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Fra Universell utforming til 
Inkluderende arkitektur!

Karin Høyland, 
Førsteamanuensis Fakultet for Arkitektur / SINTEF
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”

INNHOLD

1. TEORI

2. EKSEMPLER 

Berg studentby
Handicap organisasjonenes kontorbygg
Senter for Kræft og sundhet
St. Olavs Hospital

3. VERKTØYKASSE.

Til inkluderende område 
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tilgængelighed: tilgængelighed for alle: inclusive design: 
livsløbs-design: universal design: design for alle aldre: 
empowering design handicaptilgængelighed: barriererfri 
design: design for alle: universell utforming:  transgenerational 
design: enableing design: global design          - Camilla Ryhl
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Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon
Norsk design- og arkitektursenter 

Design skal ikke bare dekke de estetiske, funksjonelle eller følelsesmessige 
behovene våre. Det kan også bidra til å fremme bærekraft og virke sosialt 
inkluderende.  Inkluderende design kan styrke en eksisterende løsning eller 
tilføre verdi underveis i utviklingen. I løpet av en desigmprosess er det mange 
aktiviteter og metoder innen inkluderende design som kan benyttes for å skape 
en mer brukerfokusert tilnærming.                                                                              

Doga
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Et begrep som rummer flere brukere enn funksjonshemmede og samtidig har 
både en sosial, arkitektonisk, verdimessig og holistisk tilgang til arkitekturens 
rolle. Og det gir en annen mening enn Universell utforming, som har utviklet seg 
(spesielt innenfor byggfagene) til noe som løses gjennem anvisninger, tekniske 
spesifikationer og  regelverk.

Inkluderende arkitektur altså både som en arbeidsmetode og mål......

Inkluderende arkitektur….
For alle……



Hvorfor:  
En erkjennelse av diversitet

…… men vilje til demokrati og deltagelse





One size fits all? 

Eller valgfrihet der den ene løsningen ikke kan nå alle…    



Etter modell fra produktdesignerne…



Å velge riktige elitebrukere

Voksne med 
spedbarn har ofte 

bare en hånd til 
rådighet

Svaksynte kan 
avgjøre om de 

visuelle egenskapene 
er tydelige.

Hørselshemmede 
kan avgjøre om den 

visuelle 
informasjonen er 
god, og om den 

auditive er tydelig.

Barn kan teste om 
produktet er intuitivt og 

fungerer for mindre 
kropper.

Demente og til 
dels eldre kan 
avgjøre hvor 
intuitiv og 

forståelig en 
løsning er.

Bevegelseshemmede 
avgjør om det er god 
fysisk tilgjengelighet.

Blinde
avgjør om de 

taktile og 
auditive 

egenskapene 
er gode.

Presenter
Presentation Notes
Ulike elitebrukere er egnet for ulike prosjektHvem passer til hva i dette prosjektet?Viktig å finne den riktige brukeren. Både funksjonstype og mennesketype.Eks: Alle





Tidsperspektiv tjenesteinnovasjon  / teknologi innovasjon



Tidsperspektiv tjenesteinnovasjon teknologi innovasjon

Tidsperspektiv bygg  innovasjon



Tidsperspektiv tjenesteinnovasjon teknologi innovasjon

Tidsperspektiv bygg innovasjon. 10 år?
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• Identisere oppgaven som skal løses
• Avdekke behov
• Oppnå  bruker innsikt,  forstå ulike brukerperspektiv
• Forstå kontekst

• Se muligheter
• Bli inspirert

• Kvalitetssikre
• Minimere risiko
• Skape eierskap

• Implementere
• Evaluere

Etter modell fra produktdesignerne…
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 Demokrati og deltagelse

 Bærekraftig hverdagsliv

 Helsefremmende 
omgivelser..........

 .....
Hvilke kvaliteter skal 
løsningene forsøke 
å støtte opp om sett 

fra et 
samfunnsperspektiv

løsninger  
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Hvilke kvaliteter skal 
omgivelsene forsøke 
å støtte opp om, sett 

fra ulike 
brukerperspektiv.  

løsninger  

Hva skal løsningen støtte....



De fysiske 
omgivelsene må 
betraktes som et viktig 
strategiske virkemidler.

De er dyre å bygge og 
vanskelige å endre.



