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Til lags åt alle 
kan in gen gjera;
det er no gamalt 
og vil so vera.
… skreiv gam le Ivar Aasen. Han vil le 
kan skje ha vore po si tiv til «Regjeringa sin 
hand lings plan for uni ver sell ut for ming og be
tre tilgjengelegheit 2009 – 2013».

en er kommunane det? Det te ved leg get 
sy ner at ikkje ber re kommunane, men 

sta dig fleire samfunnsaktørar no er i ferd med 
å skif te skje ma. Det er ber re 1015 år si dan 
om gre pet «uni ver sell ut for ming» vart lan
sert i No reg, men mykje har hendt på des se 
åra. Som så mykje anna kom den ne tenkje
måten utanfrå i form av om grep som «uni ver
sal de sign» og liknanda. Kan skje ikkje ver
das enklaste ut trykk å in tro du se re, men det 
var hel ler ikkje «bæ re kraf tig ut vik ling» el ler 
«kjønns kvo te ring» for å nemne nokre and re 
nyskapingar.
 

om med anna ut vik ling er sam funns plan
leg ging også ei his to rie om frik sjon og 

mot stand. Li ke vel har om gre pet glidd inn i 
både daglegtale, lov teks ter og føreskrifter og 
gått den tra di sjo nel le ve gen frå mistenkeleg
gjering til ap plau de ring. Det er fak tisk in gen 
veg til ba ke til «tilpassa ut for ming» el ler kva 
vi skul le kal le det. 

en uni ver selt ut for ma fram ti da har 
kome for å bli, men det handlar om meir 

enn rullesolar og snusirklar. Ein sen tral del 
av regjeringa sin hand lings plan er bru ken av 
retts le ge ver ke mid del. I 2012 er både ny dis
kri mi ne rings og tilgjengelegheitslov samt 
plan og byg nings lov på plass. Beg ge styrkjer 
kommunane sitt grunn lag for ar bei det med 
uni ver sell ut for ming. I til legg har det kome 
ret nings li ner, standardar og rettleiingsma
teriell, som utdjupar og forklarar korleis ting 
skal gjerast. Ein ar bei der dagleg på alle sat
sings om rå de  ute om rå de/plan leg ging, bygg, 
trans port og IKT  for å rea li se re vi sjo nen om 
at No reg skal vere uni ver selt ut for ma innan 
2025. 

ei uli ke aspekta ved uni ver sell ut for
ming utviklar seg, og stra te gi en finn sin 

plass på sta dig fleire om rå de. Samanhengen 
med endringane i folkesetnaden er blitt endå 
tydelegare: Uni ver sell ut for ming er eit vik tig 
ver ke mid del i kommunane si breie plan leg
ging for ein aukande, eld re folkesetnad. Flei
re granskingar vi ser at den ne planleggings
måten er sam funns øko no misk lønsam og ei 
in ves te ring i høgare kva li tet. Den gir be tre 
høve for fleire til å fun ge re i sko le, ut dan ning 
og daglegliv og vil dem pe kommunane sine 
ut gif ter på and re om rå de. 

ommunane sin kom pe tan se og plan leg
ging er avgjerande for korleis uni ver sell 

ut for ming blir ut nyt ta. Det te ved leg get vi ser 
tydeleg at kommunar over heile lan det ikkje 
ber re gjen nom fø rer til tak, men også utviklar 
løysingar, som er verdfulle for heile na sjo nen.       

Kompetanseprogrammet for universell 
utforming er en del av regjeringens hand-
lingsplan 2009-2013 ”Norge universelt 
utformet 2025”. Hvordan er programmet 
aktuelt for landets kommuner?
Kommunen er viktig for å nå målet om et uni
verselt utformet Norge. Kunnskap om univer
sell utforming i alle ledd i kommunen vil bidra 
til utvikling av et bærekraftig samfunn. Slik 
kan vi oppnå universelt utformede boliger, bygg 
og uteområder. Ved offentlig innkjøp må både 
bestillere og leverandører sette seg inn i hvor
dan de skal stille krav om universell utforming. 

Hva innebærer disse begrepene?
 Det bygde miljø skal være tilgjengelig og uni
verselt utformet. Dette handler om likeverd og 
om å unngå diskriminering. Flere lover stiller 
krav til universell utforming. Lov om offentlige 
anskaffelser sier for eksempel at universell ut
forming og tilgjengelighet skal tas med i plan
leggingen av alle offentlige anskaffelser. 

Hvordan er programmet lagt til rette for 
kommunene?
Det tilbys lokale kurs med utdannede kursin
struktører. Instruktørene holder kurs hos de 
kommunene som ønsker det. Kurset er tilpas
set for medarbeidere og politikere i kommune
ne og fylkene. Kommunal og regionaldepar
tementet (KRD) er ansvarlig for og Direktora
tet for byggkvalitet (DiBK) leder programmet. 
DiBK kan også dekke kostnaden for kursin
struktørene.

Universell utforming gjelder i utgangs-
punktet for publikumsbygg og arbeids-
bygg. Hvorfor ønsker regjeringen at også 
boliger skal være tilgjengelige?
Tilgjengelige boliger gir mer funksjonelle bo
liger. Ved graviditet, beinbrudd eller varige 
funksjonsnedsettelser er dette nyttig. Hver
dagen blir også lettere for den som har barne
vogn. Men særlig viktig er det fordi antall eldre 
øker. Antall eldre over 80 år antas å bli tredo
blet frem mot 2060. Å kunne bo i egen bolig også 
når vi blir gamle, er viktig for de fleste av oss. 
Det er dyrt med sykehjemsplasser, så det vil gi 
en samfunnsøkonomisk besparelse dersom fle
re kan få hjelp hjemme. Når det blir flere eldre, 
øker behovet for tilgjengelige boliger. 

Husbanken kan også gi tilskudd til tilpas
ning av boliger. Disse boligtilskuddene kan til
deles enkeltpersoner. Tilskuddet skal bidra til 
tilpasning av bolig for personer med nedsatt 
funksjonsevne.  

Samtidig som det blir flere eldre, er det 
vel ventet nedgang i andelen yrkesaktive?
Ja, det blir færre yrkesaktive til å ta hånd om 
flere eldre. Her kan velferdsteknologien og 
smarthusteknologi bidra. Denne teknologien 
kan bidra til at boligene blir enklere å bruke 
slik at eldre fortsatt kan ha en selvstendig livs
førsel hjemme. Velferdsteknologi og fysisk til
rettelegging av boliger er tiltak som må sees i 
sammenheng. Men teknologi kan likevel aldri 
erstatte menneskelig kontakt og kompetanse.  

Flest mulig må 
kunne bruke 
det som bygges 

Hva er universell utforming  
og tilgjengelighet?
u Universell utforming betyr at produk-
ter og omgivelser utformes på en slik 
måte at de kan brukes av alle mennes-

ker i så stor utstrekning som mulig, uten behov 
for tilpasning og en spesiell utforming.
u Hovedløsningen skal være universelt utfor-
met, slik at virksomhetens alminnelige funksjon 
kan benyttes av flest mulig. I plan- og bygnings-
loven er kravene til tilgjengelighet skjerpet, slik 
at nye arbeids- og publikumsbygg skal være 
universelt utformede. 
u Det er også gitt nye krav til tilgjengelighet for 
boliger for å fjerne hindringer som hemmer en 
selvstendig livsutfoldelse.

!

Økt kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming,  
vil bidra til gode steder å bo og leve, sier kommunal og regional
minister Liv Signe Navarsete. 
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Det viktigste grepet for å gjøre 
Vennesla kommune sitt nye 
bibliotek best mulig tilgjenge
lig er at folk kan komme rett 
inn fra bakkeplan via gågaten 
utenfor, forteller sivilarkitekt 
Håkon Minnesjord Solheim i 
Helen & Hard, arkitektfirmaet 
som har tegnet bygget. 

Et av de overordnede målene med bygget 
er at det skal være et offentlig byrom, og en 
forlengelse av torget i gågata. Alle hovedfunk
sjoner er oversiktlig plassert og synlige fra 
hovedplanet og ankomsten. Riktignok er det 
ulike plan inne i biblioteket, men det er til
komst til alle plan via trapp eller heis, som lig
ger ved siden av hverandre, slik at disse er like
stilt for alle brukere.

God detaljering
Flere gode detaljtilpasninger er kommet til un
der veis i prosjekterings og byggefasen takket 
være samarbeid med Rådet for funksjonshem
mede. Dette har gitt gode løsninger med hen
syn til lys, fargevalg, kontrastbruk og motlys.

Den sistnevnte utfordringen er blant annet 
løst ved å legge inn en solfaktor i glassene, for
teller Håkon. 

Hovedkonstruksjon av ribber
Hovedkonstruksjonen i bygget består av 27 rib
ber, som spenner over hele romme. Ribbene er 

laget av prefabrikkert limtre og består av blant 
annet av akustiske paneler, som også innehol
der ventilasjonskanaler.

Lett tilgjengelige bokhyller
Alle bokhyller er dessuten høydetilpasset, slik 
at rullestolbrukere lett skal kunne rekke bøke
ne. Avstanden mellom ribbene og da også bok
hyllene er tilpasset, slik at denne virker roms
lig for alle brukere, og slik at rullestolbrukere 
kan snu mellom alle hyller. Det samme gjelder 
plassering og utforming av toaletter og stelle
bord. Videre er det selvsagt montert døråpnere 
og ledelinjer. De er både visuelle og taktile med 
henholdsvis en mørk eikelist og en opphøyd 
stållist i gulvet. Det er også montert sitteplas
ser i ulike høyder tilpasset forskjellige brukere.

Lavt energibehov
Et hovedmål med bygget har vært å redusere 
energibehovet, og biblioteket er et lavenergi
bygg i energiklasse A.

Med hensyn til akustikk, noe som er svært 
viktig i et bibliotek, har man gått lenger enn 
kravene ved at byggets utforming i selg selv er 
svært gunstig i forhold til akustikk, og ved at vi 
har utviklet en akustisk spilehimling spesielt 
for bygget. 

Siden det var ønske om samme type himling 
mellom alle ribber, ble det valgt å bruke akus
tisk speilehimling i hele taket, noe som har re
sultert i et meget rolig visuelt uttrykk, samti
dig som akustikken i bygget oppleves svært god 
i ulike situasjoner med varierende bruk, avslut
ter sivilarkitekt Håkon Minnesjord Solheim.

TeksT: Odd Bjørn sOlBerg, HusBanken

«Drive-in»-bibliotek  
       i nytt kulturbygg
Vennesla bibliotek 
har fått et spennen-
de og brukervennlig 
interiør (fotograf: 
Emilie Ashley).

Rehabiliterte 70-talsblokk og etterinstallerte heis
I samband med rehabilitering av bygnings-
kroppen etterinstallerte Kattem borettslag 
i Trondheim heis i ei av blokkene. 
Utgiftene vart dekte av bebuarane 
i denne eine blokka.  

Rehabiliteringsprosjektet omfatta mellom 
anna tilleggsisolering av yttervegg og tak samt 
ny kledning, fortel Runar Skippervik, seksjons
leiar i Trondheim og Omegn Boligbyggelag. Det 
vart også skifta til lågenergivindauge, nye radi
atorar og installert brannvarslingsanlegg.

Berre ei av blokkene fekk etterinstallert 
heis, som vart tilpassa hovudbygget via ei sval

gangsløysing. Dette vart gjort ved å byggje ei 
heissjakt i betong på utsida av bygget. Frå før 
hadde blokka parkeringsplassar i kjellaren un
der blokka, og heisa vart bygd slik, at ein no 
har trinnfri tilkomst heilt frå kjellaren til eiga 
leilegheit. I samband med rehabilitering er det 
gjort utvendige oppgraderingar, slik at inn
gangspartiet også er blitt trinnfritt. 

Sidan ein kan ta heisen frå kjellaren og opp 
til bakkeplan, kan også rekkehusa i nærleiken 
nytte heisen. Dei som ønskjer det, kan kjøpe 
inngangskort, som gir tilkomst til heisen, der 
pengane går til drift av denne. 

Få boliger for 
rullestolbrukere
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 
og aldring (NOVA) sine tall fra Levekårsundersø-
kelsen 2007 viser at bare ca. 10 prosent av norske 
boliger er tilpasset rullestolbrukere. En stor majo-
ritet av den norske boligmassen har lite tilgjengelig 
inngangsparti og dårlig tilgjengelighet inne i boligen. 
Norske Boligbyggelag (NBBL) har lenge satt søke-
lys på behovet for å oppgradere dagens boligmas-
se for den kommende eldrebølgen.

Flere må få heis
Dersom de eldre i framtiden skal kunne bli boende 
i sine hjem, må politikerne innse at det er behov 
for en mer offensiv satsing på tilpasninger i den ek-
sisterende boligmasse. Utvalget som har vurdert 
den sosiale boligpolitikken, har lagt fram sitt arbeid 
i rapporten NOU 15:2011, ”Rom for alle”. I rap-
porten foreslås det å øke tilskuddet til tilpasning i 
bolig fra Husbanken med 75 millioner kroner. Den 
største utfordringen ligger i oppgraderingen av da-
gens boliger, og da spesielt i lavblokker bygd i pe-
rioden 1950-1980, da man var mest opptatt av å få 
bygd flest mulig boliger. NBBL etterlyser politikere 
og fagfolk som tør tenke nytt og aktivt rundt disse 
problemstillingene.

Osterøy kommune 
med uu-områdeplan 
Osterøy kommune sitt utkast til plan for området 
Espevoll har integrert prinsippet om universell ut-
forming.  Dette er eit samarbeid mellom ein lokal 
entreprenør og kommunen. Her er det lagt vekt 
på gangvegar og kommunikasjon for mjuke trafi-
kantar til kollektivhaldeplassar. Ved seinare detalj-
regulering skal det vidare kommunikasjonsnettet 
for mjuke trafikantar utgreiast i høve til universell 
utforming. For å sikre intensjonen med universell 
utforming av området utover gjeldande teknisk 
forskrift, har ein arbeidd med å få formulert føre-
segn som fangar opp dette. 

Statlig veileder  
om utendørs-
belysning
Den nye veilederen «Lys på stedet. Uten
dørsbelysning i byer og tettsteder» retter 
seg mot kommunene, som har et særskilt 
ansvar for å sikre en helhetlig lysplanleg
ging. God utebelysning gjør byene og tett
stedene våre triveligere, tryggere og mer 
tilgjengelige. Lyssetting er ikke bare en 
teknisk sak: Det handler også om livskva
litet og miljø. Veilederen tar utgangspunkt 
i programmet «Framtidens byer» og legger 
blant annet vekt å velge de mest miljøvenn
lige lysproduktene på markedet. Veilede
ren har et vell av gode illustrasjoner og er 
gitt ut av tre departementer, nemlig Sam
ferdselsdepartementet, Kommunal og re
gionaldepartementet og Miljøverndeparte
mentet. Den ettermonterte 

heisen er plassert i 
ei ny heissjakt i be-
tong på utsida av 
bygget.

Nominert  
til Statens  
byggeskikk-
pris 2012
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Etter to års drift er Moldeba
det blitt eit offentleg bad, som 
er godt utforma og tilgjengeleg 
for mange. Gjennom ei sam
lokalisering med andre helse
fremjande verksemder, skimtar 
vi her starten på eit framtidig 
folkehelsesenter.

Med ein visjon om å gi innbyggjarar og tilrei
sande auka livskvalitet har Molde kommune 
lagt lista høgt med omsyn til å skape eit tilgjen
geleg og attraktivt offentleg badeanlegg. 

Lyst og triveleg
Alt ved inngangen og skranken er det nytta ty
delege kontrastfargar kombinert med god lys
setjing. Med sine tre ulike basseng, målmedvi
ten bruk av fargar, ledelinjer, lys, skilt og an
dre trivselsfremjande tiltak aukar kvaliteten 
på bygget og trivselen mellom brukarane. Mol
debadet er blitt til gjennom ein lang prosess i 
nært samarbeid med fleire frivillige organisa
sjonar. Bygget ligg lett tilgjengeleg like ved fot
ballanlegget Aker stadion med kort veg frå par
keringsplassen til inngangen og ein låg og open 
skranke.

Framtidig folkehelsesenter
Badeanlegget har gitt eit løft for folkehelsa i 
byen, regionen og for tilreisande. Samlokali
sert med fysioterapeutar, eit treningssenter og 
eit SPAsenter representerer anlegget starten 
på eit framtidig folkehelsesenter.

 Det er mogeleg å skape gode løysingar, som 
fungerer for mange, dersom ein tidleg tar om
syn til ulike brukargrupper sine behov, under
strekar Eva Kristin Ødegård, dagleg leiar ved 

Moldebadet  
styrker folkehelsa 

Moldebadet. Ho meiner at anlegget fungerer 
svært godt takka vere god planlegging saman 
med lokal lag og foreiningar samt synfaringar 
ved andre badeland.

 
Eit kongerike for ein flisekspert
Sjølv om vi var klar over kor viktig det var å 
velje rette golvfliser, vart nokre av dei for glat
te, fortel ho. Dette løyste dei ved å setje flisene 
inn med eit stoff, som gjorde dei mindre glatte. 

