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Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

NTNU 27.11.2018

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til 
universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

Dette lovverket er helt på linje med utviklingen på EU-nivå, - og de 
fleste industrialiserte landene i resten av verden. 

Sitat: Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende 
barrierer, og hindre at nye skapes.
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Hvem er vi ? Hva har vi behov for? Hvorfor? Når ?

• Mangfoldet er en 
realitet- også i Norge.

• I ledelse/arbeidsliv kan 
man ikke utelukke en 
gruppe fremfor en annen.

• Men man kan utelukke 
noen som følge av krav til 
sikkerhet (f.eks. kjøre bil, 
klatre, fly, dykke) 

NTNU 27.11.2018

Så hva er egentlig driveren bak universell utforming?
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Demografisk status i Norge

NTNU 27.11.2018
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Befolkningsutvikling

Og husk at bygningsmassen i Norge fornyes med ca 1 % i året!

NTNU 27.11.2018
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Demografi påvirkes av fødsler/innvandring/utvandring

NTNU 27.11.2018
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Oppsummering demografisk utvikling i Norge

• Høy befolkningsvekst …
Norges befolkning passerte 5 millioner i 2012, en økning på over 1,7 millioner 
siden 1950. I dag er nettoinnvandringen viktigere for befolkningsveksten enn 
fødselsoverskuddet.

• Eldrebølge på vei
I dag er drøyt én av ni personer i Norge 70 år eller mer. Denne andelen vil øke.

• … og synkende dødelighet
Synkende dødelighet gjenspeiles i økt forventet levealder: En nyfødt gutt kan i 
dag forvente å bli 80,4 år - en jente 84,2 år.

• Flere bor alene …
38 prosent av husholdningene består av aleneboende, og det omfatter nesten 
én av fem personer. I befolkningen som helhet er det om lag like stor andel 
menn og kvinner som bor alene. 

NTNU 27.11.2018
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Ta være på helsa – så blir dere spreke gamliser!!! 

NTNU 27.11.2018

Konklusjon?
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Reviderte utgaver av:

NS 11001 Universell
utforming av byggverk –

del 1 Arbeids- og
publikumsbygninger

del 2 Boliger

NTNU 27.11.2018
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Hvordan skal jeg lese standarden?

NTNU 27.11.2018

Les alltid Forord først. 
Der står det viktig informasjon om endringer og forhold til lover og forskrifter.

For eksempel står det: 
Det er frivillig å bruke standarden med mindre det vises til den i lov, 
forskrift eller kontraktsmessige forhold.
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Hvordan skal jeg lese standarden?

NTNU 27.11.2018

Deretter leser du Orienteringen. Der er det lagt viktige forutsetninger for 
forståelsen av bestemmelsene i standarden.

Vær oppmerksom på formuleringer som «skal prosjekteres med» eller «skal 
prosjekteres som». Kvantitative krav er da angitt som teoretisk beregnete 
krav. 

Så fortsetter du med Omfang. 
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Standardenes redigering og innhold

NTNU 27.11.2018

• Orienterende innledning 
• Adkomst til bygninger
• Parkering
• Inngangsparti
• Planløsning
• Horisontal kommunikasjon
• Vertikal kommunikasjon
• Veifinning
• Tekniske installasjoner
• Inneklima og materialbruk

Punkter med bestemmelser

Redigeringen lik i begge 
standardene + ISO 21542
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Standardenes redigering og innhold

NTNU 27.11.2018

Tilleggene

Tillegg A (normativt) Om nedsatt 
bevegelse
Tillegg B (normativt) Om nedsatt syn
Tillegg C (informativt) Om nedsatt 
hørsel
Tillegg D (informativt) Om nedsatt 
kognisjon
Tillegg E (informativt) Om miljø og 
overfølsomhet …………………….
Tillegg F (informativt) Om 
tilgjengelighet  til verneverdige 
bygninger
Tillegg G Om bruk av lys, farger og 
materialtekstur i bygninger

Tilleggene identiske i 
begge standardene.