2 SKOLEN 24 /7

SKOLEN LEVER 24 /7 3

hvordan skolens rom
kan oppgraderes, så
de blir
multifunksjonelle og
understøtter
bevegelser og læring –
både i og uten for
skoletiden.



”

Hvordan utvikle steder, byer og bygninger som støtter det 
samfunnet vi ønsker?

1. Lovverk, standarder, veiledere på løsninger

2.Inkluderende design som metode for  kvalitetsutvikling  (brukerforståelse som metode)

3.Medvirkningsprosesser.
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I regjeringens innovasjonsmelding St.meld.
nr. 7. (2008–2009) er innovasjon definert
som:

”En ny vare, en ny tjeneste, en ny
produksjonsprosess, anvendelse eller
organisasjonsform som er lansert i
markedet eller tatt i bruk i produksjonen
for å skape økonomiske verdier.”





Idegenerering  Utvikling av 
løsninger

Hva er innovasjon?  



Definisjon av 
oppgaven som 

skal løses
Idegenerering  Utvikling av 

løsninger Implementering 

Hva er innovasjon?  



Definisjon av 
oppgaven som 

skal løses
Idegenerering  Utvikling av 

løsninger Implementering 

Hva er innovasjon?  

Effekt av tiltak 



Målet med denne første aktiviteten er å 
utforske problemene for å få en overordnet 
forståelse av utfordringsbildet. Dette vil 
danne grunnlaget for hva et 
innovasjonsprosjekt skal søke å løse. skal 
fokusere på.

Definisjon av oppgaven 
som skal løses



”Jeg løper ofte i skogen, og en gang ble jeg stoppet av en familie. De 
spurte meg : 

Er vi på rett veg?
Da måtte jeg jo si : 

Det kommer an på hvor dere skal?  
”Guttorm Fløistad”.

Fremtidsrettede løsninger?



1.Innsikt i ulike brukersgruppers ønsker, behov og forutsetnigninger.

2. Hva skal omgivelsene støtte. 



1.Innsikt i ulike brukersgruppers ønsker, behov og forutsetnigninger.

2. Hva skal omgivelsene støtte. 



Fra antall studieplasser til…
Hvilke løsninger bidrar til økt læring?
Tilrettelegge for ulike læringsformer?
Hvilke løsninger er helsefremmende?
…psykisk helse?
…. fysisk helse?
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Håndtak kan brukes uavhengig av høyde.
Ringeklokker kan også nås fra sittende stilling.

Trinnfri adkomst
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St. Hanshaugen studentby på Bjerregaardsgate 
21, Oslo



Berg Studentby
Svein Skibnes arkitekter





Ønske om å bo i bofellesskap er uavhengig av 
funksjonsnedsettelser, dette er noe studentene som sitter i 
rullestol gir uttrykk for.

At hyblene på Berg har besøksstandard betyr at alle kan gå 
på besøk til kompiser, eller delta på vorspiel uavhengig av 
funksjonsnivå, noe som er en viktig sosial faktorer i en 
studiesituasjon. 



«Alle skal kunne bo hos oss» 
SiT bolig

Romslige hybler i 3-manns 
kollektivene er utformet med 
tanke på god brukbarhet for 

rullestolbrukere



«Å bo på Berg er 
sosialt for det er alltid 
folk her, også er det er 
kort vei til venner som 
bor i studentbyen. Så 

lenge ikke folk er 
uvenner så er det bra 

å bo så tett.»”

De sosiale 
dimensjonene ved 
å bo kommer klart 
fram som en viktig 

bokvalitet for 
studentene:



Fysiske omgivelser kan:

1. Hindrer deltagelse og mestring.

2. Legger til rette for deltagelse.

3. Inspirerer til….
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Intensjon:
Man ønsker at det skal 
være et lav 
terskeltilbud, der man 
blir møtt av 
medmennesker både 
ansatte og andre som 
kan gi informasjon og 
være en samtaleparter. 

Man ønsker å tilstrebet 
en stemning som er 
hjemlig, avslappet og 
inviterende. 
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Løsninger:
Det første som møter en, et stort 
kjøkkenbord og en kjøkkenøy. Her sitter 
det ofte folk, noe som gjør at det er enkelt 
å spørre eller ta kontakt. Og motsatt skal 
det være lett å spørre om de som kommer 
inn vil ha en kaffekopp eller lignende.  
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Intensjon:Man ønsket å 
skape noe i mellom 
institusjon og hjem. 