Ho har likevel eit hjertesukk med omsyn til 
å finne dei gode løysingane, som fungerer for 
flest mogleg.

– Det er ikkje berre å slå opp i ein manual 
og finne den «rette» løysinga, seier ho. I tilfel

let med fliseval skulle vi ha ønskt at det fanst 
eit eige kompetansesenter. Hos oss vart nokre 
golvfliser for glatte og andre for vanskeleg å 
reingjere. 

Sjølv om mykje fungerer svært godt, kunne 
til dømes ledelinjene ha vore litt ruare. Elles er 
det ei utfordring å redusere støynivået i symje
hallen. Dessutan arbeider vi framleis med å be
tre skiltbruken.

– Éin ting har vi i alle fall lært: Vi burde ha 
tilsett ein teknisk ansvarleg mykje tidlegare  
ikkje nokre månader før opninga, avsluttar Eva 
Kristin Ødegård.

TeksT: Odd Bjørn sOlBerg, HusBanken

Den grafiske utfor-
minga av informa-
sjonsskilta er knytt 
tett opp til forma på 
logoen til badean-
legget. 

God bruk av kontrastfargar i garderoben (Foto: Erik Birkeland)

Melhus: Passivhus med god tilgjengelighet  
På Løvset i Melhus har Norgeshus Gauldal 
Bygg AS bygget Trøndelags første frittliggen-
de passivhus etter Norsk Standard 3700. Bo-
ligen har fått mye omtale i forbindelse med 
sine energiløsninger og lave energiforbruk, 
men huset scorer også høyt på tilgjengelighet. 

Her finner vi gode fargevalg, kontraster, godt 
materialvalg og alle hovedfunksjoner på inn
gangsplanet. Boligen har et moderne uttrykk, 
og det er brukt en skarp gulfarge sammen med 
hovedfargen som er mørk brun. Kontrastfargen 
understreker husets utforming og gjør det spe
sielt, men fargen har også en hensikt ut over 
det visuelle.

 Den skarpe gulfargen er slett ikke bare til 
pynt.  Den er brukt til å skape kontrast, for 
eksempel ved at den lager en ramme om inn
gangspartiet, slik at det er lett å se. Det er også 
lagt vekt på kontraster innendørs, for eksempel 
i trappen, forteller Snorre Bjørkum som er tek
niske sjef i Norgeshus.

Alle funksjoner på ett plan
Boligen tilfredsstiller kravene til Husbankens 
grunnlån, der både krav til kvalitet, miljø og 
tilgjengelighet må være oppfylt. Hovedhuset 
har et bruttoareal på 150 m2. I tillegg har bo
ligen en utleieleilighet på 47 m2. Både boligen 
og utleiedelen har alle nødvendige funksjo

ner på ett plan, så her er det mulig å tenke seg 
at flere generasjoner bor sammen uten å dele 
inngangsdør. 

Huset ligger langt oppe i bakkene med flott 
utsikt, men likevel er tomta flat, og det er trinn
fri adkomst inn til huset med rister. Det er også 
trinnfritt når en skal ut på balkongen på bak
siden av huset. 

Huset har trekonstruksjoner, og det er valgt 
gode og solide materialer både inne og ute. Det 
er brukt mye tre, glatte flater, og det er parkett 
på gulv. I innredningen er det takhøye skap, 
noe som er bra for allergikere. 

 For å sikre god kvalitet, er det gjennomgå
ende valgt varige materialer, og vi har brukt 
anerkjente leverandører både på materialer og 
innredning i huset, forteller Bjørkum. Han vil 
også nevne et veldig godt ventilasjonsanlegg. I 

tillegg til frisk og god luft for de som bor i huset, 
er selvsagt varmegjenvinningen i anlegget vik
tig i et passivhus. 

Halvert strømregning
Dette er et hus der energiregninga blir kraftig 
redusert, sannsynligvis havner eieren av huset 
på under halvparten av hva vanlige huseiere 
betaler. Huset er bygd svært tett, og her er det 
både varmepumpe, vannbåren varme og sol
fangere. 

Store vindusflater mot sør er riktig energi
messig, men det er også lagt vekt på å få mye 
lys inn i boligen. Mye lys, gode materialer og en 
jevn temperatur gjør at dette er et hus det føles 
godt å være i.

Det har vært stor interesse rundt huset, og 
Bjørkum forteller at eneboligen vil fungere som 
et demonstrasjonsprosjekt og læringsarena for 
hele Norgeshuskjeden. 

 Det kommer nok et lignende hus i katalo
gen også, men det blir ikke en kopi. Det er først 
og fremst fordi passivhuset på Løvset er spesi
elt tilpasset akkurat den tomta huset står på. 

TeksT: Ingunn grøTTe, 
FOTO: BIrger jensen, HusBanken

Passivhuset på Løv-
set i Melhus har en 
spennende utfor-
ming og det er brukt 
kontrastfarger både 
innendørs og uten-
dørs. Gulfargen 
utendørs er blant 
annet brukt til å 
ramme inn  
inngangspartiet.



 5 

villig til å betale mer for en reise dersom de var 
på plass. 

Prosjektet ble gjennomført av Analyse &Stra
tegi as med bistand fra Vista Utredning as og 
svenske eksperter på verdsettingsmetodikk. 
Som grunnlag for verdsettingen ble 800 perso
ner spurt hvilken nytte 18 spesifikke kvaliteter 
ved universell utforming i bygg og uteområder 
hadde for dem, og hva de ville betale mer for 
det. De 800 personene var et representativt ut
valg av befolkningen i Norge. Noen hadde funk
sjonsnedsettelser, men de aller fleste hadde det 
ikke. Studien gir grunnlag for å analysere 18 
konkrete tiltak for universell utforming.

 
Betaler gjerne for gode kvaliteter
Konklusjonen er klar: Tiltakene for tilgjenge
lighet, som blant annet inkluderer automatiske 
døråpnere, ledelinjer på gangveier og heis opp
fattes som nyttige av hele befolkningen, og de 
er villige til å betale mer for dem. Noen tiltak 
oppfattes som generelt nyttige for alle, som for 
eksempel bedre belysning, mens andre tiltak er 
mest nyttige for bestemte brukere. Det gjelder 
for eksempel teleslynge og plass for rullestol. 

Samfunnsøkonomisk nytteverdi
Felles for alle tiltakene er at de fleste ganske 
raskt gir en positiv samfunnsøkonomisk nytte
verdi i den tiden de er i bruk. I tillegg kommer 
nytteverdier som ikke kan tallfestes. 

Analysen bekrefter, i mye større grad enn en 
kunne forvente, at tiltak som ofte knyttes til be
stemte brukergrupper i praksis vurderes som 
kvalitetsforbedringer for hele befolkningen i 
kommunen. For private virksomheter er det 
verd å merke seg at kunder foretrekker å besø
ke forretninger og tilbud, som har gjennomført 
sentrale tiltak for universell utforming. 

 Det er udiskutabelt at universell utforming 
og tilgjengelighet er helt nødvendig for mange. 
Muligheten for å skaffe seg bolig, få utdanning 
og jobb og ha et vanlig sosialt liv avhenger av 
det. Derfor er universell utforming lovfestet på 
en rekke viktige samfunnsområder. For nye an
legg og bygninger er det uproblematisk å gjen
nomføre universell utforming, for eksisterende 
vil det ofte være spørsmål både om tekniske løs
ninger og om økonomi før tiltak gjennomføres. 

Nyttig, men…
Mange politikere og beslutningstakere har 
stått overfor situasjoner hvor kostnaden ved 
tiltakene kan summeres opp som en utgift i et 
budsjett, mens nytten, om den er aldri så vik
tig for noen innbyggere eller kunder, beskri
ves med noen tekstlinjer. Valget kan være lett, 
men det kan også oppstå situasjoner hvor det 
må prioriteres hardt mellom mange gode for
mål. Nytten må veies nøye opp mot kostnadene.

Nytten av 18 spesifikke kvaliteter
For å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag 
iverksatte Barne, likestillings og inklude
ringsdepartementet et prosjekt for å få en bed
re verdsetting av tilgjengelighetstiltak i eksis
terende bygg og uteområder. Det forelå allere
de en for busstransport, som viste at universell 
utforming av busser og holdeplasser var sam
funnsøkonomisk lønnsomt med god margin. 
Passasjerene satte pris på slike tiltak og var 

Beregningsmodul for samfunnsnytten av universell utforming: 

Kari og Ola betaler gjerne 
Det har lenge vært et slagord at universell utforming og tilgjengelighet er 
nødvendig for noen og viktig for alle. Synes for eksempel et gjennomsnitt 
av Norges befolkning at tiltak for økt tilgjengelighet er så viktige at de er 
villig til å betale for det? Nå foreligger svaret, og det vil overraske noen. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune litt foran

Fylkeskommunen vedtok en avtale om uni-
versell utforming ved alle fylkeskommuna-
le bygg alt før loven om universell utforming 
trådte i kraft. Dette er et fylkeskommunalt 
satsingsområde og ble et tildelingskriterium 
i 2010 samt et sentralt tema i regionalt utvi-
klingsprogram fra 2011. 

Regionale planer er den viktigste delen av ram
meverket i fylkeskommunen. Avdeling for kul
tur har fokus på god utforming og stiller krav 
til dokumentasjon ved tildeling av spillemidler 
til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg 
og til kulturbygg. Flere videregående skoler er 
bygd ut med fokus på universell utforming. Ved 
Steinkjer videregående skole er det tatt hensyn 
til lyskrav, slik at det skal være lett å finne frem 
ved bruk av ledelinjesystem ved inngang, inte
grert i renholdssoner og limt opp på betongen. 
Det er installert etterlysende linjer. All skil
ting er etter universell utformingsstandard og 
”Bygg for alle symboler” er brukt.

I løpet av 2012 skal hele bygningsmassen, 
som fylkeskommunen eier være universelt ut
formet.

Skoletransporten evaluert 
En del av transportkjeden ved fire videregåen
de skoler i fylket er evaluert. Den peker på hvor 

viktig det er å ha fokus på universell utforming 
gjennom hele prosessen og på utfordringer ved 
samarbeid på tvers av sektorene i fylkeskom
munen. 

Bedre grafisk profil
Fylkeskommunen følger anbefalte regler for 
universell utforming. Det påvirker blant an
net valg av teksttype og skriftstørrelse, farger 
og typografi, leseavstand, plassering og høyde 
på vindusdekorer og skilt samt belysning av 
skilt og informasjonstavler. Alle ansatte skal 
følge dette. Det vil si at vi nå har lagt inn Ari
al 12 som skrifttype på alle sakspapirer. Epost 
skal ha tekst Arial 12 og underskrift i Verdana 
12. Alle vinduer internt i bygningsmassen får 
”frostet” folie i en spesiell vindusdekor og følger 
standarden på universell utforming. Visittkort 
kan bestilles med punktskrift.

Hurtigbåten M/S Foldafjord
På hurtigbåtsambandet Namsos – Rørvik – 
Leka er kravene om universell utforming lagt 
til grunn i avtalen. De funksjonshemmedes or
ganisasjoner medvirket ved utformingskrave
ne til fartøyet. M/S Foldafjord er meget godt til
rettelagt for funksjonshemmede, og fylkeskom
munen har fått gode tilbakemelding fra passa
sjerene.  

Det er laget 
beregningsmo-
duler som gir 
mulighet for å 
kalkulere den 
samfunnsøko-

nomiske nytten av de 18 
tiltakene for konkrete 
prosjekter. Med bereg-
ningsmodulene følger 
også en veileder for 
hvordan de brukes. 
Disse kan lastes ned fra 
nettstedet 
regjeringen.no

http://www.regjerin-
gen.no/nb/dep/bld/
aktuelt/nyheter/2012/
universell-utforming-
lonner-seg-for-alle.
html?id=670433
eller
http://www.univer-
sell-utforming.miljo.no/
tema/planlegging/1320-
universell-utforming-
lonner-seg-

 

!
Betalingsvilligheten til hver person sitt  
besøk på et sted, dersom tilgjengelighets- 
tiltaket er gjennomført:  

Tiltak  Kroner
Jevnt belegg på gangveier  3
Markering av gangveier  9
Ledelinjer inne  9
Håndlist i trapper  7
Automatisk åpning av inngangsdører  1
Visuell markering av inngangsdører  0,5
Rampe i inngangspartiet  1
Rampe ned i vannet i basseng  1
Rampe ned i vannet på badestrand  1
Markering av glassflater på vegger, dører og sidefelt  2
Lav betjeningsskranke  4
Handikaptoalett  1
Installering av heis  5
Modernisering av eksisterende heis  2
Belysning inne  17
Belysning ute  17
Teleslynge  0,9
Plass for person i rullestol 0,3

Ledelinjer integrert 
i renholdssoner ved 
Steinkjer videregåen-
de skole

Sørlandet 
Boligbyggelag har 
uu-brillene på  
Sørlandet Boligbyggerlag har deltatt i et 
forskningsprosjekt om beslutningsproses-
ser, utarbeidet av Sintef for NBBL. 

 Når vi gjennomfører slike oppgraderings
prosjekter, vurderer vi alltid mulighetene 
for universell utforming, sier Odd Helge 
Moen, teknisk sjef i Sørlandet BBL. I for
bindelse med Husbankens tilstandsvurde
ring trinn 2, foreslår vi for borettslagene at 
det utarbeides en rapport vedrørende te
maet.

I en slik rapport kartlegger vi ved hjelp 
av en egnethetsvurdering hvilke mulig
heter for universell utforming det er i for
bindelse med oppgradering og kostnader. 
En del tiltak vi kan gjøre uten at det blir 
kostnadsdrivende.  Dette kan for eksempel 
dreie seg om tiltak for svaksynte, slik som 
fargesetting av inngangspartier. 

TeksT: Pål lyngsTad, 
dIrekTOraTeT FOr ByggkvalITeT
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Få drømmer om et langt liv på sykehjem. Vi 
ønsker å bo lengst mulig hjemme.  Thor Eek i 
NBBL mener at kommunene tjener stort på at 
eldre bor lengst mulig hjemme. Omsorgstjenes
ter i institusjon er nemlig vesentlig dyrere enn 
omsorgstjenester i eget hjem.

Det er et paradoks at etterinstallering av 
heis i eldre lavblokker har vært så vanskelig å 

få til, når nytteverdien er stor både for beboer 
og kommune, sier Eek. 

Årsaken er først og fremst er at det er en 
kostbar investering for et borettslag. Myndig
hetene må i mye større grad engasjere seg for 
å få på plass heisen, slik at samfunnet er bedre 
rustet til å møte behovet fra eldrebølgen.

Symbolsk tilskudd fra Husbanken 
 Husbankens samlede tilskuddsramme må 
økes betydelig fra dagens symbolske sum på 10 
millioner kroner. Har vi flaks, dekker det kost
andene til 45 heiser. Skal vi få fart på innstal
lering av heis, må minst 50 prosent av kostna
dene dekkes, sier Eek.

Det er alltid krevende å bli enige om større 
rehabiliteringsprosjekter i et borettslag. Når 
ikke alle har like stor nytte av tiltaket, som i 
tilfellet heis, kan det være en ekstra utfordring 
å få gjennomslag på generalforsamlingen.

Vi trenger også mer kunnskap om hvordan 
vi skal finne fram til gode heisløsninger, og her 
må forskningen på banen. Vi trenger flere nye 
pilotprosjekter, som kan bane vei, mener han.

Eksemplariske Hamar 
Til nå er det kun Hamar som har lyktes med 
å etterinstallere heiser i et betydelig antall av 
sine borettslag 

 På 90tallet var det et aktivt samarbeid 
mellom kommune, boligbyggelag og mange bo
rettslag. I denne perioden ga også Husbanken 
et vesentlig større tilskudd til heis enn i dag. 
Borettslagene engasjerte seg, og det var en po
sitiv smitteeffekten fra lag til lag. I dag kan vi 
av statistikken se at Hamar har lavere andel 
boende på institusjon enn ellers i landet, sier 
Eek. 

Pionerprosjektet heter Blakstadmodellen, som 
har alle Husbankens satsingsområder i seg; bo
ligsosialt, miljø/energi og universell utforming. 
I tillegg gir prosjektet et kompetanseløft for 
byggfaget, bransjen lokalt, skolen og ikke minst 
elevene. 

God tilgjengelighet ute og inne
Det er kommunens boligsosiale rammebetin
gelser som har lagt føringer på planløsningen 
i boligene. 

Fra biloppstillingsplass og inn til boligen er 
det trinnfri adkomst, maksimalt 1:15 stigning 
på vei med ledelinjer. 