Unntak: 
Del 1 tillegg F Informativt
Verneverdige bygninger

Del 2 tillegg F Normativt
om boliger med ulik grad 

av tilgjengelighet



14

Viktig forskjell mellom premissene i standardene

NTNU 27.11.2018

Dimensjonerende 
snusirkel for rullestol

i arbeids-/
publikumsbygning =

1600 mm

Dimensjonerende 
snusirkel i 

boligbygning = 
1500 mm
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Når skal standarden brukes?

NTNU 27.11.2018

Forskriftenes krav er minstekrav
og bare det. 

Standardens bestemmelser er 
formulert med mulighet for ytelser 
på ulike nivåer. 

Dersom du ønsker å være mer føre 
var og planlegge i forhold til 
demografisk utvikling, bruker du 
standarden aktivt. 

Og husk: 
Standarden er utarbeidet i 
samarbeid med BAE-næringen og 
godkjent av sektorstyret BAE.

Type Definisjon Merknad
Universelt 
utformet 
bolig

Bolig der adkomst 
og alle 
boligfunksjoner er 
universelt utformet

Med boligfunksjoner menes: inngangsparti, 
entré, stue, kjøkken, alle soverom, bad, toalett, 
vaskerom, oppbevaringsplasser og uteplasser.

I tillegg regnes alle fellesarealer.
Livsløpsboli
g

Bolig der adkomst 
og alle nødvendige 
boligfunksjoner på 
inngangsplan er 
universelt utformet

Med nødvendige boligfunksjoner på 
inngangsplan menes: inngangsparti, entré, 
stue, kjøkken, minst ett soverom 
(parsengsrom), minst ett bad, toalett, 
vaskerom, oppbevaringsplass og uteplass.

Unntak:

Der det er et annet parsengsrom i boligen, kan 
parsengsrommet på inngangsplanet vises som 
stiplet løsning. Valgt løsning skal vises på 
tegning og i beskrivelser eller dokumentasjon.

Det forutsettes at endringen ikke forringer 
boligens planløsning.

Bolig 
forberedt 
for 
universell 
utforming

Bolig der adkomst 
og inngangsparti, 
entré, stue, kjøkken, 
minst ett bad, 
toalett, vaskerom og 
uteplass er 
universell utformet.

For øvrige 
boligfunksjoner skal 
universell 
utforming kunne 
etableres.

Med øvrige boligfunksjoner menes alle 
soverom, oppbevaringsplasser og boder.

Det skal avsettes plass og gjøres 
konstruksjonsmessige forberedelser slik at 
øvrige etasjer kan nås trinnfritt ved 
installasjon av heis eller løfteplattform internt 
i boligen.

Det forutsettes at endringen ikke forringer 
boligens planløsning.

Valgt løsning skal vises på tegning og i 
beskrivelser eller ved dokumentasjon.
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Hva er nytt i de nasjonale standardene?

NTNU 27.11.2018

Definisjonene er oppdatert
En del bestemmelser i standarden er klargjort og 
presisert.

I del 1 er det tatt inn to nye informative tillegg:

• Om tilgjengelighet til verneverdige bygninger

• Om bruke av lys, farger og materialteksturer i 
bygninger

I del 2 er det tatt inn ett nytt informativt tillegg:

• Om bruke av lys, farger og materialteksturer i 
bygninger
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Adkomstvei

NTNU 27.11.2018

6.2 Dimensjonering av atkomstvei til 
bygning 
Adkomst for gående og rullestolbrukere skal ikke 
være brattere enn 1:20. Unntaksvis, for 
avstander < 3 meter, kan den være brattere, men 
ikke brattere enn 1:12.
Gangadkomstveien skal ha en fri bredde på 
minst 1,8 m. Det skal ikke plasseres hindringer 
slik at den minste frie bredden reduseres.
Tverrfallet skal være høyst 2 %.
Gangadkomstveien skal ha et horisontalt 
hvileplan ved stigningens begynnelse og slutt, 
samt et horisontalt plan for hver 0,6 m stigning. 
Dybden på planet skal være minst 1,6 m.
Det skal være minst 2,25 m fri høyde i full bredde 
langs hele gangadkomstveiens definerte 
gangsone - inkludert i krysningspunkter.
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Parkering

NTNU 27.11.2018

7.5.2 Parkeringsplasser for biler
Parkeringsplasser for biler til 
forflytningshemmede skal 
dimensjoneres med 4500 mm x 
6000 mm. Denne dimensjoneringen 
gjelder uansett parkeringssystem. 