Løsning:
Arkitektene har forsøkt å 
skape et hus med kjent og 
hjemlig atmosfære og en 
skala som oppleves som 
trygg. Denne intensjonen 
blir tolket både gjennom 
materialvalg, rom 
størrelserer, møbler og 
detaljering.

Skilting og materialer som 
vi forbinder med 
institusjoner og sykehus er 
bevisst unngått.   
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Intensjon: Stimulere til god 
ernering og matglede. 

Mat og kostholdsomlegging 
er veldig viktig for 
behandlingen. Når Du får 
kemo- behandling får 
mange redusert matlyst. 

Løsning:
Det ble etablert et romslig 
kjøkken med hjemlig 
atmosfære på huset. Det 
arrangeres matlagingskurs 
her, og man kan møtes for 
å lage mat sammen. Dette 
tilbudet anses som en 
suksess og er mye brukt. 
Skilting og materialer som 
vi forbinder med 
institusjoner og sykehus er 
bevisst unngått.   
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Intensjon:
LØSNINGER SOM GIR VALGFRIHET 
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Danske 
Handicaporganisationers Hus
Dette caset understreker bygherrens viktige rolle, 
som representant for brukernes behov i prosessen.

Bygherren utformet konkuranseparametre som
gjorde at pre-kvalifiserte team fikk løpende
undervisning og kompetenseheving i en tett dialog
med brukerne. Dette har bidrat til økt kvalitet.

Løsninger viser brukernes ulike behov.

Fotos : René Sørensen

Cubo Arkitekter
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Intensjon
Alle skal kunne bruke heisen selv og uten
hjelp av andre

Løsning
Heisen kan betjenes ved to forskellige styresystemer.
Enten trykker man på den tradisjonelle knapp på veggen eller man trykker på heisknappen ved 
hjelp av fotpanelet og elevatoren vil da standse på hver etage, så man ikke behøver at benytte 
kontrolpanelet i heisen.
Elevatoren åpner i begge ender, så ingen behøver å snu eller rygge ut.
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”Målet har vært å lage én løsning for alle, men for å  kunne behandle alle 
likeverdig er man noen ganger nødt til at behandle dem forskjellig.”
Per Ravn, CUBO Architects
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- "en fælles værdibaseret designstrategi, hvor 
universel design tolkes gjennem en felles
forståelse af likeverdige og værdige løsninger.
Faglige diskusjoner og beslutninger har tatt
utgangspunkt i værdier, kunnskap og holdninger
fremfor regelverk. En løpende dialog med
brukerrepresentanter har preget hele processen. 

Den felles værdibaserdte designstrategi fremheves 
av alle deltagere som årsak til det vellykkede 
resultat.
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Intensjon
At sikre et overskueligt hus, som et enkelt og trygt for alle at finne frem i.

Løsning
Husets stjerneform med et sentralt atrium sikrer at gangavstanden minimeres og man hele 
tiden har et fast og oversiktlig  sentrum å forholde seg til og bevege seg
til og fra. Ovenlyset i atriet sikrer at man også visuelt kan navigere i forhold til lyset.
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Intensjon
At alle skal kunne finne et toalett som passer til 
deres behov

Løsning
I stedet for å designe ét toalett  som kan gi rom for   
alle brukerbehov er det en bevist startegi i huset at 
det er 7 forskellige toalettdesign plasert rundt 
omkring i huset.
Målet er at man som bruker finner det toalett som 
passer best og at den samlede brukskvalitet økes. 
Toalettets planløsning er markert på dørene, så man 
hurtigt får information om utforming. .



Innovasjonsprisen 2014 til St. Olavs Hospital 
 – Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for 

absolutt alt. Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har 
bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den 
enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et 
helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, sier Knut 
Hovland. 



Innovasjonsprisen til St. Olavs hospital 2016
St. Olavs Hospital i Trondheim er tildelt Innovasjonsprisen for universell 
utforming.  Målet med Innovasjonsprisen for universell utforming er å løfte fram 
nyskapende løsninger og arealer som alle kan bruke. 