Gode kontraster
Inne er det generelt god tilgjengelighet. Kon
trastfarger markerer døråpningene, ingen ter
skler, godt inneklima med balansert ventilasjon 
og vannbåren varme på badegulv og i gangen. 
Romoppvarmingen sørger den tykke og tette 
bygningskroppen for selv  i tillegg til solfange
re som forvarmer tappevannet. Det er god plass 
til rullestol helt ut til dørhåndtaket mellom de 
tykke passivhusveggene, og terskellisten er la
vere enn 2,5 cm. Inn til soverom og stue samt i 
garderobe er det skyvedører som er lette å åpne. 
Pionerprosjektet er et samarbeid mellom Fro
land kommune, Blakstad videregående skole, 
Universitetet i Agder, Husbanken Region sør og 
BGM Arkitekter.

TeksT Og FOTO: kIm jOHnsen, HusBanken

 
- Tilgjengelighet og trygghet i nærmiljøet er 
banale ting som ofte blir glemt. Vi rydder ga-
ten for bilene før vi rydder fortauene, sier Ivar 
Leveraas, leder for Statens seniorråd.

Han mener allmenn tilgjengelighet har havnet 
i bakgrunnen i diskusjoner om universell utfor
ming, og fremhever at det er de nære tingene i 
hverdagen som betyr noe for folk.  

Hverdagen viktigst
Universell utforming handler om å gjøre hver
dagen enklere og bedre for alle. Tilgjengelighet 
og trygghet i nærområdet og i hjemmet er spe
sielt viktig. Det er rammene for hverdagen vår, 
og viktig for folk.

Seniorrådet er sterkt opptatt av tilretteleg
ging av eksisterende boliger, for å gi flere mu
lighet til å tilbringe alderdommen i eget hjem, 
og rådet ønsker økt satsing innenfor dette fel
tet.  

Alt er ikke politikk 
For folk flest handler det ikke om den store po
litikken, men de hinder man møter i hverda
gen. Dermed blir diskusjonen om forskjellen på 
tilgjengelighet og universell utforming uviktig. 
Det er løsningene som er viktige, ikke hvilken 
betegnelse vi velger.

 Vi må ikke gjøre det beste til det godes fien
de; universell utforming og tilrettelegging må 
ikke sees på som to forskjellige ting, men som 
løsninger. Idealene må ikke bli så vanskelige at 
de praktiske løsningene blir vanskelig å gjen
nomføre. 

TeksT Og FOTO: IngrId FeeT BjørgO, HusBanken

Heis ingen «luksusfelle»! 
Rundt 90 prosent av alle 
lavblokker som er bygget før 
år 2000, mangler heis.  Nå må 
det handles, sier Thor Eek, 
administrerende direktør i 
NBBL.

Nå er tiden overmo-
den for at flere tar 
lærdom av Hamars 
arbeid. Vi trenger fle-
re gode prosjekter å 
vise til, avslutter Thor 
Eek, administrerende 
direktør i NBBL.

Blakstadmodellen: 

Kvalitetshus til 
vanskeligstilte

Det er god plass til rullestol helt ut til dørhånd-
taket mellom de tykke veggene, og terskellisten 
er lavere enn 2,5 cm.

Se dokumentarfilm om Blakstadmodellen på  
Husbankens miljø/energisider 
www.husbanken.no.

- Idealene må ikke bli så vanskelige, at de prak-
tiske løsningene blir vanskelig å gjennomføre, 
sier Ivar Leveraas, leder i Statens seniorråd.

!

I Froland bygger morgendagens byggfagfolk kommunale  
utleieboliger med passivhusstandard og universell utforming.  
De som har det vanskeligst på boligmarkedet får med andre ord 
bo i bygdas mest moderne hus. 

- Trygghet og 
tilgjengelighet 
viktigst 
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Etter at diskriminerings og tilgjengelighetslo
ven trådde i kraft i 2009, har Likestillings og 
diskrimineringsombudet mottatt nærmere 500 
klager på diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Nærmere 60 prosent av sakene 
dreier seg om universell utforming. .
 
Mye gjenstår
 Dette viser at universell utforming er en vik
tig likestillingssak, sier ombud Sunniva Ørsta
vik.

 Hver eneste dag stenges tusenvis av men
nesker ute fra butikker, restauranter og kon
torer. Det gjør manglende tilgjengelighet til et 
spørsmål om diskriminering, sier hun.

Norge har fortsatt en lang vei å gå.
 Diskriminerings og tilgjengelighetsloven 

er viktig. Den gir enkeltpersoner mulighet til å 
klage. Men med ca. 70 behandlede saker i året 
er den dessverre ikke et veldig effektivt verktøy 
for å sikre et universelt utformet Norge innen 
2025, sier Ørstavik.

Kommunenes rolle
Flere grep må til, og kommunene har et spesi
elt ansvar i dette arbeidet. Derfor er det også 
gledelig at flere og flere kommuner tar grep for 
å sikre universell utforming.

 Vi har pilot og ressurskommuner som har 
forpliktet seg til å gjøre en ekstra innsats.  Fle

re kommuner har gjort gode og viktige innsat
ser lokalt, for eksempel Gjøvik, Moss, Hauge
sund,  og ikke minst Kristiansand. Men det er 
dessverre også en del som har liten kjennskap 
til både loven og kravet om universell utfor
ming, sier hun.

Mange ber om råd
Ombudet gir daglig veiledning til kommuner og 
andre virksomheter, som lurer på hva loven be
tyr for dem. Særlig de som driver virksomhet i 
eldre bygg er usikre på hva de er forpliktet til 
å gjøre, og hvem som eventuelt skal betale for 
det.

 Her er loven ganske klar.  Dersom det ikke 
er uforholdsmessig byrdefullt, er den som dri
ver en virksomhet rettet mot allmennheten 
selv ansvarlig for at virksomheten er tilgjenge
lig for alle, uansett hvem som eier bygget eller 
når det ble bygget, sier Ørstavik.

Ikke dyrt 
 Universell utforming er ikke dyrt, det er lønn
somt. Selvsagt koster det penger å bygge om el
dre bygg, men verdien av universell utforming 
er høy og overstiger raskt kostnadene ved til
takene. I tillegg bidrar universell utforming til 
likestilling for mennesker med nedsatt funk
sjonsevne, sier Ørstavik.

Universell utforming 
taper mot energi- 
effektivisering  
Forskningsrapporten ”Beslutningsprosesser 
i borettslag og sameier: Hva fører til bære-
kraftige oppgraderingsprosjekter?» viser at 
universell utforming blir salderingspost, når 
borettslag skal prioritere midlene i rehabilite-
ringsprosjekter. 

Rapporten er utarbeidet av Sintef Byggforsk 
for NBBL for å skaffe kunnskap om hva, som 
skal til for at beboere i borettslag og sameier 
velger ambisiøse, miljøvennlige energiløsnin
ger ved oppgradering. Universell utforming 
er ofte ønsket i begynnelsen av et prosjekt, 
men strykes når kostnadene kommer på bor
det.  Synlige standardhevinger og lønnsomme 
investeringer prioriteres av beboerne, fordi de 
enten gir bedre avkastning ved salg eller bedre 
driftskostnader.

Heis mest utsatt
Heis er det klassiske eksemplet på et tiltak som 
betraktes som luksus. De er dyrt å installere, 
og det er vanskelig å skaffe 2/3 flertall blant be
boerne. Argumentene for å stemme imot er ofte 
økonomiske – beboerne har dårlig råd  og grei
er akkurat felleskostnadene, og vil være nødt å 
flytte om disse øker. Eldre med behov for heis 
flytter ofte ned til første etasje.

Noen gode unntak
Det finnes imidlertid boligbyggerlag, som har 
satt fokus på universell utforming, og har hatt 
effekt av dette. Arbeid med holdningsendring 
synes å være nøkkelen til å få beboerne med 
seg. Barkaleitet borettslag i Bergen, Gjøvik bo
ligbyggerlag og Hamar & omegn boligbygger
lag har hatt effekt av dette. 

Borettslagsveileder
En veileder som er utarbeidet i forbindelse med 
forskningsprosjektet, skal gi styrene i boretts
lagene råd om hvordan de skal gå fram for å 
skape oppslutning om oppgradering. Åshild 
Lappegård Hauge, forsker ved Sintef Bygg
forsk og leder for prosjektet sier følgende:

Veilederen er først og fremst laget med tan
ke på energieffektivisering og oppgradering 
mot en mer energieffektiv bygningsmasse, 
sier hun. Men det beste er å kunne koble dette 
sammen med tiltak for å bedre tilgjengelighe
ten, når man først skal gjøre noe med bygnings
massen. Dermed er det mye opp til boligbygge
lagene og rådgiverne, som boligselskapene bru
ker å klare å kombinere målene om universell 
utforming og energieffektivisering. 

TeksT: Pål lyngsTad, 
dIrekTOraTeT FOr ByggkvalITeT

Flest klager på  
universell utforming
Mangelen på universell utforming er det enkelttemaet Likestillings 
og diskrimineringsombudet (LDO) mottar flest klager på.

Universell utfordring i Larvik
I november i fjor ble over 50 virksomheter i 
Larvik klaget inn for Likestillings- og diskrimi-
neringsombudet (LDO) for manglende  
universell utforming. Ombud Sunniva  
Ørstavik håper det er starten på et  
skikkelig tilgjengelighetsløft i Larvik. 

Tor Odberg Hansen var lei av å bli stengt ute 
fra et stort antall butikker, kafeer og utesteder i 
hjembyen Larvik. Han tok med seg kamera, fo
tograferte utilgjengelige inngangspartier i byen 
og klaget til slutt over 50 virksomheter inn for 
Likestillings og diskrimineringsombudet for 
brudd på diskriminerings og tilgjengelighets
loven.

Mer enn en trapp
Ombudet mottar hvert år mange klager på 
manglende tilgjengelighet, men har aldri før 
fått tilsendt så mange saker fra en og samme by. 
Det kan gi nye muligheter i arbeidet for et uni
verselt utformet samfunn, mener likestillings 
og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 Vanligvis kommer det klager på en eller to 
butikker. Her har vi fått over 50 klager fra sam
me by. Jeg håper det motiverer Larvik til å jobbe 
målrettet med å gjøre byen tilgjengelig for alle, 
i stedet for bare å ta en trapp eller to, sier hun. 

Sakene behandles nå som klagesaker hos om
budet. Når de er ferdigbehandlet vil LDO kom
me med uttalelser på om diskriminerings og 
tilgjengelighetsloven er brutt. LDO jobber nå 
med å hente inn opplysninger i de ulike sakene. 
For ombudet er det imidlertid viktig å under
streke at klagesaksbehandlingen bare er en del 
av LDOs arbeid i denne saken.

Lokal forankring
 Vi ønsker å engasjere flest mulig i dette arbei
det, og har derfor hatt kontakt med både kom
muner, gårdeiere, virksomhetsledere og funk
sjonshemmedes organisasjoner, sier Ørstavik. 

En forutsetning for å lykkes med et slikt løft 
er at ansvaret forankres lokalt. Ombudet har 
derfor hatt dialog med Larvik kommune fra 
starten. De har også arrangert dialogmøte for 
å gi alle involverte informasjon om lovverket og 
tips til universelt utformede løsninger. 

- Målet for alle bør være et Larvik, der ingen 
hindres fra å være gjest eller kunde, sier Like-
stillings- og diskrimineringsombud Sunniva 
Ørstavik. 

Brannsikkerheten  
må bedres 
Små barn, eldre, personer med ulikt fy
sisk og psykisk funksjonsnivå, rusmis
bruk og personer med funksjonsnedset
telser er mest utsatte ved brann. Dette 
kommer fram i Brannsikkerhetsutval
gets utredning, NOU 2012: 4 Trygg hjem
me: Brannsikkerhet for utsatte grupper.  
Utvalget foreslår blant annet at kommu
nene må gjennomgå brannsikkerheten i 
boligene til utsatte grupper. De må også 
ta initiativ til forebyggende tiltak i samar
beid med den enkelte og pårørende. Det bør 
settes i gang tiltak, som hindrer at brann 
oppstår, øke evnen til å oppdage brann, be
grense eller slokke branner på stedet og 
øke sjansen for at folk evakueres i tide.

Hver 
eneste 
dag stenges 
tusenvis av 

mennesker ute 
fra butikker, 
restauranter 
og kontorer

!
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Svarttjern – en universelt 
utformet badeplass i Oslo

Tilgjengelig for mange – og med kort vei til stranden (Foto: Lars Halleraker)

Svarttjern ligger sentralt  
plassert i et friareal mellom de 
ulike borettslagene på Romsås 
i Oslo. Området har i alle år 
vært et viktig rekreasjons 
område for de 6 800 beboerne.  

Da kommunen bestemte seg for å ruste opp om
rådet, som en del av områdeløftet innenfor Gro
ruddalssatsingen, valgte den samtidig å tilret
telegge det med universell utforming som et ve
sentlig kvalitetsaspekt. 

Ønsket badeplass
Under det innledende arbeidet med områdeløft 
på Romsås kom lokalbefolkningen med ønsker 
om at Svarttjern måtte reetableres som bade
vann.  Da Svarttjernprosjektet startet i 2007, 
hadde tjernet ikke vært bruk som badeplass på 
mange år grunnet dårlig vannkvalitet. Det ble 
derfor satt i gang et todelt prosjekt; å utrede 
og prosjektere en teknisk løsning for å få tilba
ke badevannskvaliteten og omforme området 
rundt tjernet til et bade og rekreasjonsområde. 

Tilgjengelig badeplass og park
I dag er Svarttjernparken blitt en populær mø
teplass for Romsåsbeboerne. Området som tid
ligere var et åpent og slakt hellende landskap 
er omformet med terrasserte nivåer. Det er an
lagt gangveier med god fremkommelighet og 
stranden er anlagt med en rampe ut i vannet, 
slik at det er mulig for alle  inkludert bevegel
seshemmede  å komme ut i vannet på egen
hånd. Lek og møteplasser inkludert en bryg

ge er universelt utformet slik at hele parken er 
brukbar for alle. Som en del av opprustningen 
er det også anlagt et toalett, som er tilrettelagt 
for rullestolbrukere.

Prosjektet sto ferdig i 2009. Kostnadene var 
på ca 13,5 millioner kroner, som ble delt mel

lom Oslo kommune og Husbanken gjennom 
midler fra Groruddalssatsingen.

av TOrIl H. sæTervang Og sIrI Helle, 
HusBanken 

«- Kom som du er»
til Moldes nye kulturbygg
Sjølv om tomta er smal og innestengt, er det 
lagt ned mykje arbeid i å gjere bygget mest 
mogleg tilgjengeleg for ulike brukargrupper. 
Inngangen er utstyrt med både karuselldører 
og separate dører for mellom anna rullestol-
brukarar. 

Det kombinerte kulturbygget opnar 14. juli og 
skal huse både bibliotek, jazzklubb, regiontea
ter, kunstgalleri i tillegg til Jazzfestivalen og 
Bjørnsonfestivalen. Med så mange og ulike bru
kargruppene har kommunen derfor lagt stor 
vekt på å skape eit tilgjengeleg bygg.

Vi søkte etter TEK 7, men tenkte etter kvart 
ut frå TEK 10, mellom anna i samarbeid med 
Blindeforbundet og Handikapforbundet, seier 
senior prosjektleiar Ingvar Storvik i byggjefir
maet Røsand.

Han er særleg nøgd med utforminga av te
atersalen til Regionteateret i Møre og Roms
dal. Det har eiga heis til galleriet og ein patent 
som gjer det mogleg å trekkje dei fremste par
kettstolrekkene tilbake, slik at rullestolbruka
rar korkje treng føle at dei sit på utstilling el
ler bli «spytta på» frå scenen. Vidare er det lagt 
høyreslynger i golvet.

Det nye kulturbygget har fått namnet «Plas
sen». Tre utvendige trapper på ulike nivå kan 
også nyttast som amfi for til dømes uteteater 
og uterestaurant. Den eine er også utstyrt med 
varmekablar og fungerer dessutan som gjen
nomgangsåre for gåande. 

TeksT Og FOTO: Odd Bjørn sOlBerg

No kan alle fiske langs Atlanterhavsvegen
Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal er blitt 
ein turistmagnet. Dei mange øyane, som vart 
bunde saman med bruer, vart med eitt tilgjen
gelege for mange. Fiskeplassane trekte til seg 
mange hobbyfiskarar og turistar, slik at det 
oppsto farlege situasjonar mellom bilistar og 
fiskarar.

Myrbærholmen er ein av fiskeplassane, som 
ligg nær vegen. Dette er no løyst gjennom et
termonterte gangbruer på utsida av brua, slik 

at ein kan fiske trygt. Det er også råd å kome 
seg trinnfritt frå bilen til fiskeplassen. Ein an
nan stad er det laga ein fiskeplass, som er mer
ka skiltet ”Fiskeplass” og eit bilete av ein rul
lestol. Her har Eide kommune bygd ein eigen 
fiskeplass for funksjonshemma. Det er støypt 
ein sti med rekkverk på begge sider, slik at ein 
kjem trygt ned til ein inngjerda fiskeplass heilt 
i sjøkanten.

TeksT Og FOTO: Odd Bjørn sOlBerg, HusBanken

Dei nye gangbruene på utsida av vegbrua er lett tilgjengeleg og gjer det trygt å fiske for alle. 

