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Universell utforming 
Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av 

alle i grunnutformingen. Det legges vekt på å utvikle 

gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i 

befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske 

innretninger eller særløsninger. Dette omfatter 

samfunnsplanlegging, arealdisponering, arkitektur og 

produktutvikling. Ref. Diskriminering og tilgjengelighetslov 
 



Universell utforming er: 
 

Sektorovergripende 

Temaovergripende 

Generasjonsovergripende 

 

Griper inn i økonomi 

Griper inn i livskvalitet 

Bidrar til folkehelse 

 

Hvor plasseres boliger, næring 

og infrastruktur? Konsekvenser? 

 

UU bidrar til bærekraft 



   Plan – og bygningsloven 
 

 § 1  …” prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak….” 

 

 

Felles uteareal  

for boligområder - 

 

Kommunen må selv 

sørge for 

bestemmelser, knyttet 

til uu i plan. 



Norge har skrevet under på FN konvensjonen; 
 

Konvensjonen om rettighetene til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne.  

Intensjonen om - et samfunn med plass til alle. 



Nødvendig for noen, bedre for alle ! 
 



 

KOSTRA 
 

Kommunene skal rapportere på universell utforming:  

 Offentlige friluftsområder som kommunen har rådighet over 

Leke og rekreasjonsområder i og nær bebyggelse som 

kommunen har ansvar for. 
 

 



Ny regjeringens handlingsplan 2015 - 2019  

for universell utforming.  Kommer juni 2015…… 

Regjeringen vil arbeide for et 

universelt utformet samfunn.  

 

Det vil være satsing på: 

• IKT og velferdsteknologi 

   

•bygg og utemiljø; eksisterende og 

ny bebyggelse/uteområder. 

 

• Trafikkmiljø. 
 
 

 



 

BLD og KMD på uu-samling i Bergen 9-10.03. 2015 

”Det vil være løpende oppgaver fremover knyttet til 

universell utforming. Arbeid med forankring 

i kommunene. Det er resultater i praksis vi trenger!” 

Tilskuddsmidler følger arbeidet. 

 

Olav Rand Bringa BLD 

” Tenke kvalitet utover tekniske forskrifter.  

Se på hele reisekjeden. Se hele samfunnet,  

ikke bare funksjonshemmede. Bærekraftig samfunn.” 



I perioden 2005 – 2013 var Trondheim kommune henholdsvis 

pilotkommune og senere ressurskommune i universell utforming. 

Utnevnt av Miljøverndepartementet. 

Foto: Jan Olav Jenssen 



Universell utforming tidlig med i planarbeid- gir gode resultat 



     TEK10 

Prosjekteringsverktøy 
DETALJ 

NIVÅ 

OVERORDNET 

NIVÅ 

    

 

•Tilsyn 

•Befaring 

•Bruk av bilder 

• Rådgiving konkrete 

prosjekter 

 

Forståelse  
kompetanseheving internt og 

eksternt 

                       

 

Planprosessen        
universell utforming tidlig 

og underveis i 

planprosessen. Område- 

planer og reguleringsplaner 

 

 

Forankring 
•Politisk 

• Administrativt 

•pådriveransvar 

• Organisatorisk 

•Samarbeid Fylke – Stat -    

kommune 

Planstrategi som legger 

føringer for at universell  

utforming tas med i ulike 

planer. 

Kommuneplanens   

Arealdel og samfunnsdel 

        

§Pbl 



Tydeliggjøre universell utforming i overordna planer  

Planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  

 

Universell utforming er en premiss i all planlegging 
 

 



         

Samhandling –brukermedvirkning 

 ”Å ha felles forståelse for nye tiltak er en nødvendig faktor i 

utviklingsarbeidet”  Amdam og Veggeland (1998) 

 

”Samspill/samarbeid og felles forståelse mellom  

ulike yrkesgrupper og etater er en svært viktig forutsetning 

for å oppnå implementering av nye tiltak”  Amdam (2005) 

 



Gi råd med hensyn til  

universell utforming 

i ulike planer og innenfor  

ulike temaområder. Innlegg? 

Kompetanseheving? 

 

Inngå avtale med en  

prosentandel samarbeid 

innenfor temaområdet 

universell utforming. 

Avtale for en periode. 

Kommunene i Trondheimsregionen har mulighet 

for  å inngå avtale med Trondheim kommune om  

% andel arbeid med uu i en periode 



Friluftsområder 



Park- uteområder 



Trafikkmiljø 



Drift og vedlikehold 
Bevisstgjøring 



Nybygg, eksisterende bygg 

Kartlegging av eksisterende  

bygningsmasse, råd om tiltak for  

oppgradering av uu 

 

Råd ved nybygg 

 

Forelesning vedrørende bygg og  

utemiljø- universell utforming 





 

http://www.universell-utforming.miljo.no/Bibliotek/search/kulturminnevern+og 
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/

kld/dok/rapporter_planer/rapporte

r/2013/t-1540-universell-

utforming.html?id=745859 
 

www.universell-utforming.miljo.no 
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http://uukurs.dibk.no/ 



Solveig Dale 

Rådgiver universell utforming 

Trondheim kommune 

Byplankontoret 

 

Solveig.dale@trondheim.kommune.no 

 

Mob: 91760042 
 

Ta gjerne kontakt! 
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