Hensynet til pasienter, pårørende og sykehusmedarbeidere har bidratt til å 
forme alt fra uteområder og bygninger, til inngangspartier og etasjeplanleggere 
og helt ned til den enkelte sengepost. 

Byggingen av St. Olavs Hospital har tatt 15 år. Gjennom hele prosjektet har 
hensynet til pasienter og andre brukere styrt alle valgene som er tatt underveis..

•
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"Å etablere konseptet inkluderende design helt fra start har vært avgjørende." 
– Ragnhild Aslaksen, sjefarkitekt

Foto Helsebygg Midt-Norge 















– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende 
løsninger og arealer som alle kan bruke. 

Foto Helsebygg Midt-Norge 



Foto Helsebygg Midt-Norge 



• https://d21dbafykfdck9.cloudfront.net/1439891282/asplan_helsebygg_gront_sy
kehus_enkeltsider.pdf

Helsebygg Midt-Norge 
Arkitekter: Team St. Olav (Nordic Office of Architecture, Ratio Arkitekter), 
Trondheimslaget (Studio 4 Arkitekter, KHR, Per Knudsen Arkitektkontor), Frisk 
Arkitekter (Nordic Office of Architecture, Niels Torp Arkitekter, Pål G. Kavli), Ratio 
Arkitekter og Asplan Viak
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Fordi planlegging involverer mange 
og foregår over lang tid. 

Det fordrer:
1. En felles forståelse og innsikt om 

bruk og brukere- (som deles)
2. Et felles språk å drøfte dette i.
3. Felles mål og intensjoner. (deles)

Det spesielt viktig at intensjoner er gjort skriftlige og 
kommunisert i et program. 
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Samspillet menneske 
arkitektur består av 
ulike dimensjoner:

( Inge Marie Kirkeby, 
Jan Paulsson, 
Karin Høyland)



76

De praktisk/ funksjonelle egenskaper handler både om  tilgjengelighet og 
anvendbarhet.  
Hvilke aktiviteter innbyr til eller tillater omgivelsene.
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Det sosiale egenskapsområdet omhandler både hvordan de fysiske 
ramme gir mulighet til å treffe og føle tilhørighet med andre mennesker, 
samt hvordan omgivelsene kan bidra til å støtte opplevelsen av integritet 
eller adskilthet fra andre.





Foto: Norsk Form



"Lekerommet er innredet med reoler. De fungerer som et skille mellom 
ulike aktiviteter. På den ene siden lekte ”Tore” og noen barn med duplo, 
mens på den andre siden lekte noen jenter med plastdyr. Med reolene 
som skille gikk begge aktiviteter parallelt uten at de forstyrret hverandre" 
(Elvestad 2011)



83





85

Det sanselige : Omhandler hvordan man opplever  med ulike sanser 
stemninger, atmosfære, lukt etc.
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De relasjonelle egenskapsområdet handler om hvordan 
mennesker kan oppfatte og etablere relasjoner til steder. Det 
kan handle om relasjoner til ting, boligen, området, landskapet 
eller nærområdet. Denne relasjonen oppstår gjerne gjennom 
bruk og over tid. 



"Det kom tydelig fram at barna hadde en klar relasjon til sin egen garderobe 
plass, og at dette handlet om mer enn det rent praktiske. Her hang det 
bilder av barnet og her kunne barna selv henge opp ting de hadde laget. På 
denne måten ble stedet en slags markør for hvert og ett av barna." 
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De komunikative egenskaper handler om hvordan det fysiske miljø 
informerer om bruk, betydning og stemning. Det handler om 
orienterbar het, hvilke aktiviteter rommene innbyr til , i forhold til 
symbolverdi og hvem sitt ”territorie” det er.





Var det alt?? 



Foto: Norsk Form
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Velferd er noe vi skaper 
sammen, i våre relasjoner til 
hverandre. Det måles ikke i 
antallet minutter eller  i 
mengden av ytelser, men i 
gode liv…"

"Leder på kanten" Mandag Morgen (2014)



Furuseth bibliotek og aktivitetshus, Oslo
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Takk for oppmerksomheten!







Beboerne kan velge når de ønsker å stå opp og spise.
Det finnes også en restaurant i prosjektet som også er åpen 
for allmenheten og  et  lite teater med regelmessige 
forestillinger.

108
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