Ei av dei tre utven-
dige trappene i kul-
turbygget i Molde 
er utstyrt med var-
mekablar. Trappa 
kan også nyttast 
som utvendig amfi 
med gata nedanfor 
som scene, fortel 
Ingvar Storvik, Rø-
sand og Jon Kjetil 
Gram, Epro eien-
domsutvikling.
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Barnehage med  
gode kvalitetar 
Kvernaland barnehage i Time kommune 
har mange gode kvalitetar med omsyn til 
universell utforming. 

Dårleg lyddemping er eit generelt problem 
i mange offentlege bygg. Det same gjeld 
manglande tiltak for astma og allergi. Ved 
Kvernaland barnehage har ein freista å 
gjere noko med fleire av desse utfordringa
ne. I første etasje finn vi mellom anna fel
lesrom, baserom og eigne rom, som er lagt 
til rette for trening for barn med nedsett 
funksjonsevne. 

Erfaringar i bruk
Etter eit halvårs drift har prosjektleiaren 
alt gjort nokre erfaringar: På grunn av sol
lyset vil det bli montert innvendige rulle
gardiner. Det viser seg også at det blir lig
gande mykje støv på lysarmaturane og  på 
profilane i dei høge romma. Underlaget 
rundt sandbassenget er heller ikkje opti
malt, sidan det går tett. Her samlar vatnet 
seg, og det blir glatt ved minusgrader. 

Her har vi nok valt feil materiale, kon
kluderer Mari Bryne. 

TeksT: Odd Bjørn sOlBerg

Barnetråkk – 
planleggingsverktøy 
sammen med barn
Norsk Forms ressursgruppe innen by 
og stedsutvikling, Bylab, setter fokus på 
barn og unge i medvirkningsprosesser. Her 
er det utviklet et konkret verktøy, barne
tråkk, som kommunene kan bruke når de 
planlegger. Barnetråkkregistreringer gir 
direkte kunnskap om hvordan barn og 
unge bruker nærmiljøet. Les mer om Bar
netråkk på http://www.kartiskolen.no/inn
hold/barnetrakk/

uu-rettleiar for 
eit enkeltbygg
Samvirkeorganisasjonen ULOBA BA skal 
byggje nytt kontorbygg i Drammen og har 
laga ein eigen uurettleiar berre for dette 
eine bygget. Det skal bli eit forbildebygg 
både innan universell utforming, energi og 
miljø. ULOBA er eit partsslag for brukar
styrt personleg assistanse og svært mange 
av dei tilsette har nedsett funksjonsevne. 
Organisasjonen er eigd og drive av funk
sjonshemma. Derfor treng dei god tilrette
legging med omsyn til tilkomst til bygget, 
kontorplassar, heiser, akustikk og tempe
raturstabilt inneklima. På desse områ
da har rettleiaren derfor høgare krav enn 
både det TEK 10 og standarden for univer
sell utforming krev. Rettleiaren har eigne 
krav både til prosess/byggeframdrift og til 
endeleg resultat.

Oldtidsruta er betegnelsen på 12 kulturmin
nemiljø, syv helleristningsområder, fire grav
felt og en stor gravhaug, som er gjort tilgjenge
lige for publikum. Kulturminnene ligger i hjer
tet av Østfold, nemlig i kommunene Sarpsborg, 
Fredrikstad og Halden. Her har universell ut
forming vært en viktig del av tilretteleggingen.

Det ble utarbeidet en plan for områdene, der 
adkomst og orientering, samt plassering av in
formasjonsskilt og benker ble vurdert ut fra 
hensynet til syn, bevegelses og orienteringsev
ne. Arbeidet ble forankret i en referansegrup
pe med medlemmer fra de funksjonshemmedes 
organisasjoner. I formidlingsarbeidet har det 
vært et mål at skiltene både gjennom design og 
fargebruk, tekstlig og visuell informasjon, skul
le være lette å forstå for alle. Tekstene ble gjort 
korte, lettfattelige og gode å lese. Det ble brukt 
en skrifttype spesielt utviklet for mennesker 
med lesevansker, og informasjonen ble trykt på 
matte skiltplater, som ikke gir gjenskinn. 

Parallelt med Oldtidsruteprosjektet har fyl
keskommunen deltatt i utviklingen av Sol
bergtårnet. I samarbeid med Statens vegve

sen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har 
Østfold fylkeskommune her både skapt et hvi
lested for veifarende og et informasjonssted for 
kulturminner. Solbergtårnet er tegnet av arki
tekt Todd Saunders og er en inngangsport til 
kulturminnene langs Oldtidsruta. Stedet gir 
besøkende kunnskap om dem, skaper undring 
og et ønske om å utforske områdene. 

Universell utforming har stått sentralt også i 
utviklingen av Solbergtårnet. I tillegg har vi et
terstrebet å gi tilretteleggingen i kulturminne
områdene et formspråk, som harmonerer med 
tårnet. Ved å benytte samme materialer og gra
fiske design, skapes det en helhet, som også bi
drar til å gjøre områdene enkle å finne fram til.  

Til nå er tre av kulturminneområdene langs 
Oldtidsruta gjort tilgjengelige for personer med 
redusert bevegelighet. Flere områder skal gjø
res tilgjengelige for rullestolbrukere, samt gjø
re det lettere for mennesker med nedsatt syn å 
ferdes i områdene. Det vil også bli arbeidet for 
å få til god formidling via mobiltelefon og in
ternett.

av lInda nOrdeIde, øsTFOld FylkeskOmmune

Ikkje eit spadetak er teke enno, men når alt 
er ferdig, vil Løvenvoldgata midt i Ålesund 
sentrum få ei utforming, som gjer det enklare 
for kundane å kome inn i butikkane. 

Det håper i alle fall avdelingsarkitekt Anja 
Standal. Ho har hatt hovudansvar for univer
sell utforming i prosjektet, som involverer både 
vegvesen, kommune, huseigarar, butikkar og 
antikvariske styresmakter. Før køyrde bus

sane her, men ikkje no lenger, fordi vegen var 
både nedsliten, humpete og bratt. 
    No skal kommunen i samarbeid med vegve
senet utbetre vegen, og då gjeld det å handle 
raskt. Sidan vegdekket skal utbetrast, vil det 
bli mykje enklare og rimelegare å fornye både 
fortaua og inngangspartiet til butikkane sam
stundes. Stigningsforholdet i Løvenvoldgata 
får dei ikkje gjort noko med, men høgdeforskjel
len mellom fortau og inngangsdører kan redu
serast:

 I Ålesund er det tradisjon for å byggje be
tongfortau, fortel Anja. Betong er plastisk og 
har ein fordel ved å kunne ta opp høgdeskilna
dar på ein enkel og god måte. No vert det nye 
betongfortauet heva for å redusere høgdeskil
naden. 

Verneverdig bygg
Jugendbyen har mange verneverdige bygg. 
Øvst i gata ligg Løvenvold kino i eit av dei byg
ga, der mjuke trafikantar, som ikkje kan bruke 
trappa langs bygget, vert tvinga ut i vegbanen 
like før eit trafikkert vegkryss. 

TeksT Og FOTO: Odd Bjørn sOlBerg, HusBanken

Ålesund får meir tilgjengeleg handlegate

- Samstundes med at 
vegvesenet utbetrar 
vegdekket, vil kom-
munen heve fortaua 
på begge sider av Lø-
venvoldgate, slik at 
høgdeskilnaden mel-
lom fortau og butikk-
inngangar vert min-
dre, fortel avdelings-
arkitekt Anja Standal i 
Ålesund kommune. 

Oldtidsruta og 
Solbergtårnet
tilgjengelig for alle
Østfolds mange fornminner gjør fylket til et område med verdensarv i verdens
klasse. Da er det viktig at den unike Oldtidsruta er tilgjengelig for alle.

1 2

1 Solbergtårnet er 
tegnet av arkitekt 
Todd Saunders og er 
en verdig inngangs-
port til kulturminne-
ne langs Oldtidsruta. 
Fotograf Nils Petter 
Dale. ©Østfold fyl-
keskommune/Sta-
tens vegvesen.

2 En plattform fram-
for helleristningene 
på Solberg, Sarps-
borg kommune. Fo-
tograf Linda Nordei-
de, ©Østfold fylkes-
kommune.

Glade barn i godt planlagde omgivnader 
med små utvendige nivåskilnader.
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Pasvik: Viktig at 
alle får et tilbud
Thormod Hoel (65) på Holmfoss i Pasvik har lagt til rette for at folk med 
funksjonshemminger og andre utfordringer kan få et friluftstilbud, som kan  
bedre livskvaliteten.

Produksjon og salg av ved til brensel er hoved
beskjeftigelsen på Nordmo, rundt tre mil fra 
Kirkenes. Gården der det tidligere ble produ
sert melk og kjøtt ligger idyllisk til ved Pasvi
kelva. Sønnen har overtatt mye av vedproduk
sjonen, og kreative Hoel har i flere år jobbet 
med å gi turister et tilbud.

Turisme er en svingende næring, og da en 
kompis i rullestol ble med på elva og fisket 
skjønte jeg at det finns andre dimensjoner i li
vet man kan kombinere med næring, sier Hoel. 
Det gjorde inntrykk å se hva turen gjorde med 
hans rullestolvenn, og like etter var han i gang 
med å utvide tilbudet overfor lokale brukere, 
som vanligvis ikke er målgruppa på ordinære 
turer.

Jeg ble hyra inn av Rotary for å gi fem rul
lestolbrukere en opplevelse på og ved elva, og 
etter hvert ballet det bare på seg, forteller han. 
Allerede for flere år siden dro han i gang popu
lære turer for kreftpasienter, som fikk oppleve 
Pasvikdalen i elvebåt med kaffe, mat og bål i 
idylliske opplevelser på elvebredden.

Meningsfullt prosjekt
Vi gir dagtilbud til personer, som er lettere 
demente, folk som sliter med psykiatriproble
mer, og ikke minst mange, som stort sett sitter 
hjemme i rullestol med få muligheter for å opp
leve naturen, gjerne med fisketurer, sier han. 
Det er viktig å ta hensyn til brukernes behov og 
han lytter gjerne til hva de ønsker. Noen ønsker 

kanskje mest å fiske, mens for andre er det det 
sosiale med selve turen og det å kunne sitte ved 
bålet og prate. Mange av hans brukere gjerne 
har en tung hverdag, og Hoel ønsker å gi dem 
positivt påfyll gjennom vakre naturopplevel
ser. Derfor byr han mye på seg selv, og mange 
har fått oppleve ham som en god historiefortel
ler med store lokalkunnskaper og glimt i øyet. 

Nærhet er viktig for meg og brukerne, og av 
den grunn har jeg satt et tak på 12 personer 
på mine utflukter og arrangement. Til tross for 
dette hadde han i fjor en økning på 65 prosent 
på elvebåttrafikken.

Badekvelder og middag
Ennå er det tykk is på Pasvikelva, men i mai 
juni vil en hektisk sesong være i gang på Nord
mo gård.

I tillegg til fiske etter ørret, harr, sik og gjed
de har Hoel etablert moderne mennesker kal
ler spa ved bredden av Pasvikelva.

Vi har badestamp, vedfyrt sauna og vi ser
verer middager med lokale produkter. Vi har 
også søkt ambulerende skjenkebevilgning, slik 
at vi kan servere forfriskninger på våre turer.  
Er været for surt til å sitte ved bålet, kan man 
trekke inn i ei hyggelig innredet hytte med et 
stort spisebord.

TeksT Og FOTO: HallgeIr HenrIksen

Finnmark er 
pilotfylke i pro-
sjektet «universell 
utforming som 
regional ut-

fordring». I tillegg er 
Alta ressurskommune. 
Prosjektet i Finnmark har 
to hovedstrategier; 1) 
veiledning og kompetan-
seutvikling med spesielt 
fokus på kommunene, 
2) utviklingsarbeid i tre 
definerte delprosjekter: 

Delprosjekt ”Samferdsel” 
Delprosjekt ”Friluftsliv” 
Delprosjekt ”Gjenreis-
ingsbygg”   

Reportasjen viser 
arbeidet i ett av tre 
delprosjekter i vårt ho-
vedprosjekt; delprosjekt 
friluftsliv. 
Mer informasjon om 
prosjektet på
www.uufinnmark no.

Det er få spisesteder, som ligger så nært 
vann, og tilbudet har vært godt mottatt.

!

Trondheim: Funksjonell soneinndeling i Søndre gate
Søndre gate er en av flere hovedgater og en 
sentral forretningsgate i Trondheim. Utfor-
mingen er basert på strategier for formgiv-
ning av gatebildet. Møbleringssonen og til-
pasningssonen inn mot vegglivet har et taktilt 
(følbart) belegg i forhold til gangsonen. 

Overgangen og soneinndelingen gir tydelig
het for personer med nedsatt syn. Det er dessu
ten et klart skille mellom møbleringssonen og 

gangsonen ved bruk av ulikt materiale. Sone
inndelingen gir naturlige ledelinjer i bymiljøet. 
I møbleringssonen plasseres det offentlige by
romsmøbler som benker, sykkelstativ, søppel
kasse, trær og belysning atskilt fra gangsonen. 
Trondheim kommune ønsker å bruke naturlige 
ledelinjer i utforming av Midtbyen. Formgiv
ningen gir god fremkommelighet og orientér
barhet for alle.

TeksT: sOlveIg dale, TrOndHeIm kOmmune

Utformingen av for-
tauet i Søndre gate 
viser en funksjonell 
soneinndeling med 
en tilpasningssone inn 
mot vegglivet samt 
gangsone og møble-
ringssone. Foto: Mari 
Olden, Trondheim 
kommune.

Trollstigen – ein meir 
tilgjengeleg turistveg

Den minste av utsiktsplattformene ved 
juvet over Trollstigen.   
Foto: Per Kollstad / Statens vegvesen.

Trollstigen har vore ein turistattraksjon 
i 75 år. Statens vegvesen har no lagt ned 
mykje arbeid for å gjere turistattraksjo
nen endå meir tilgjengeleg til jubileumså
ret. Det er bygd ny kafé, nye utsiktspunkt 
og nye stiar, som er framkomeleg også for 
personar med nedsett funksjonsnivå. Frå 
den nye parkeringsplassen og ned til ut
siktsplattforma er det bygd ei spesiell bru 
for dei besøkande. Det nye anlegget blir 
opna juni 2012.

Få godt tilgjengelige 
friluftsområder 
Friluftsliv og utendørsaktiviteter skal 
være for alle. Det skal en ny, norsk stan
dard for universell utforming av uteom
råder sørge for. Friluftsliv er helsefrem
mende, og den nye standarden for hvor
dan uteområder skal gjøres tilgjengelig 
for hele befolkningen, er i tråd med re
gjeringens handlingsplan for universell 
utforming og økt tilgjengelighet. Av 615 
registrerte friluftsområder i Norge til
fredsstiller bare 3 prosent kravene for 
rullestolbrukere uten ledsagere eller for 
synshemmede.  Uteområdestandarden 
skal være et verktøy for tiltakshavere og 
planleggere i både offentlig og privat sek
tor. Den tar for seg alt fra friområder, fis
keplasser, skiløyper, parker og nærmiljø
anlegg til lekeplasser.

Bruksjuvelene»  
i Ladeparken   
Universell utforming har vært en selvføl
gelig og naturlig premiss i prosjekterings
prosessen i Ladeparken i Trondheim. En 
kunstner har vært inne i prosjektet helt 
fra starten, og i forhold til de kunstneris
ke elementene har det vært jobbet kon
kret med universell utforming. Kunstne
ren har hatt med lekehytter i sitt konsept, 
og det har vært jobbet konkret med ad
komst for barn i rullestol til lekehyttene. 

TeksT: sOlveIg dale, TrOndHeIm kOmmune
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Spontan, dagleg kontakt skjer først og fremst 
på veg til og frå bustaden, ved inngangsdøra og 
ved leikeplassen i ifølgje rettleiaren ”Universell 
utforming av uteområder ved flerbolighus”, ut
arbeidd av Hageselskapet. Kroppen har godt av 
frisk luft, dagslys og kontakt med naturen. Det 
må derfor vere enkelt for alle å kunne nytte na
turområda i nærleiken av bustaden sin.

Med kompetansemidlar frå Husbanken har 
Hageselskapet i fleire år arrangert kurs om bu
stadplanlegging i by. Kurset gir kunnskap om 
bærekraftig byutvikling med fokus på brukara
ne, overordna planlegging og kvalitet i uterom
ma. Målgruppa er alle som arbeidar med bu
stadplanlegging, både offentleg og privat. Kur
set vert halde i ulike byar, der eksempel derfrå 
vert nytta som studieobjekt. 

Godt utemiljø er ein føresetnad for trivsel og 
velvære, påpeikar Erik Skarbäck, professor i 
landskapsarkitektur ved Sveriges lantbruksu
niversitet. Han viser korleis naturen påverkar 
vår psykiske og fysiske helse, og kvifor vi har så 
godt av å vera i grøne miljø.

