede i 1997. 
Husbanken har i samarbeid 
med funksjonshemmedes 
organisasjoner gjennomført 
et fi reårig prosjekt som har 
implementert temaet i mange 
skoler og universitet. 

Miljøverndepartementets og 
Kommunal- og regionalde-
partementets rundskriv «Til-
gjengelighet for alle» T-5/99.  

Prinsippet om universell 
utforming er sentralt i rund-
skrivet. Målet er at alle skal 
kunne bruke de samme 
fysiske løsningene i så stor 
grad som mulig, enten det 
gjelder bygninger, utearealer 
eller transportmidler. 

Rundskrivet består av to deler. 
Miljøverndepartementet vil 
med sin del av rundskrivet, 
del 1, synliggjøre og styrke 
funksjonshemmedes interes-
ser i planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Rundskrivet 
er retningsgivende for kom-
munenes planlegging., Kom-
munene gis bedre grunnlag 
for å integrere og ivareta og 
vurdere saker der funksjons-
hemmedes interesser kom-
mer i konflikt med andre 
hensyn. Fylkeskommunen 
og fylkesmannen gis mulig-
het til medvirkning. De kan 
også fremme innsigelser til 

planer etter plan- og 
bygningsloven som ikke 
ivaretar de overordnede mål-
setningene i rundskrivet. 

Kommunal- og regional-
departementet vil med sin 
del av rundskrivet, del 2, 
tydeliggjøre og understreke 
viktigheten av prinsippet 
om universell utforming 
ved bygningsmyndighetenes 
behandling av byggesaker. 
Grunnlaget for dispensasjon 
fra byggeforskriftens krav 
om atkomst til bygninger 
klargjøres.

Riktig anvendelse av reglene 
vil gi et mer tilgjengelig sam-
funn og fremme formålet om 
tilrettelegging av yrkesakti-
vitet og sosial deltakelse for 
funksjonshemmede.
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 NOU «Fra bruker til borger» 2001:22

«En strategi for å bygge ned funksjonshemmedes  barrierer»
Utredningen tar for seg situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne på ulike 
samfunnsområder. Utvalget som står bak utredningen har vurdert ulike strategier og vir-
kemidler for å fremme målet om full deltakelse og likestilling. Utredningen peker ut tre 
prioriterte satsningsområder som omhandler de fysiske omgivelsene og som er viktige for 
deltakelse og likestilling. Det foreslås å utarbeide forpliktende handlingsplaner kombinert 
med nasjonale standarder for tilgjengelighet, økonomisk motivering og bindende tidsfrister 
innen disse områdene. De tre satsningsområdene er:

1. Full tilgjengelighet til transport for alle 
 Innebærer løsninger som skal gjøre det mulig for alle å reise med offentlige transport-

midler inne 2012.
 Utvalget foreslår å sette av 300 millioner kroner pr år i fem år i satsningsmidler for 

tilrettelegging av kollektivtrafi kken.

2. Full tilgjengelighet til byggverk og uteområder
 Alle lokaler for folkevalgte organ skal være tilgjengelige innen 2005, alle bygninger 

der det blir ytt publikumsservice skal være tilgjengelige innen 2006, alle barnehager, 
skoler og universitet skal innen 2007 være tilgjengelige for alle, bygninger og lokaler 
som inneholder arbeidsplasser skal innen 2008 være tilgjengelige for alle arbeidstakere 
og gjester.

 Utvalget foreslår et stimuleringstilskudd på 150 millioner kroner pr. år i en fem års-
periode til tilretteleggingsarbeid. 

3. Full og lik tilgjengelighet til informasjons- og informasjons- kommunikasjonsteknologien
 Lik tilgang til offentlig informasjon og lik tilgang til teknologi innen 2005.   
 Utvalget foreslår at det samlet sett blir satt av 300 millioner kroner for perioden 2002 

til 2005 til stimuleringsmidler knyttet til tiltak på dette området.

Ny Stortingsmelding i 2003

Sosialdepartementet vil med utgangspunkt i NOU 2001:22 «Fra bruker til borger» gi ut en 
egen Stortingsmelding om temaet i 2003. 

Med bakgrunn i eksisterende og stadig økende fokusering på universell utforming, er det all 
grunn til å forutsi at universell utforming vil bli en viktig forutsetning for offentlige doku-
menter, retningslinjer og utredninger.  Og dermed en selvfølgelig forutsetning for bestiller 
av oppdrag. Og for formgiverens grep på utformingen av våre fysiske omgivelser. 
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«Vi må lære av feilene vi har gjort, det er for 
dyrt å være etterpåklok nå som vi vet bedre» 
Elisabeth Aspaker
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Postboks 5281 Majorstuen
0303 OSLO

Tlf. 22 96 16 00

Regionkontor Arendal 
(under opprettelse)

Skytebanen 14
Serviceboks 626

4809 Arendal
Tlf. 22 93 15 30

Regionkontor Bergen
Østre Muralmenning 7

Postboks 7650
5020 BERGEN

Tlf. 55 23 42 00

Regionkontor Trondheim
Peter Egges plass 2

Husbanken
7005 TRONDHEIM

Tlf. 73 89 23 00

Regionkontor Bodø
Sjøgt. 15

Postboks 384
8001 BODØ

Tlf. 75 54 93 00

Regionkontor Hammerfest
Strandgt. 49

Postboks 480
9615 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 74 00