7.5.3
Ved parkering etter hverandre skal 
det i tillegg være en sone for 
løfteplattform bak kjøretøyet (ca. 2,0 
meter).

http://www.sb.no/article/20080331/NYHETER/671536582##
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Inngangsparti

NTNU 27.11.2018

8 Inngangsparti
8.1Generelt
Hovedinngangen bør være synlig fra 
adkomst til tomt og fra parkeringsplassen.

8.5 Belysning
Inngangspartiet skal være utvendig belyst 
med minst 100 lx på gulv, og det skal 
benyttes lyskilder med god som har en Ra-
indeks på minst 80. Luminanskontrasten 
mellom dør og fasade skal være minst 0.4. 
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Horisontal kommunikasjon

NTNU 27.11.2018

Korridorene og svalgangene skal være 
minst 1600 mm brede. For korridorlengder 
mindre enn 5000 mm kan bredden 
reduseres inntil 1200 mm der det ikke er 
dører.

Dette forutsetter at det er møteplasser 
dimensjonert til minst 1600 mm x 
1600 mm for minst hver femte meter.

Netto fri høyde i passasjer eller korridorer 
skal være minst 2200 mm.

10.2 Felles korridorer og svalganger
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Planløsning

NTNU 27.11.2018

Planløsningen i en bygning er av grunnleggende 
betydning for brukernes orienterings- og 
bevegelsesmulighet. Det skal være enkelt å 
finne frem til viktige funksjoner. Virkemidler for å 
oppnå dette kan være:

 differensiering av og størrelse på 
kommunikasjonsveier og rom, takhøyder, 
dørbredder og høyder, samt lys, farger og 
akustikk;

 repeterende plassering av sentrale 
funksjoner på faste steder i hver etasje;

 bevisst bruk av materialer, farger, lys og 
akustiske egenskaper;
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Nasjonale planer rundt temaet universell
utforming?

NTNU 27.11.2018

• Utvikle grunnlag for digitalt program 
som kan nyttes i prosjektering, 
utførelse og drifting.

• Revidere NS 11005 Universell 
utforming av opparbeidete 
uteområder - Krav og anbefalinger

Fra Schandorfsgate, Oslo
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Hva er driveren i Europa? 
Det sammme som i Norge? 
Ja – med den forskjell at andel eldre er enda større!

NTNU 27.11.2018

EU anslår at om lag 80 mill. har nedsatt funksjon - permanent eller midlertidig. 
Dette vil øke til 120 mill. i 2020 ifølge Eurostat.
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Kommisjonen har bestilt……….......

NTNU 27.11.2018

Kommisjonens oppgave er å fremme 
lovproposisjoner for EUs to lovgivende 
institusjoner,
Europaparlamentet og
Den europeiske unions råd
(tidligere «ministerrådet»). 
Europakommisjonen skal dessuten 
sette de vedtatte lovene ut i livet.

Europeisk standard?
Mandat 420(fra 2007/08) er en bestilling fra 

Kommisjonen til CEN/CENELEC/ETSI
Arbeidet utføres av CEN/CLC/JTC11

https://no.wikipedia.org/wiki/Europaparlamentet
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_unions_r%C3%A5d
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Noen relevante aktiviteter i CEN

NTNU 27.11.2018
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Hva kan BAE-næringen forvente fra CEN?

NTNU 27.11.2018

Kommisjonen bestilte en harmonisert standard som 
skal gjelde i hele EU/EØS.

Dette har CEN/CLC/JTC11 moderert det til en 
funksjonsbasert standard. 

Forslaget kommer på høring Q1/Q2 -2019 og heter:

prEN 17210 Accessibility and usability of the built environment. 
Functional requirements
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Hva betyr funksjonsbasert?