Forsking dokumenterer ulik utvikling hjå 
barn, som går i barnehagar med mykje tre, na
turlege grøne område og god tumleplass, til 
skilnad frå born, som går i barnehagar med lite 
grønt og liten plass. Born i naturrike barneha
gar skåra betre både på konsentrasjon, moto
rikk og meistra utfordringar betre enn born i 
naturfattige barnehagar. 

Korte besøk i grøntområde gjer godt for alle. 
Plager som stress og hovudpine blir mindre hjå 
personar, som bur nærare enn 300 meter frå eit 
grøntområde. Folk som bur nær eit grøntom
råde vert mindre plaga av støy, er lykkelega
re, mosjonerer meir og er mindre overvektige. 
Skarbäck meiner derfor at det bør vera lovpå
lagt å ta vare på eller erstatta grøntområde i 
byar ved planlegging av nye prosjekt.  

Arkitekt Johan Østengen har arbeidd med 
uterom med god universell utforming. Eit av 
dei er Schandorffs plass i Oslo. Då Akersgata 

6468 skulle byggast ut, var det ein føresetnad 
at eigedomselskapet opparbeidde Schandorffs 
plass, som ligg i tilknyting til ein offentleg 
plass. Den ligg i ei høg skråning mellom Akers
gata og Fredenborgsgata. Tidlegare var dei to 
gatene bundne saman av ei anonym trapp og 

ein grå parkeringsplass. Det er jobba mykje for 
at plassen skulle ha god tilgjenge. Eit viktig ho
vudgrep er ein gangveg, som går forbi to plassar 
og eit grøntareal. 

TeksT: CHrIsTIna skanCke sørHeIm, HusBanken

Kunne du tenke deg å se filmen 
Max Manus som en stumfilm – 
uten norsk teksting? Eller delta 
på en stor konferanse der det 
ikke ble brukt mikrofon? Sann
synligvis ikke. Uten lyd eller 
tekst blir ikke opplevelsen helt 
den samme. 

Universell utforming er et nasjonalt satsings
område som krever god faglig innsikt. Her er 
Plan og bygningsloven et viktig arbeidsverk
tøy. Gode bygg og uteområder fremmes gjen
nom god planlegging og godt håndverk.

Hva er likestilt bruk?
Likestilt bruk handler om like muligheter for 
deltakelse og opplevelse. Dersom man ikke hø
rer godt, vil god romakustikk, lydforsterkings
anlegg i salen og teksting av filmen kunne bi

dra til at opplevelsen kan bli tilnærmet lik nor
malt hørende. God taleforståelse er et av flere 
kriterier for universell utforming.

Kommunens virkemidler
I formålsparagrafen til plan og bygningsloven 
slås det fast at prinsippet om universell utfor
ming skal ivaretas i planleggingen og kravene 
til det enkelte byggetiltak. Kommunene har et 
viktig planverktøy til rådighet. Gjennom plan
strategiene kan universell utforming fremhe
ves, i kommuneplanen kan det legges føringer 
for bærekraftig utvikling, der universell utfor
ming skal legges til grunn i utarbeidelsen av så 
vel arealplaner som reguleringsplaner.

Et prinsipp som kan være verdt å merke seg 
i denne sammenheng er at for utearealer kan 
kommunen gjennom plan stille strengere krav 
enn de som er angitt i byggteknisk forskrift, 
men bygningsteknisk sett må planen være i 
tråd med teknisk forskrift. 

Som hånd i hanske 
Kommunene har gode muligheter for å styre 

egen boligpolitikk og boligutbygging gjennom 
planverktøyet. Økningen i antall eldre er en 
stor utfordring. Dersom folk kan bo hjemme, 
vil tidspunktet for behov for omsorgstjenes
ter kunne utsettes. En forutsetning for dette 
er imidlertid at boligene er riktig utformet, for 
eksempel med alle hovedfunksjoner er på inn
gangsplan (dvs. stue, kjøkken, soverom og bad 
og toalett). 

av TOne rønnevIg, senIOrrådgIver, 
dIrekTOraTeT FOr ByggkvalITeT

Godt utforma grøntareal

Sandorffs plass: På den øvre plassen er det frittståande sitjeplassar, der det er plass til ein rullestol. Alle trappene og del-
vis rampene har rekkverk. I trappene er det markerte trinn og varselknotter på topp og botn. God kontrast i overgang 
mellom dei ulike materiala fungerer som naturlege ledelinjer. Plassen var nominert til Noregs første innovasjonspris for 
universell utforming. Foto: Østengen og Bergo.

Utemiljø som gjer det vanskeleg å utfalde seg er ei vesentleg årsak til redusert livskvalitet. Gode uterom kan 
forsterke opplevinga av kvalitet og gi inspirasjon til å ferdas der. Dei kan også medverke til å auke 
mellommenneskelig kontakt. 

Byggverk og uteområder med likestilt bruk:

Universell utforming i plan og forskrifter

Her kan man slite litt 
med å få alle hoved-
funksjoner på inn-
gangsplanet…
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Klimapark 2469 vil vise frem og tilgjengelig
gjøre slike høyalpine og arktiske kvaliteter 
for flest mulig. Den vil skape en unik arena 
for formidling, forskning og verdiskapning, 
knyttet til kulturminner og høyfjellsnatur. Vi
sjonen er å være internasjonalt ledene i fors
kningsbasert klimaovervåkning og formidling 
av samspillet mellom natur og menneske i et 
langtidsperspektiv.

På 1850 meter er gjennomsnittstemperatu
ren under 0 C med snødekke 9 måneder i året. 
Vindstyrke «orkan» er ikke uvanlig. Under or
kanen Dagmar i romjula 2011, ble det i kaste
ne målt 64 m/s, det sterkeste, som noen gang 
er målt i Norge. 

 
Området er regulert for tilrettelegging,  
der det heter; 
 Innan området kan det leggast gangvegar  
om mogeleg med universell utforming. For å 
skåne terrenget og dei geologiske formasjona
ne og andre verneverdiar mest mogeleg, skal 
gangbanane byggast slik at dei ligg oppå bak
ken for å redusere inngrepa i terrenget. Det 
skal ikkje nyttast tekniske løysingar som med
fører irreversible inngrep i dei kvartærgeolo
giske verneverdiane. 
 
Målet med tilretteleggingen er særlig: 
u Å gjøre området lettere tilgjengelig for alle 
brukergrupper
u Legge seg så tett opp til standarden for uni
versell utforming som mulig 
u Styre ferdsel og unngå skade og slitasje på 
terreng og kulturminner 

For å teste ut ulike løsninger ble det høsten 
2011 lagt ut en del teststrekninger for å høste 
erfaringer med hva som kan fungere og ikke. 
Over en del strekninger ble det lagt ut bære
bjelker av tre (kjerneved furu). Oppå disse ble 
det lagt ut ulike materialer for å teste funksjo
nalitet, bestandighet og visuelt uttrykk. Den 
ene varianten er GRP–rister (glassfiberarmert 
polymer), den andre er et dekke av kjerneved 

furu. Nå vil en gjøre erfaring over vinteren, og 
i løpet av sommeren 2012 velge endelig løsnin
ger. Området gjøres også tilgjengelig på nett 
med webkamera og andre tjenester. 

Oppland er et fjellfylke samt pilotfylke for 
universell utforming. Gjennom tilrettelegging i 
klimaparken er målet at publikum skal bli en
gasjert i klima og kulturhistorie på Norges tak. 

Klimapark 2469 
– tilrettelegging på Norges tak
Innunder Galdhøpiggen kan man få enestående innsikt i klimaendringer siden siste istid. De siste årene har det 
smeltet fram over 600 arkeologiske funn fra isen. Her er det permafrost, isbreer, høyfjellsbotanikk og reinsdyr. 

Det er hugget en is-
tunnel, som går 60 
meter inn i Juvfonne. 
Denne og andre tilret-
telagte natur- og kul-
turminneattraksjoner 
i dette område skal 
gjøres tilgjengelig for 
brede målgrupper. 

Vest-Agder: 
Norges første tekst-
baserte rutesøktjeneste

Dette gjør det mulig for svaksynte å få opplest 
informasjon og er et tilbud til alle, som synes 
denne typen reisebeskrivelse er enklere å for
stå. 

Mange tilrettelagte ruter 
Fylkeskommunen har arbeidet lenge med å til
rettelegge rutetilbudet. Dette gir gode resul
tater, særlig i Kristiansand, der man gjennom 
et samarbeid med kommunen, Statens vegve
sen og Agder Kollektivtrafikk AS har fått man
ge tilrettelagte ruteområder. Holdeplasser er 
bygd om og bussene har fått lavt gulv med ram
pe, som kan legges ut, dersom man har rullator 
eller andre ganghjelpemidler. Det er også egne 
seter reservert svaksynte og andre passasjerer 
med nedsatt funksjonsevne.

Milepæl for funksjonshemmede
I 2011 nådde man en milepæl i arbeidet, fordi 
60 prosent av alle busspassasjerer og om lag 50 
prosent av alle TTbrukere i Kristiansand nå 
har fått et tilrettelagt busstilbud (TT= Trans

porttjenesten for funksjonshemmede  et trans
porttilbud for personer, som på grunn av funks
jonsnedsettelse har behov for spesialtransport, 
fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt). Når en 
stadig større del av kollektivtransporten blir 
tilrettelagt, vil antall personer med behov for 
TTtjenesten gradvis reduseres.

Buss med heis
Fra høsten 2012 vil TAXUS, bybussen i 
Mandal,være utbygd med tilrettelagte holde
plasser og busser. Andre steder er det satt inn 
bestillingsruter. Her kan man bestille ekstra 
tilkjøring/henting, der det settes inn tilrette
lagte kjøretøy ved behov. I år vil det også set
tes inn buss med heis på alle ordinære bussav
ganger på de regionale rutene på strekningene: 
Kristiansand  Mandal og Kristiansand – Man
dal – Lyngdal – Farsund. De som har behov for 
det, kan søke om å få godkjent gratis ledsager. 
Fylkeskommunen har også vedtatt at ledsa
gerbevisordningen omfatter fylkeskommunale 
kollektivtilbud.

Bybanen i Bergen  
fikk Vakre vegers pris           
For første gang på flere tiår har en by fått et 
nytt skinnegående kollektivtransportsystem, 
som er bygget opp helt fra grunnen av. Den 9,8 
kilometer lange strekningen mellom Byparken 
og Nesttun ble åpnet i juni 2010, 45 år etter at 
trikken i Bergen ble nedlagt. 

Bybanen mottar i år “Vakre vegers pris”, 
og juryen peker på at banen har gjennomført 
mange brukervennlige og estetiske løsninger: 
Markbelegg, kanter, tunnelportaler, platt
former, léskur, ledningsmaster og annet har 
god form, farge og materialbruk og utgjør til 
sammen en helhetlig design, heter det. 

Salzburg mest  
tilgjengelig i Europa                   
Byen Salzburg i Østerrike er tildelt prisen Ac
cess City Award 2012, som gis ut av EU i sam
arbeid med den europeiske interesseorganisa
sjonen for funksjonshemmede. Formålet med 
prisen er bedre tilgjengeligheten og støtte like
verdig tilgang for personer med nedsatt funk
sjonsevne. Hele 114 byer var nominert, og Salz
burg vant ut fra kriteriene: tilgjengelighet til 
byggverk, publikumsarealer, transport og rela
tert infrastruktur, informasjon og kommunika
sjon (bl.a. IKT) og offentlige tjenester. De andre 
finalistene var Krakow, Marburg og Santander. 
EU har nå til høring en ny tilgjengelighetslov, 
som man håper å vedta i slutten av 2012.

Bybanens startpunkt 
i Bergen sentrum. 
Foto: Statens vegve-
sen/Knut Opeide

Agder Kollektivtrafikk har arbeidet med å forbedre ruteinformasjonen om bestillingsruter og 
tilrettelagte ruter. I den forbindelse ble Norges første tekstbaserte rutesøktjeneste etablert i 
2011. Ved rutesøk kan man nå velge reisebeskrivelse med tekst. 
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Hvis vi ikke er ute og går for turens skyld, leg
ger vi helst opp ruten etter direkte og logiske 
ganglinjer for å spare tid. Gangnettet må derfor 
gi effektive forbindelser og etableres der vi fak
tisk går eller har behov for å gå og ikke der det 
av andre hensyn er hensiktsmessig. 

De viktigste gangrutene
Når det skal planlegges et sammenhengende 
finmasket gangnett er det viktig å definere de 
viktigste gangrutene, som gir effektive forbin
delser til målpunkter og til holdeplasser for kol
lektivtransport. Deretter er det viktig å sikre at 
disse hovedgangrutene henger sammen i et ef
fektivt og attraktivt hovedgangnett.  Dette net
tet må være universelt utformet for at alle skal 
kunne bruke det.

Snarveger fungerer som supplement til re
sten av gangnettet. Dette er stier og trapper 
eller forbindelser gjennom bebyggelse, som bi
drar til effektive og raskest mulige gangforbin
delser. De kan ha lavere opparbeidelsesgrad og 
drifts og vedlikeholdsnivå enn resten av gang
nettet. Dersom en snarveg er å betrakte som 
hovedløsningen, må denne selvfølgelig inngå 
i hovedgangnettet og ha universell utforming. 

Gangnettets kvaliteter
For at hovedgangnettet skal være universelt 
utformet, må det tilfredsstille visse krav. Det 
må for eksempel være tilstrekkelig fri bredde, 
slik at personer med rullestol, barnevogn (tvil
lingvogn) og rullator kommer fram. Det er også 
viktig at utstyr eller reklame ikke er plassert 
slik, at vi kan snuble i det. I tillegg må det være 
tilstrekkelig plass til snørydding og snøopplag.

Av hensyn til rullestolbrukere bør tverrfallet 
på gangareal være så lite som mulig. For at vi 
skal kunne bruke rullestol, rullator, barnevogn 
eller annet rullende, må gangarealene i tillegg 
være uten trinn og nivåforskjeller. Stigninger 
må være så korte og så slakke som mulig. Det
te er bra for alle som har tungt for å gå. Der 
det ikke er mulig å tilfredsstille kravene fullt 
ut, kan kompenserende tiltak, som hvilemulig
heter, være en løsning. Hvileplasser langs alle 
gangforbindelser er uansett viktig og bør plas
seres der det er attraktivt og hyggelig å sitte. 

Gode overflater
For at gangarealer skal være universelt utfor
met er det videre viktig at overflaten der vi skal 
gå er sklisikker, slett og enkelt å gå og trille på. 
Ujevnt dekke som gatestein kan være vanske
lig å gå og ta seg fram med hjul på. Kontraster 
og naturlige ledelinjer bør brukes for å framhe
ve gangforbindelsene og hovedtrekkene i omgi
velsene,  slik at det er lett å vite hvor vi skal og 
kan gå. Kunstige ledelinjer skal brukes i kol
lektivknutepunkter, på holdeplasser, ved gang
felt og i komplekse trafikkarealer, der det er 
vanskelig å få til naturlig ledning. God belys
ning er vesentlig for opplevelsen av trygghet, 
men er også viktig for å finne veien når det er 
mørkt. Både nivået på belysning og plassering 
av lyskildene er avgjørende. 

God kvalitet i materialer og detaljering er 
viktig. Dette har betyding både for funksjon, 
holdbarhet og vedlikehold. Dessuten gir det en 
god opplevelse å bevege seg i forseggjorte omgi
velser med høy kvalitet.

TeksT: gurO Berge, sTaTens vegvesen

Universelt 
utforma 
reise-
kjeder  
Standard Norge utarbeider 
en elektronisk veiledning, 
som skal bli et omfattende 
oppslagsverk i alt, som an
går universell utforming 
knyttet til reisekjeden. 

Reisekjeden.no gir brukeren valgmulighe
ter til å finne informasjon og hjelpelenker, 
enten man skal stille krav til løsninger ved 
utarbeidelse av kravspesifikasjoner, foreta 
offentlige anskaffelser eller være leveran
dør av varer og tjenester til det offentlige. 

Mange ledd
Reisekjeden omfatter informasjon om 
transportalternativer og informasjon om 
tilgjengelighet i de ulike leddene, som rei
sekjeden består av, og som en reisende 
vil forholde seg til under reisen. Dette kan 
være alt fra IKT og informasjonsformidling; 
reisen til og fra stasjoner og flyplasser 
(uteområder, veier); eventuelle opphold 
på stasjoner, holdeplasser (infrastruktur); 
billettering (selvbetjeningsautomater) 
selve transportmiddelet (buss, tog, fly, båt 
og ferge). 

For kollektivtransport består reisekje
den av mange ledd, og et brudd i kjeden 
innebærer at ett eller flere elementer i kje
den ikke blir tilgjengelig, spesielt for perso
ner med nedsatt funksjonsevne. 

Seks hovedtema
Det er seks hovedtemaer i veiledningen: 
Universell utforming (generell informa
sjon); reiseinformasjon og billettsystemer 
(IKT, automater, informasjonsformidling); 
tjenester og assistanse (bl.a. om passasjer
rettigheter); utforming, drift og vedlike
hold av veier (uteområder og vedlikehold); 
stasjoner, knutepunkt, bygg, terminaler 
(infrastruktur) og transportmidler (bl.a. 
oversikt over krav til tilgjengelighet for uli
ke transportmidler). Under hvert temaom
råde er det fagartikler og faktabokser med 
lenker til håndbøker, standarder etc.

Nettstedet lanseres i begynnelsen av 
mai 2012. 

Les mer på www.standard.no 

«Operasjon reisekjede»
Prosjektet universell utforming av reise
kjeden består av tre faser, der fase 1 var 
utarbeidelse av en rapport om status for 
standardisering relevant for universell ut
forming av reisekjeden ved Standard Nor
ge i 2010. Utarbeidelsen av den elektro
niske veiledningen utgjør fase 2 og blir fer
dig i 2012. Fase 3 vil være å sette ned en 
standardiseringskomité som skal utarbei
de blant annet en overordnet standard for 
universell utforming av de ulike elemente
ne i reisekjeden. 

Nasjonal gåstrategi: 

Universelt 
utforma 
gangarealer
Kvaliteter i omgivelsene der vi skal gå og kvalitet i utformingen 
av selve gangforbindelsene har stor betydning for at det skal 
være attraktivt, enkelt, sikkert og effektivt å gå for alle. Der det er 
mange som går er det også hyggelig å være. 

Tiltakskatalogen (www.tiltakskatalog.no) gir 
oversikt over en rekke miljø og klimatiltak for 
å begrense vegtrafikkens negative virkninger 
i byer og tettsteder. Katalogen beskriver fors
kningsbasert kunnskap og oppdateres jevn
lig. På sidene finner du henvisninger til andre 
miljø og transportrelaterte informasjonskilder 
(miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner 
med mer). 

Tiltakskatalogen er et samarbeid, der de 
viktigste forskningsmiljøene på feltet deltar. 
Transportøkonomisk institutt har redaktøran
svaret. Sjekk ut www.tiltakskatalog.no

Bedre tilgjengelighet til kollektiv
transportsystemet er et prioritert område 
for å nå målene om et universelt utformet 
transportsystem. Formålet med tilskudds
ordningen for økt tilgjengelighet til kollek
tivtransporten i kommuner og fylkeskom
muner er å bidra til koordinert innsats fra 
kommuner og fylkeskommuner for et uni
verselt utformet kollektivsystem. Midlene 
går til enkle og kostnadseffektive tiltak for 
oppgradering av eksisterende infrastruk
tur, planlegging og informasjon. Statens 
vegvesen administrerer ordningen. 

Nytt oppslagsverk om 
transport, miljø og klima

Tilskudd til 
kollektiv- 
transport

Elvebredden langs 
Eidselva i Nordfjord-
eid er blitt mer tilgjen-
gelig  gjennom oppar-
beiding av en elvesti.
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Dette kom fram på ein studietur, der fleire 
kommunar i Hordaland, Høgskolen i Bergen og 
Husbanken deltok.

Brukaren i sentrum
Kommunen har sett brukarane i sentrum i ar
beidet med å reorganisere omsorgshelsetenes
tene. Samstundes har dei tatt i bruk SMART
teknologi, slik at til dømes pasientar kan kom 
raskt ut av sjukehuset etter behandling og heim 
att til kjende omgivnader.  Teknologien kan om
fatte røykalarm, temperaturovervaking, rørsle
sensor og oversvømmingsdetektor. 

Det er ikkje bruken av ny teknologi, som er 
kjernen i den skotske kommunen si organise
ring av omsorgstenestene, men evna til å sjå te
nestene på ein ny måte, der SMARTteknologi 
inngår som eitt av fleire verkemidla, seier seni
orarkitekt Oddvar Rørtveit i Husbanken. 

Nye grep
Gjennom nye organisatoriske grep har ein klart 
å redusere liggetida på sjukehusa. Nokre av 
måla med den reviderte heimehjelpa har vore 
å støtte svake og eldre, slik at dei kan bu trygt 
i eigen heim, hjelpe sjukehusa med å reduse
re liggetida samt tilby eit Callsenter. Heime

Kommunen trenger ikke nødvendigvis kjøpe 
inn en helt ny nettløsning for å bedre tilgjen-
geligheten. Mange kommuner har gjort mye 
for å forbedre nettsidene sine. Bruk deres 
erfaringer, følg med på diskusjoner på nett 
og få nyttig kunnskap. 

Universell utforming på nett dreier seg om tek
nologi og innhold. For å oppnå tilgjengelighet 
for flest mulig må nettstedet følge standarder 
og være programmert på korrekt måte. Alle, 
uansett funksjonsevne, har også bruk for logisk 
struktur for å kunne navigere på nettstedet. 

Til syvende og sist er innholdet viktigst. Er 
tekstene skrevet på et godt og forståelig språk? 
Er du bevisst hvem brukerne dine er når du vel
ger form på språket? «Et klart og enkelt språk 
er alltid viktig, men helt avgjørende for dem 
som ikke fullt ut behersker norsk språk eller 
har kognitive funksjonsnedsettelser»  sier An
ders Nedland Røneid, rådgiver i Direktoratet 
for forvaltning og IKT (Difi).   

Kvalitet på nett
Difi vurderer årlig nettstedene til alle kommu
nene i landet. Ved å hente fram vurderingen av 
din kommunes nettsted på kvalitet.difi.no kan 
du få innspill til hva som kan være nyttig å ta 
tak i. Tilgjengelighet er ett av tre områder for å 
angi nettsteders kvalitet. Mange av kriteriene 
for tilgjengelighet er hentet fra Retningslinjer 
for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Tilgjengelige kommunale nettsider
I utkast til forskrift til diskriminerings og til
gjengelighetsloven foreslås WCAG 2.0 nivå AA 
eller tilsvarende som standard for nettsider.  
WCAG er veletablerte retningslinjer som har 
ligget til grunn for europeisk og norsk arbeid 
med tilgjengelighet på nett i snart ti år. 

WCAG 2.0 består blant annet av fire prinsip
per som grunnlag for tilgjengelige nettsider:

u Innhold på nettsiden må utformes slik at det 
kan oppfattes av alle brukerne. Nettsiden må 
for eksempel ha alternativ tekst til bilder og 
god kontrast mellom tekst og bakgrunn.
u Alle brukerne må kunne betjene nettsiden. 
For eksempel må brukerne kunne navigere på 
nettsiden hvis de bare bruker tastatur.
u Brukerne må forstå hvordan han bruker 
innholdet på nettsiden. For eksempel må siden 
ha tydelig og konsekvent utforming av knap
per, lenker og skjema.
u Løsningen må være robust. For eksempel må 
nettsiden være korrekt programmert og kunne 
brukes med ulike typer nettlesere, hjelpemidler 
og mobile enheter.

 «Vi skal være en støttespiller for kommunale 
og statlige virksomheter i arbeidet med univer
sell utforming av IKT.  I 2012 jobber vi blant an
net med å lage et nettsted med informasjons og 
veiledningsmateriell»  sier Endre Hjelseth, av
delingsdirektør i Difi.

TeksT: CaTHrIne vOn POraT, rådgIver, dIFI       

Skottane revolusjonerer 
omsorgstenestene
Kommunen West Lothian i 
Skottland har i løpet av dei 
siste10 åra omforma omsorgs
helsetenestene på ein måte, 
som vekker internasjonal inter
esse. Kombinasjonen av organi
satorisk nytenking og bruk av 
moderne teknologi har  
skapt gode resultat.

hjelpstenesta tilbyr assistanse 24 timar i døge
ret, sju dagar i veka. 

Nasjonalt samarbeid
I tillegg til typiske omsorgstenester kan kom
munen også tilby hjelp i hagen, handlehjelp og 
vaktmestertenester. Resultata viser at både 
sjukehus og kommune sparer pengar, og folk 

kan bu både lenger og tryggare heime. Det gir 
betre livskvalitet og har jamna ut sosiale skil
nader mellom folk.

Ei interessant side ved omorganiseringa er 
at kommunen samarbeider tett og frivillig med 
nasjonale helsestyresmakter. 

TeksT: Odd Bjørn sOlBerg, HusBanken

Hva er universell 
utforming av IKT?
Universell utforming av IKT handler om å ut
forme IKT løsninger slik at de kan brukes av 
alle, uavhengig av funksjonsevne. Målet er 
å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse. Flest 
mulig skal kunne fylle ut søknadsskjemaet på 
kommunes nettsider eller bestille varer på net
tet – uten å være avhengig av hjelp eller spesi
altilpasninger. 

Lov og forskrift
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven inn
førte plikt til universell utforming av IKT for 
både offentlige og private virksomheter i 2009. 
En forskrift til loven som er ventet å komme på 
høring i 2012, vil angi standarder og retnings
linjer som eiere og ansvarlige for IKTløsninger 
skal etterleve. 

I første omgang gjelder forskriften nettsteder 
og automater. Eksempel på løsninger som det 
stilles krav til er offentlige og private nettste
der som gir informasjon til allmennheten, nett
butikker, billettautomater og minibanker.

Forskriften er ventet å tre i kraft i 2013. Lo
ven sier at alle IKTløsninger skal være univer
selt utformet fra 2021. Plikt til universell ut
forming av nye løsninger inntrer ett år etter at 
forskriften har trådt i kraft. Det er Direktoratet 
for forvaltning og IKT (Difi) som skal føre til
syn med at kravene blir etterlevd. Informasjon 
og veiledning vil være blant tilsynets viktigste 
oppgaver. 

På uu.difi.no finner du mer informasjon.

Tenk universelt  
frå først dag 
- Det kan vere kost-
bart å gjere eksisteran-
de nettsider tilgjengele-
ge. Det er derfor veldig 
viktig å tenkje universell 
utforming frå første dag 
ved redesign/relanse-
ring. Då treng det ikkje å 
koste så mykje.
 Aud Marie Hauge, 
Epinova.
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Hjelmeland var tidlig ute da 
de allerede for ti år siden 
etablerte smarthusløsnin
ger. Ved hjelp av teknologi 
får ansatte ved sykehjem
met og omsorgsbolig raskt 
melding om hvem som tren
ger hjelp, hvor vedkommen
de er og kan ved hjelp av et 
tastetrykk, opprette toveis 
kommunikasjon med bruke
ren. De som har vært ansatt 
lengst i kommunen, husker 
det som en enorm lettelse å gå 
over til det nye systemet.

Hjelmeland kommune har 
de senere årene hatt trygg
hetsalarmer, som automatisk 
gir melding til pleiernes bær
bare telefoner. På telefonen kan 
vaktansvarlige raskt komme i 
kontakt med brukeren, samti
dig som andre kolleger varsles 
om at alarmen er besvart og tatt 
tak i. Både beboere og persona
let opplever stor trygghet ved at 
man raskt får avklart hvor akutt 
situasjonen er – for alarmen brukes fra alt til å 
rapportere om fall på gulvet til at vaskemaski

- De fleste av oss er 
nettborgere, og vi skal 
jobbe for at både sos-
iale medier og andre 
nettbaserte tjenester 
tar høyde for at men-
nesker har ulike forut-
setninger og behov, 
sier Morten Tollefsen, 
prosjektleder ved Me-
diaLT. 

Toveis trygghet i  
Hjelmeland kommune
Hjelmeland kommune har vært en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk smarthusteknologi. 
                   Med toveiskommunikasjon over trygghetsalarmen og tekniske løsninger som automatisk  
                     støtter opp under eldres behov, har kommunen allerede prøvd ut det, som nå 
                       beskrives som effektive, omsorgsteknologiske virkemidler for å gjøre 
                                      hverdagen tryggere for hjemmeboende eldre. 

Så enkelt: En-knappsbetjening for bildetelefon der hjemmeboende eldre bruker sin ordinære 
tv til kommunikasjon med alt fra helsepersonell til familie.

nen er ferdig. Det har også gitt et stil
le miljø både for beboere og perso

nale, fritt for repeterende ringe
klokker.

Kommunen ønsker både å 
oppgradere den eksisterende 

teknologien til 2012nivå og å 
bruke teknologi mer aktivt mot 

hjemmeboende eldre, som ikke 
bor i tilknytning til kommunale 
omsorgsboliger.  Til dette kan 

bildetelefon med énknappsbetjening 
være svært aktuelt. Hjelmeland er 

liten  i folketall, men stor i utstrek
ning, og hjemmesykepleien kan ha 
lange kjøreavstander.

 Ofte trenger vi ikke mer enn å sjek
ke at alt er greit, at klærne er kommet 
på og medisiner tatt. Samtidig blir bru

keren ofte sliten av å gå og vente på be
søket; «Kommer ikke hjemmesykepleien 

snart, slik at jeg kan komme videre med 
dagen min?». Hvis vi kan avklare noen sli
ke besøk ved hjelp av bildetelefon, vil vi få 

frigjort tid til lengre besøk andre dager, der vi 
også kunne dekke behov vi ikke rekker over i 
dag, sier Kari Hundsnes, sykepleier i kommu
nen. Hun har ti års erfaring fra større kommu
ner, og er imponert over hvordan hennes nye 
arbeidsplass har tatt så godt i bruk velferds
teknologi, at ingen tenker over det i hverdagen. 
Systematisk opplæring av både brukere og per
sonale sikrer at det tas ut en større verdi og nyt
te av teknologien. Erfaringen gjennom snart 10 
år har også skapt motivasjon og lavere terskler 
i miljøet for å utvikle løsningene og stadig bli 
bedre til å tilpasse dem til brukerbehovene. 
Hun har nylig også tatt videreutdanning innen 
omsorgsteknologi ved Høgskolen i Bergen, og 
vil knuse myten om at varme hender skal er
stattes av kald teknologi. 

 Dette er ikke et enteneller, vi må ha begge 
deler. Min erfaring er at det vanskeligste er å 
tørre å begynne. For når vi først har sett hvil
ke tilleggsmuligheter teknologien gir oss, vil vi 
ikke slutte.

TeksT: sOlveIg Paule, HusBanken

– Sosiale medier for alle 
Sosiale medier som Facebook, 
Twitter, Origo og Skype vokser 
stadig. Dessverre er disse  
tjenestene ikke like lette å 
bruke for alle. 

Nettbrukere som har problemer med syn, bev
egelser, hørsel, kognisjon eller annet kan få 
problemer med å bruke disse nye arenaene, 
dersom det ikke er tatt hensyn til tilgjenge
lighet i utgangspunktet. 

Behovet for ny kunnskap om inkluderende 
utforming, tilgjengelighet og brukskvalitet av 
de nye netttjenestene er stort. Hvordan kan 
sosiale medier utformes, slik at alle kan bruke 
dem? Det var hovedfokus for Nettborgerpros
jektet, et forskningsprosjekt finansiert av For
skningsrådet, der Østfold fylkeskommune var 
en av mange aktører.

Brukernes erfaringer
Nettborgerprosjektet ønsket å få brukernes 
erfaringer og opplevelser. Det ble derfor gjen
nomført en spørreundersøkelse, der over 100 
personer med ulike funksjonsnedsettelser for
talte om sine erfaringer rundt bruken av so
siale medier. 

Undersøkelsen viste at nettbrukere med 
funksjonsnedsettelser bruker sosiale medi
er til det samme som andre, og at de ønsker 
å være «der alle andre er». Imidlertid kom det 

tilbakemeldinger, spesielt fra synshemmede, 
om at det kan være vanskelig å orientere seg i 
sosiale medier, det er lett å rote seg bort, og det 
går med mye tid. Hyppige endringer av struk
tur og oppbygging var også frustrerende. ”For
andring fryder ikke” var en tilbakemelding. 
Mange blinde og svaksynte velger å bruke mo
bilversjonen av nettsider i stedet, fordi disse 
ofte er enklere utformet. Et annet spennende 
funn var at sosiale medier kan være en arena, 
der mange med store funksjonshemninger kan 

kommunisere med andre som har eller ikke har 
nedsatt funksjonsevne.

Nyttige brukertester
Man testet to ulike sosiale medier. Det ene 
var Østfold fylkeskommunens elektroniske 
karriereveileder ”minutdanning.origo.no», som 
er bygget opp via det sosiale mediet Origo.

Testingen avslørte få tekniske tilgjenge
lighetsproblemer, men det var utfordringer 
med brukervennligheten. Testpersonene bruk
te mye mer tid enn de hadde trengt å gjøre, og 
måtte i enkelte tilfeller også ha hjelp fra an
dre. For eksempel måtte flere ha bistand for 
å registrere seg som ny bruker på Minutdan
ning. Å følge brukerne var både spennende og 
lærerikt, og understreket hvor viktig det er at 
brukertestinger benyttes i utviklingen av nye 
løsninger og systemer. 

Apper for Facebook og Twitter på smarttele
foner ble også testet ut. I tillegg har prosjektet 
jobbet med å finne egnede metoder for arbeidet 
med å utvikle universell utforming. 