NTNU 27.11.2018

Skal inneholde føringer med klare formålsbetraktninger 
og gode målsettinger uten mange detaljkrav.

prEN 17210 Accessibility and usability of the built
environment. Functional requirements.
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Hva med kvantitative krav?

NTNU 27.11.2018

Kvantitative krav vil bli fulgt opp med en teknisk spesifikasjon 
(CEN/TS). 

TS’er er ikke forskrift, men anbefalte minstekrav.

Det skal også utvikles en TS som grunnlag for 
programmering av de kvantitative kravene.
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Er de norske standardene bortkastet ?

NTNU 27.11.2018

Nei – tvert imot….

NS 11001-1 og 2 inneholder kvantitative krav.

Når EN 17210 er vedtatt, kan vi supplere den med nasjonalt tillegg.

I det nasjonale tillegget tar vi med de kvantitative bestemmelsene  fra de 
nasjonale standardene. 

På den måten opprettholdes nivået på ytelsene, slik at disse 
kan videreutvikles.
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Og etter dette kan vi slappe helt av ???

NTNU 27.11.2018

Tvert imot. 
Det er nå vi må være på hugget og sette premisser.
Det er behov for videreutvikling på en rekke områder:

• metoder for å bestemme kontraster
• metoder for å oppnå optimale akustiske forhold for alle
• metoder for bestemme veifinningssystemer
• metoder for å utvikle evakuering av alle 
• metoder for å integrere digitale hjelpemidler 
For å nevne noen temaer ….

Alle som lager standarder i CEN, må nå sjekke om Design for All (DfA) er 
relevant. Det må begrunnes og godkjennes om hvorfor det ikke er relevant.



31

EU og CEN samarbeider tett…..

NTNU 27.11.2018

I 2012 ble vedtatt 
et direktiv. Dette 
blir nå oppgradert 
til en lov 
(Accessibility Act).
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STAIR -AHA

NTNU 27.11.2018

EU støtter arbeidet med å se på muligheter for tilrettelegge 
og aktivisere eldre mennesker. 
Fremme forslag til løsninger som sikrer samfunnsdeltakelse. 

Det fokuseres særlig på IKT –løsninger.

PROGRESSIVE STANDARDS AROUND ICT FOR ACTIVE AND HEALTHY 
AGEING 

STAIR = STAndards, Innovation and Research
AHA= Active and Healthy Ageing
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ISO 21542 
Building construction -- Accessibility and 
usability of the built environment

NTNU 27.11.2018

Standarden er fra 2011 og er under revisjon. 
Ny utgave forventes publisert i 2020.

Standarden er omfattende og utfyllende på en rekke områder. 

I dette arbeidet deltar flere fra sentrale EU-land, som også jobber på CEN-nivå. 
I ISO får de prøvd ut løsninger som senere kan integreres i EU. 
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3 nivåer med standardisering for Universell 
utforming innen BAE

NTNU 27.11.2018

Internasjonal = ISO 
ISO 21542: 2011 Revisjon pågår

Europeisk = EN 
prEN 17210 (høring 2019)

Nasjonalt = NS
NS 11001:2018
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Til dere som har BAE-oppdrag utenfor Norge. 
Husk følgende:

NTNU 27.11.2018

ISO 21542 Building construction --
Accessibility and usability of the built 
environment

prEN 17210 Accessibility and usability 
of the built environment. Functional 
requirements.
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Si din mening – bruk høring på nett

NTNU 27.11.2018

Følg med på Standard Norges nettside. 
En god vane å sjekke hva som er på høring. 

Se lenken:
https://www.standard.no/standarder-
pa-horing/

Konstruktiv uenighet bringer 
samfunnet framover.

https://www.standard.no/standarder-pa-horing/
https://www.standard.no/standarder-pa-horing/
https://www.standard.no/standarder-pa-horing/


Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

Prosjektleder Lars O. Aasness

laa@standard.no
489 53 282(mobilnummer)

www.standard.no
www.facebook.com/standard.no
twitter.com/standardnorge
www.youtube.com/standardiseringen

mailto:laa@standard.no
http://www.facebook.com/standard.no
https://twitter.com/standardnorge
http://www.youtube.com/user/standardiseringen
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