Gode digitale borgere
Sosiale medier har fått en enorm utbredelse, og 
er blitt en viktig arena både i yrkeslivet og i det 
private. Det bør være en selvfølge at systemene 
er tilgjengelige for alle, som ønsker å være gode 
digitale borgere. 

 av  krIsTIn H. jOseFsen, øsTFOld FylkeskOmmune 
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Med sitt ærverdige navn og 
iøynefallende utseende blir 
skolen lagt merke til. Men det 
er skolens status som knute
punktskole og tilretteleggingen 
for døve og tunghørte som har 
satt skolen på kartet i norsk og 
europeisk sammenheng.
Nordahl Grieg er Hordalands nyeste videregå
ende skole. Den ligger i Fana utenfor Bergen, 
og stod ferdig høsten 2010.

Avdelingsleder Kari Danielsen forteller at 
Nordahl Grieg er det bygget i Norge som er 
best tilrettelagt for døve og tunghørte, og det er 
lagt stor vekt på god akustikk og støydempen
de materialbruk. 

Teleslynge og FM anlegg 
I tillegg til tradisjonelle teleslyngeanlegg i au
ditorier og skoletorg, er sytten av klasserom
mene ved skolen utstyrt med FManlegg. Dette 
utstyret blir i stadig større utstrekning brukt i 
stedet for teleslynge fordi det er mindre og let
tere å ta med seg, og gir en vesentlig bedret ta
leoppfattelse for hørselshemmede, som er spe
sielt viktig for skoleelever. 

FManlegg er som navnet tilsier, basert på 
lyd via FM bølger. Utstyret består av en minia
tyr FMmottaker som monteres direkte på hø
reapparatet, og en trådløs sender med mikro
fon som plasseres i samme rom. 

Lærerne bruker mikrofon i undervisningen, 
og lyden fra mikrofonen sendes over FM bøl
ger på en bestemt frekvens. Klasserommene 

er også utstyrt med trådløse mikrofoner slik at 
også dialogen i klasserommet blir sendt via FM 
bølger. 

FM utstyret i klasserommene har lydutjevning 
som gjør at lyden i rommet har samme klarhet 
uansett hvor i rommet man befinner seg. Dani
elsen forteller at dette gir fordeler for alle, og at 
de får positive tilbakemeldinger fra elever og 
lærere. 

Utstyret brukes også i klasser uten elever 
med hørselshemminger fordi det bidrar til et 
bedre læringsmiljø for alle. – Både elever og 
lærere opplever at bedret lyd fører til mer ro i 
klasserommet, og det gjør det enklere for elev
ene å konsentrere seg når de ikke trenger å an
strenge seg for å høre, forteller Danielsen.  

Tilbakemeldingene fra lærerne er at utstyret 
også hjelper lærerne ved at de ikke må anstren
ge stemmen for at alle skal høre. Det gjør også 
hverdagen til lærerne enklere. 

Fokus på lyd og lys
I tillegg til gode lydforhold er lys viktig. Hør
selshemmede kompenserer ved å se, og derfor 
er gode lysforhold viktig, forteller Danielsen. 
Også for døvetolkene som er tilknyttet skolen 
er det viktig med godt lys og god lyd for at de 
skal kunne gjengi det som sies på best mulig 
måte. 

Hentet inn kompetanse
Ragnhild Aak Skajaa ved Eigedomsavdelin
ga ved Hordaland Fylkeskommune har vært 
svært involvert i planleggingen av skolen. Ska
jaa understreker viktigheten av å hente inn 
kompetanse fra fagmiljø og brukergrupper.  
Hordaland Fylkeskommune har et eget bruker

råd som kobles inn i fylkeskommunens utbyg
gingssaker, og tilbakemeldingene fra rådet har 
vært svært verdifulle gjennom hele prosessen.

Interesse og engasjement 
For å få prosjekter som dette til å lykkes er det 
samspillet mellom løsningene som er valgt un
derveis og de som arbeider med dem til dag
lig som er viktig, fastslår Skajaa. Lærerne ved 
skolen kurses i bruk av utstyret, og flere av læ
rerne ønsker å lære seg tegnspråk. 

Også hos elevene er tegnspråkinteressen 
stor, førti hørende elever har byttet ut valgfag 
i tysk eller fransk med tegnspråk. – Dette ska
per et bedre miljø og forståelse blant elevene, 
og er viktig for det sosiale, forteller Danielsen.

TeksT Og FOTO: IngrId FeeT BjørgO, HusBanken

Nordisk charter for 
universell utforming
Ei gruppe fagfolk frå dei nordiske landa held 
i desse dagar på å utarbeide eit charter for 
universell utforming. Charteret, som vil bli 
lansert under UD 2012, kan seinare danne 
grunnlag for eit europeisk charter for 
universell utforming.

Det er Deltasenteret og Nordiska högskolan 
för folkhälsovetenskap (NHV) i Gøteborg som 
har tatt initiativ til charteret. Målet er å ut
arbeide eit dokument, som synar dei nordis
ke landa sin status innanfor universell utfor
ming, og danne ei felles forståing av omgrepet 
universell utforming, og kva det omfattar.

Sjølv om dei nordiske samfunna har mange 
fellestrekk, er det ganske store skilnader, når 
det gjeld korleis landa arbeidar med universell 
utforming. Det er dette vi prøver å få oversikt 
over, slik at vi kan bli samde om eit charter, 
som kan stå igjen som eit gyldig dokument et
ter konferansen, seier leiar av Deltasenteret 
og chartergruppa, Åse Kari Haugeto.

Arbeidet med charteret fell saman med at 
det skal lagast ein strategi for universell utfor
ming i Nordisk ministerråd. Dette er fastlagt i 
programmet for det norske formannskapsåret 
2012.  Det arbeidet som arbeidsgruppa utfører, 
vil danne grunnlaget for vidare nordisk samar
beid innanfor universell utforming. 

Teleslynge
Dette er en 
forsterker til 
høreapparatet som 
kan kobles til for 
eksempel radio, tv 

eller mikrofon. Når du set-
ter høreapparatet i T-stilling 
(eller M/T =mikrofon og 
telespole), kommer lyden 
direkte inn i høreapparatet. 
Lyden blir forsterket, og du 
får ikke inn andre forstyr-
rende lyder. Etter hvert 
har flere kinoer, kirker og 
offentlige kontorer installert 
teleslynge. Informasjon om 
at teleslynge er installert fin-
ner du på en plakat merket 
”T”.
Kilde: hlf.no

UD 2012: 
Universell utforming på dagsorden
11.-13. juni 2012 blir den in-
ternasjonale konferansen 
om universell utforming, 
UD 2012, arrangert i Oslo. 
Hovudtema for den tre da-
gar lange konferansen er 
universell utforming av det 
offentlege rom.

Slagordet for konferansen er inspire, challen
ge and empower, og prosjektleiar Marianne 
Wahlstrøm fortel at formålet med konferan
sen er å skape ein attraktiv møteplass mellom 
forsking og praksis.  Det skal vere ein møte
plass for ulike tankar og idear og arena for dis
kusjon, seier Wahlstrøm. 

Meiningsutveksling og nettverksbygging er 
viktig for arbeidet med universell utforming. 
Konferansen er den første i sitt slag i Europa, 
og håpet er at nokon tar over stafettpinnen og 
arrangerer ein tilsvarande konferanse om no
kre år.  

Stor interesse 
Interessa har gått over alle forventningar. 
Deltasenteret, som er sekretariat for konfe
ransen, har motteke 220 bidrag frå 35 land 
verda over. På programmet står foredrag både 
i plenum og parallellsesjonar, workshops, syn
faringar, case og symposium. 

Temadagar og synfaring 
Dei tre konferansedagane har fått kvar sitt 
tema

u Planning for the Diversity of Tomorrow
u Good Practice – the interplay of regulations, 
research and practice
u Added Value – the benefits of mainstreaming 
universal design

Det vert lagt opp  til parallellsesjonar innan
for områda bygg, uteområde, transport og IKT, 
samt politikk, planlegging, lovgiving og kom
petansebygging.

I tillegg blir det synfaring for å sjå ek
sempel knytt til transport, og til Grorud
dalen for å sjå på bygg og uteområde.  
Deltakarane får og høve til å delta på synfaring 
til seks satsingskommunar for å sjå korleis dei 
har arbeida med universell utforming lokalt.

 
Påmelding fram til 31.mai
Konferansen kan ta i mot 550 deltakarar. Til 
no er over 300 deltakarar frå heile verda på
meldt. Frist for påmelding er 31. mai. Påmel
dingsskjema finn du på www.ud2012.no 

TeksT:  IngrId FeeT BjørgO, HusBanken

Nordahl Grieg VGS 

– Norges best tilrettelagte 
bygg for hørselshemmede

!

Mobil lydutjevner gir 
bedre klasseromslyd 
for alle.

OSLO



 17 

En standard er også et forslag til valg av alter
nativer, men utelukker ikke andre løsninger. 
Standarder utarbeides etter initiativ fra in
teressegrupper, som ønsker felles spilleregler 
i markedet. 

Felles retningslinjer
Standarder er nødvendige for å gi felles ret
ningslinjer for hvilke krav som skal settes til 
varer og tjenester. Ofte benyttes standarder 
som spesifikasjon ved kjøp og salg for å foren
kle, effektivisere og rasjonalisere kjøpsproses
sen. Målet med å se universell utforming i sam
menheng med standardisering er at emnet skal 
være en naturlig del av produktdesign, arkitek
tur, planlegging og service.

Fire uu-standarder
Standard Norge har enerett på å fastsette og 
utgi Norsk Standard, og er det norske medlem
met i den europeiske standardiseringsorgani
sasjonen CEN og den internasjonale standar
diseringsorganisasjonen ISO. Det er i dag en 
serie standardiseringstiltak på gang i Norge. 
Standard Norge utarbeidet i 2004 en hand
lingsplan for universell utforming og har senere 
utarbeidet flere utredninger om status for stan
dardisering på områder som IKT og tjenester, 
og ut fra behovskartlegging igangsatt standar
diseringsarbeid. Organisasjonen har utgitt fire 
standarder, som berører universell utforming:  

NS 11001-1:2009 
om universell utforming av publikumsbygg,  
NS 11001-2:2009 
om universell utforming av boliger,  
NS 11010:201 om tilgjengelige reiselivsmål  
NS 11005:2011 om universell utforming av opp
arbeidete uteområder. 

Tilgjengelige reisekjeder
I tillegg arbeider Standard Norge nå med stan
darder for tilgjengelige formater på elektro
niske dokumenter, universell utforming av 
selvbetjeningsautomater og med tilgjengelig
het og universell utforming knyttet til tjenes

ter, akustikk og inneklima. Organisasjonen er 
i ferd med å ferdigstille en elektronisk veileder 
for universell utforming i reisekjeden (se egen 
artikkel).

Europeiske standarder
På europeisk nivå arbeides det med standar
der, som verktøy for universell utforming, bl.a. 
gjennom mandater gitt av Europakommisjo
nen til de tre standardiseringsorganene CEN, 
CENELEC og ETSI. Mandatene går ut på å ut
arbeide standarder og annet veiledningsmate
riell for å oppnå for eksempel EUs målsettinger 
om universell utforming. Dette handler blant 
annet om universell utforming av bygninger, 
universell utforming av IKT og inkludering av 
universell utforming i alt relevant standardi
seringsarbeid. For sistnevnte mandat er det 
opprettet et sekretariat med base i Norge og en 
rådgivningsgruppe med norsk leder. Men det er 
også annen sektorvis standardisering på gang 
med relevans for universell utforming og til
gjengelighet. For eksempel arbeider en teknisk 
komite under CEN med ni europeiske standar
der som vil bedre tilgjengeligheten i jernbane
passasjervogner.

Offentlige anskaffelser
Viktig er også bruk av standardisering som 
redskap for å oppnå universell utforming gjen
nom offentlige anskaffelser. Fordi det offentli
ge utgjør en betydelig markedsmakt, viser er
faringer fra andre land at jo mer konkrete krav 
om universell utforming som stilles, med tilhø
rende referanser til standarder, desto lettere er 
det å spre kunnskap om og forståelse for dette 
prinsippet hos industrien og leverandørene av 
varer og tjenester. 

Selv den beste lovgivning og de mest gjen
nomarbeidede handlingsplanene er avhengig 
av konkret aktivitet og at det spres kunnskap 
hos alle aktører om hva universell utforming 
faktisk betyr – nemlig at alle skal ha likeverdig 
tilgang til varer og tjenester i samfunnet.

av rudOlPH Brynn, sTandard nOrge

NSEN 1521 er en viktig standard for innekli
ma, og til våren kommer det en egen veiledning 
til standarden. Standarden er et viktig verktøy 
for kommunale byggherrer og prosjekterende 
og skal sammen med veiledningen bidra til at 
befolkningen sikres et sunt inneklima.

Standarden foreskriver hvordan inneklima
parametere skal defineres, klassifiseres og be
skrives, samt foreslår grenseverdier for de re
spektive inneklimaklassene. Denne standar
den er den første av sitt slag både i Norge og 
Europa. Inneklimakrav i Norge har tidligere 

vært definert i byggeforskrifter og i Arbeidstil
synets veiledninger. Standarden er utgitt både 
på norsk og engelsk. 

Den nye standarden er til dels komplisert, 
og på enkelte punkter avviker den fra etablert 
praksis i tilnærming til inneklima i Norge. 
Standard Norge er derfor i ferd med å utgi en 
veiledning til standarden som har betegnelsen 
NS-EN 15251 Inneklimaparametere for dimen-
sjonering og vurdering av bygningers energiy-
telse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, 
belysning og akustikk. 

Salzburg kurser eldre 
busspassasjerer
Trening øker trygghet og tilfredshet blant 
eldre busspassasjerer. Det har man funnet 
ut i Salzburg i Tyskland. Her har Stadt
Bus tatt konsekvensen av en stadig eldre 
befolkning og etablert et treningsprogram, 
slik at eldre mennesker lettere skal kun
ne ta seg fram med buss og opprettholde et 
godt sosialt liv. Treningsprogrammet fore
ligger på engelsk og tysk via en DVD. 

Hamsunsenteret 
må bygges om 
Hamsunsenteret i Nordland må bygges om 
for flerfoldige millioner kroner etter bare 
et par års drift. Det viser seg at senteret 
hverken er tilrettelagt for bevegelses eller 
hørselshemmede. På taket står det mange 
bambusrør som forstyrrer teleslyngeanleg
get og elektriske stoler spinner på glatt be
tonggolv. Tilkomsten fra parkeringen er 
heller ikke god nok. Endelig er toalettene 
for små for elektriske rullestoler, dørene for 
tunge og skrankene for høye, melder Han
dikapnytt. 

Ny bok om  
barnehagearkitektur
En ny bok om barnehagens arkitektur er 
kommet ut våren 2012. Den har tittelen 
«Rom for barnehage» (Fagbokforlaget) og 
er redigert av Atle Krogstad, Geir K. Han
sen, Karin Høyland og Thomas Moser. Bar
nehagens arkitektur og fysiske miljø har 
betydning for den pedagogiske virksomhe
ten. Boken belyser hva som fremmer gode 
fysiske rammer for lek, læring, omsorg og 
danning. Den inneholder bidrag om betyd
ningen av steder og rom i barnehagen. 

Bergen: Verdens-
kongress om hørsel  
Hørselshemmedes landsforbund (HLF) er 
vert for verdenskongressen ”A better Qua
lity of life”. Kongressen arrangeres i Ber
gen 26.28. juni 2012. På programmet står 
blant annet postene: 
u Hard of hearing and Social Media 
u Participation through Bilingualism  
u Children with hearing loss.

Husbanklån til  
svanemerka hus

 
Nå kan alle som vil bygge svanemerka hus 
få grunnlån i Husbanken. Slike hus tar hen
syn til miljøet gjennom hele byggeproses
sen fra råvare til ferdig hus og tilfredsstiller 
strenge krav til materialer, ventilasjon og 
kvalitet. Dermed kan man redusere allergi
problemene i boliger. Samarbeidet mellom 
Husbanken og Svanemerket kan bidra til å 
bygge flere miljøvennlige boliger og bygg.  
Bolig og byggsektoren står i dag for nær
mere halvparten av energi og material
bruken i Norge. Å bidra til mindre bruk av 
energi samt helse og miljøfarlige kjemika
lier er derfor et viktig miljøtiltak. Alle som 
ønsker å bygge et svanemerket hus, leilig
hetshus eller barnehage kan nå få grunn
lån i Husbanken, dersom bygget også til
fredsstiller kravene til universell utfor
ming.

Norsk Standard med veileder for inneklima

Standardisering 
som verktøy 
for universell 
utforming
Standarder er sentrale verktøy for å oppnå politiske målset
tinger. En standard kan defineres som en beskrivelse av viktige 
sider ved for eksempler varer, tjenester og/eller arbeidsprosesser 
(dette inkluderer også prøvingsmetoder). 

Gjennom sin bety-
delige markedsmakt 
kan  det offentlige 
effektivt spre kunn-
skap om universell 
utforming ved å for-
mulere konkrete 
krav, sier Rudolph 
Brynn i Standard 
Norge.
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Nyvald lokal-
politikar på 
uu-kurs 
Som nyvald politikar i Odda kommune har 
Salm Sjurstræ (SP) deltatt på innførings
kurset for å få meir innsikt i korleis ein bør 
tenkje og planleggje god tilkomst for alle.

 Eg visste ikkje all verda om denne må
ten å planleggje på, men har tidlegare 
fremja eit forslag i kommunestyret om opp
arbeiding av eit lokalt turområde for eldre 
og funksjonshemma, seier Sjurtræ. I den 
samanhengen visste han at Statens veg
vesen skulle starte på eit vegprosjekt, der 
det vart overskot på steinmassar. Med god 
planlegging og samarbeid med dei, kunne 
desse massane nyttast til å opparbeide det 
omtalte turområdet.  Det kostar lite ekstra 
å planleggje ut frå universell utforming, 
dersom vi tenkjer slik frå starten av. Der
for er det nyttig å få ei innføring på eit slikt 
kurs, seier han.

SINTEF-rapport  
om velferdsteknologi 
i boliger   
SINTEF har laget en rapport som belyser 
og diskuterer muligheter og utfordringer 
med implementering av velferdsteknologi 
knyttet til boligløsninger og det å klare seg 
godt i egen bolig. Utvikling og implemente
ring av velferdsteknologi forventes å være 
et viktig grep for å møte de kommende sam
funnsutfordringene med en aldrende be
folkning, endret sykdomsbilde og knapp
het på helse og omsorgspersonell. Etter 
å ha presentert nåværende og fremtidige 
teknologiske muligheter og utfordringer og 
drøftet disse i forhold til konkrete delmål 
med implementering av velferdsteknologi i 
boliger, avsluttes rapporten med å gi noen 
anbefalinger knyttet til Husbankens ulike 
roller som pådriver, kompetanseutvikler og 
kvalitetssikrer.

Kommunane blir 
kursa i universell 
utforming
Sjeldan har så mange så få å takke for så mykje. Med denne omskrivinga av 
Churchill sine berømte ord frå andre verdskrig tenker vi på dei 45 nyskolerte 
kurshaldarane, som no reiser land og strand rundt for å informere kommunar og 
fylke om korleis dei bør planleggje og gjennomføre tiltak i tråd med prinsippet om 
universell utforming. 

Sverre Vevelstad og Anne Lise Olsen frå Kvinn
herad kommune i Hordaland er blant kurshal
darane, som i desse dagar spreier den glade 
bodskapen til kommuneNoreg. Det er Direkto
ratet for byggkvalitet (tidlegare Bygningstek
nisk etat, BE), som har ansvaret for skolerings
programmet. Direktoratet tilbyr gratis, lokale 
kurs innan universell utforming for kommuner, 
som ønskjer dette. Kursa gir en solid innføring 
i universell utforming, tilpassa de ulike mål
grupper i kommunane. Kurs kan arrangerast 
som korte innføringskurs eller som lengre kurs
seriar. Bestillingsskjema for kurs ligg på Direk
toratet for byggkvalitet sine nettsider på www.
dibk.no. Norsk Kommunalteknisk Forening 
(NKF) administrerer bestilling av kurs i Kom
petanseprogrammet på vegne av Direktoratet 
for byggkvalitet. 

Korleis er kursa lagt opp?
 På førehand prøver vi å skaffe oss kunnskap 
om og foto av lokale kommunale utfordringar 
og mogelege tiltak for å konkretisere bodska
pen vårt, fortel Vevelstad og Olsen.

Programmet inngår som eit tiltak (K5) i re

gjeringa sin handlingsplan ”Noreg universelt 
utforma 2025. Som plan og bygningsstyre
makt har kommunane eit hovudansvar for å 
nå dette målet.

Universell utforming handlar om å leggje til 
rette for gode løysingar, slik at dei kan nyttast 
av flest mogeleg. Slike løysingar skal innarbei
dast i ordinær drift og skal ikkje sjåast på som 
eit ekstra tillegg. Fleire lover understrekar po
enget med god tilrettelegging for flest mogeleg, 
mellom anna Diskriminerings og likestillings
lova, Plan og bygningslova/TEK10 og arbeids
miljølova.

Kurset omfattar sju tematiske modular: Lo
ver og forskrifter, planlegging, transportsys
tem, friluftsområde, bygg og uteområde samt 
eigedomsforvaltning. Programmet kan nyttast 
fritt i ikkjekommersiell verksemd av alle, som 
ønskjer å lære meir om temaet. Modulane kan 
også nyttast ut frå kva målgruppe du tilhøyrer, 
men dei kan med fordel nyttast i sin heilskap. 

TeksT Og FOTO: Odd Bjørn sOlBerg, HusBanken
 

Ulike etatar i Odda 
kommune deltok på 
skoleringsprogram-
met om universell 
utforming med kurs-
haldarane Sverre Ve-
velstad og Anne Lise 
Olsen i framgrun-
nen.

- Som nyvald lokalpolitikar i Odda er det 
nyttig å ta eit innføringskurs i korleis uni-
versell utforming kan nyttast i lokalpoli-
tikken, seier Salm Sjurstræ.
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Standarden inneholder blant annet nye akus
tiske kriterier til byggverk for publikum og ar
beidsbygninger.  På grunn av kravene til uni
versell utforming er det tatt med romakustiske 
kriterier for å redusere støy og etterklang. Det 
er også angitt hvilke typer rom og arealer som 
trenger lydanlegg eller andre tekniske hjelpe
midler slik som teleslynge og IR/FManlegg.

Lydklassifisering av bygninger angår oss 
alle, enten vi er fagfolk eller privatpersoner, 
forteller Trine Tveter, administrerende direk
tør i Standard Norge. Vi bor, sover og arbeider 
i bygninger som har mer eller mindre tilfreds
stillende lydisolasjon og støynivå. Mange av oss 
tenker ikke over dette før støyen, eller lydnivå
et fra omgivelsene begynner å plage oss, eller 
når bygningen på en eller annen måte ikke fun
gerer godt nok lydmessig.

En Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til at alle 
kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. Den omfatter uteom-
råder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og sam-
ferdselsanlegg. 

Samfunnsskapt eller 
medfødt funksjons-
hemming? 
Jan Grue har skrevet en avhandling, som 
blant annet tar for seg tar for seg to ulike for-
klaringsmodeller på funksjonshemming. Den 
medisinske modellen ser funksjonshemming 
som forårsaket av mangler ved individet. Den 
kritiseres i den sosiale modellen, som hevder 
at samfunnets utforming i større grad er med 
på å gjøre folk funksjonshemmede.  

Det er uenighet om modellene innen fors
knings og interesseorganisasjoner. Iføl
ge forfatteren har det oppstått en unødven
dig konflikt mellom dem, noe som gjør at man 
ser modellene, som gjensidig utelukkende.   
Den sosiale modellen er mye brukt av forskere. 
FFO er ofte kritiske til denne, der deres med
lemmer er organisert på basis av medisinske 
diagnoser. De bruker likevel retorikk hentet fra 
den sosiale modellen. Denne doble bruken spei
les i diskriminerings og tilgjengelighetsloven 
fra 2009, som benytter språket fra den sosiale 
modellen i beskrivelsen av målsettinger, men 
likevel er avhengig av allerede eksisterende 
medisinsk diskurs og praksis for at disse må
lene skal kunne gjennomføres.

De to miljøene deler mange målsettinger om 
tilgjengelighet og universell utforming, men 
bruker ulikt språk. Det handler mer om kom
munikasjonsproblemer mellom felt enn om ue
nighet omkring teoretiske modeller. Forfatte
ren mener at hvis miljøene hadde samarbeidet 
og kombinerte trekk fra modellene, ville de ha  
lyktes bedre i utforming av politikk og virke
midler.

 TeksT: aase BeaTe Hagen, HusBanken

Revidert standard 
for lydklassifisering 
av bygninger

Relevant for syns- og hørselshemmede
I forbindelse med den nye utgaven er det blitt 
utført en spørreundersøkelse blant syns og 
hørselshemmede om deres opplevelse av lyd
forhold i ulike typer bygninger, rom og arealer. 
Resultater fra undersøkelsen er brukt i stan
darden blant annet for å kartlegge hvilke ty
per bygninger som er problematiske for syns 
og hørselshemmede, og hvilke typer problemer 
som brukerne opplever (taleoppfattelse, orien
tering, støyplage og nytte av tekniske hjelpe
midler) i de ulike arealene. Informasjonen er 
brukt til å sette ulike grenseverdier for etter
klang, støynivå og lydabsorpsjon i aktuelle rom 
og arealer.

Standarden er et viktig hjelpemiddel for 
blant andre kommuner, planleggere, arkitek
ter, utbyggere, byggherrer og entreprenører.

Den norske standarden for lydklassifisering av bygninger, NS 8175, kommer i ny utgave før sommeren 2012.  
Den er knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK2010) via veiledning til forskriften, som henviser til NS 8175 for opp
fyllelse av forskriftens lydkrav.  

- Vi tenker sjelden over 
støyen, eller lydnivå-
et fra omgivelsene før 
den begynner å plage 
oss, eller når bygnin-
gen på en eller an-
nen måte ikke funge-
rer godt nok lydmes-
sig, sier Trine Tveter i 
Standard Norge.

Ny standard for  
universell utforming  
av uteområder

Standarden er et viktig verktøy både for tiltaks
havere, planleggere, prosjekterende og utføren
de. Standard Norge fastsatte NS 11005:2011 
Universell utforming av opparbeidete uteom
råder – Krav og anbefalinger i desember 2011. 
Standarden kan brukes som grunnlag for virk
somhetenes strategier og handlingsplaner for 
universell utforming og som grunnlag for avta
ler og kontrakter.

Helheten teller
NS 11005 tar for seg opparbeidete uteområder 
i tilknytning til bygninger og anlegg, grønns
truktur, natur og friluftsområder, og samferd
selsanlegg. Den inneholder krav til planleg
ging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. 
Standarden understreker at sammenhengen 
mellom ulike tiltak skal vektlegges og sees i 
en helhet. Dette er en forutsetning for å oppnå 
universell utforming.

Hele livsløpet
Det er et krav i standarden at universell utfor
ming vektlegges i hele tiltakets livsløp, både i 
planlegging og prosjektering og ved valg av løs
ninger, produkter og utførelse. Standarden om
fatter imidlertid ikke krav til skjøtsel, drift og 
vedlikehold.Den inneholder også anbefalinger 
som bidrar til økt tilgjengelighet der universell 
utforming ikke kan oppnås. For å bidra til økt 
kunnskap om og forståelse for betydningen av 

universell utforming inneholder standarden 
noe mer informasjon enn det som er vanlig i en 
standard.

Videre enn TEK 10
Strukturen i plan og bygningsloven (PBL) og 
teknisk forskrift (TEK10) er lagt til grunn i ar
beidet med standarden så langt det har vært 
hensiktsmessig, men standarden dekker flere 
områder og temaer enn det PBL og TEK10 gjør. 
I tillegg til tiltakshavere, planleggere, prosjek
terende og utførende, er målgruppen for stan
darden forvaltere, fagmiljøer og ulike bruker
grupper.

Meir tilgjengelege jærstrender med rullestols-
matter. Foto: Odd Bjørn Solberg
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Kravene til en handikapparkeringsplass er 6 
meter lengde og 4,5 meter bredde. Parkerings
plassen skal være merket og skiltet, den skal 
være flat og ha fast dekke. Kravene til lengde og 
bredde er så store for at personer med rullestol
rampe på siden eller bak skal ha god nok plass 
til å komme inn og ut av bilen.

Kommunene har et ansvar
Kommunene har et særskilt ansvar for å legge 
til rette for økt tilgjengelighet, blant annet gjen
nom arealplanlegging og krav til de enkelte byg
getiltak.

Kartverket samordner arbeidet med å kart
legge status for tilgjengelighet i tettsteder og 
friluftsområder. Nå har etaten gjennomført en 
første runde med kartlegging i 107 byer og tett
steder. 

Det er registrert status når det gjelder gåga
ter og torg, fortau, fotgjengeroverganger, inn
gangspartier og parkeringsplasser. Handikap
parkeringene som er kartlagt, ligger i tilknyt
ning til offentlige publikumsbygg som rådhus, 
legekontor, Nav og idrettsanlegg. I tillegg til at 
pplassene er målt og vurdert, er det tatt bilder 
av dem for å dokumentere statusen.

 Bildene viser at mange pplasser for funk
sjonshemmede kan gjøres store nok ved bare å 
merke opp på nytt, sier prosjektleder Arne Son
flå, Kartverket. 

 Det handler nok om bevisstgjøring hos de 
som har ansvaret for at disse skal bli bra.

Framover er det nå ønskelig at kommunene 
selv foretar denne kartleggingen med faste tids
intervaller.

Nettportal
Kartleggingen viser at det generelt står dårlig 
til med tilgjengeligheten i mange kommuner, og 
ikke bare når det gjelder handikapparkering.

Kartverket har etablert en egen nasjonal 
nettportal der registreringene legges ut, både 
om tettsteder og friluftsområder. Ulike etater 
skal også kunne vise sin tilgjengelighetsinfor
masjon i denne portalen.

Informasjonen kan hentes ut fra portalen 
sammen med kartinformasjon. Dermed kan 
kommuner og andre koble tilgjengelighetsdata
ene fra ulike etater inn i egne saksbehandlings
systemer, eller vise informasjonen på kommu
nens kartportal.

Adresse til portalen: 
http://kart.statkart.no/tilgjengelighet

- Vi får ingen spørsmål omkring standarden 
for universell utforming fra våre medlemmer, 
sier Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusen-
tenes Forening. Som en medlemsorganisa-
sjon for produsenter av boliger og fritidsboli-
ger i Norge burde de kjenne markedet godt.

Det er nå ca to år siden standarden for univer
sell utforming ble lansert. Senere har myndig
hetene kommet med en ny teknisk forskrift 
(TEK 10) med strenge krav til universell ut
forming og tilgjengelighet i boliger, og etter 
Myhres mening dekker den nye forskriften 
mange av de samme kriteriene for boligbygg, 
som standarden tar opp, men uten å være helt 
samkjørt med standarden. Kravene er innret
tet på litt forskjellig måte, og kravene i TEK10 

er ikke nødvendigvis tilfredsstilt, selv om man 
følger standardens krav. Tilsvarende er stan
darden ikke nødvendigvis tilfredsstilt, selv om 
man følger kravene i TEK10. Med tanke på at 
forskriften er obligatorisk, mens standarden er 
frivillig, blir uustandarden dermed stående 
litt for seg selv.  Kravene i TEK10 burde abso
lutt ha vært bedre samkjørt med standarden, 
mener han. 

Kan den lave etterspørselen skyldes at uu-
standarden er ny og er relativt ukjent? 

Nei, jeg mener at den viktigste årsaken til at 
standarden ikke etterspørres mer er at TEK10
kravene ikke er samkjørt med standarden. 
Standarden er dermed ikke egnet som referan
se når man skal dokumentere tilfredsstillelse 
av forskriftskrav.

Norges Handikapforbund:
uu-standarden et 
oppslagsverk
 Selv om standarden for bygg og boliger er 
ganske fersk, har den nok hatt innvirkning på 
hva som oppfattes som universell utforming, 
og vi har fått en del telefoner med spørsmål 
om hva som står i standarden og hva det inne
bærer. Slik sett fungerer den også som et slags 
oppslagsverk eller veileder, sier Steinar Myr
dal i Norges Handikapforbund. 

Han registrerer også at folk i handikaporga
nisasjonene har skaffet seg standarden. Nor
ges Handikapforbund anbefaler bransjefolk 
og kommuner å skaffe seg denne standarden. 
Han mener ellers at TEK 10 og uustandarden 
har mye likt innhold når det gjelder arbeids 
og publikumsbygninger.

TEK 10 «parkerer»
uu-standarden  

Det er synd at stan-
darden ikke er mer 
etterspurt, for det ble 
lagt ned et godt styk-
ke arbeid i utarbeidel-
sen av den, sier Lars 
Myhre i Boligprodu-
sentenes Forening. 

For dårlige p-plasser 
for funksjonshemmede
Bare 35 av 1 700 kartlagte offentlige parkeringsplasser for funksjonshemmede tilfredsstiller offisielle krav til slike 
pplasser. Det viser en undersøkelse som Kartverket har gjennomført.

Johan Forfod står på 
en av HC-parkerin-
gene, som er kartlagt 
og kommer ikke opp 
på påkjøringsrampen 
til bilen sin. Bildet er 
tatt utenfor rådhuset i 
Gran kommune.

u Kravene for handikap-parkering (HC-parkering) 
er 6 meter lengde og 4,5 meter bredde. Den skal 
være merket og skiltet, plassen skal være flat og ha 
fast dekke.
u Kravene til størrelse er satt for at de med rulle-
stolrampe på siden og bak skal ha god nok plass til 
av og påstigning. 

u Det er kartlagt 1720 HC-parkeringer i 2010 og 
2011, og 35 av dem oppfyller kravene. HC-parke-
ringene som er kartlagt, ligger i tilknytning til offentli-
ge bygg, publikumsbygg som rådhus, legekontor, nav, 
idrettsanlegg.
u Bildene fra alle HC-parkeringene viser at mange 
kan gjøres store nok ved bare å merke opp på nytt. 

Fakta


