
Universell utforming av bygg og 
uteområder
Lov og forskrifter



Om Universell

• Opprettet av Kunnskapsdepartementet, plassert ved NTNU
• Målgruppe: Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner
• Arbeidsoppgaver:

• Pådriver for et inkluderende læringsmiljø gjennom universell 
utforming og individuell tilrettelegging

• Pådriver for læringsmiljøutvalgene (LMU)
• Løse prosjektbaserte oppgaver for departementene om universell 

utforming

• www.universell.no
• http://uukurs.universell.no – snart åpner modul om bygg
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7 prinsipper for universell utforming
1. Like muligheter for bruk
2. Fleksibel i bruk
3. Enkel og intuitiv i bruk
4. Forståelig informasjon
5. Begrense skade
6. Lav fysisk anstrengelse
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
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Hovedregel

«Byggverk for publikum skal ha en  universelt utformet 
hovedløsning, slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 
benyttes av flest mulig»
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Lovverk - oversikt

Plan- og bygningsloven (PBL)
• TEK 10 (Byggteknisk forskrift)
• SAK 10 (Byggesaksforskrift)
• Bestemmelser om tilgjengelighet og om universell utforming

Universitets- og høgskoleloven (UHL)
• § 4-3 om læringsmiljø
• Bestemmelser om fysisk tilgjengelighet og uu av læringsmiljø
• Ingen forskrift

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
• §§ 13-17: Bestemmelser om universell utforming og individuell tilrettelegging
• Antyder forskrift om eksisterende bygningsmasse, men det har aldri kommet
• Ny likestillings- og diskrimineringslov fra 2017

Lov om offentlige anskaffelser
• § 6: Ta hensyn til universell utforming under planleggingen av den enkelte 

anskaffelse
• Må derfor ikke være universell utforming
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Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2014)
Lovens formål (§ 1) er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne:

a) Likeverd
b) Like muligheter og rettigheter
c) Tilgjengelighet
d) Tilrettelegging

Loven skal bidra til nedbygging av funksjonshemmende barrierer og hindre at nye 
skapes. Loven gjelder på alle områder i samfunnet.

DTL § 10 regulerer universell utforming av bygninger og anlegg - henviser til plan- og 
bygningsloven som er gjeldende sektorlov på dette feltet – samt universitets- og 
høgskoleloven.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
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Plikt til universell utforming (§ 13)
• Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme 

universell utforming innenfor virksomheten

«Med universell utforming menes hovedløsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) slik at virksomhetens alminnelig funksjon kan benyttes av 
flest mulig»

• Hva menes med aktivt og målrettet?
• Hva er hovedløsning?
• Hva er «alminnelige funksjon» 
• Hvor langt går plikten?
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Ny likestillings- og diskrimineringslov (2017)

• Fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslover samles i 
en:
• likestillingsloven, 
• diskrimineringsloven om etnisitet 
• diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og 
• diskrimineringsloven om seksuell orientering

• Høringsnotat

• Ingen store forskjeller for DTL – men mange presiseringer
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Andre viktige endringer
Eksisterende lov henviser kravene til uu av bygninger til plan- og bygningsloven

• Gjelder bare nye bygg og større ombygginger
• Svake krav til eksisterende bygningsmasse – ingen tidsfrist men det antydes en 

forskrift som aldri har kommet
• Misforståelser om den generelle plikten til universell utforming ikke gjelder 

bygninger

Henvisningen tas ut av ny lovgivning
• Plan- og bygningsloven gjelder uansett
• Mindre tiltak ligger i den generelle plikten til universell utforming (nå § 13)
• Større tiltak er ikke forventet å være en del av krav til eksisterende 

bygningsmasse – ikke nytt men 
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Plan- og bygningsloven (2014)
Skjerper krav til tilgjengelighet. Gjelder i publikumsbygg = 
undervisningsbygg.  

Formålsparagraf § 1-1:
• Prinsippet om uu skal ivaretas
• i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak.

• Sikre åpenhet og medvirkning
• Legge vekt på langsiktige løsninger

Plan- og bygningsloven 
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Universell utforming i TEK10

• Bolig: tilgjengelighet

• Arbeids- og publikums-bygg, 
utearealer: universell 
utforming

• Veiledning til TEK10; gir 
mulige løsninger – men 
andre løsninger
er mulige

Gjelder nye bygninger og ved 
ombygging:

• uu av uteområder (§8-2) og 
atkomst (§8-6)

• universell utformet 
publikumsbygg (§12-1 uu).

• Likestilt bruk av byggverk (heis §
12-3 mm)

• Kap. 11 Brann og rømningskrav
• Kap 13 Lyd, lys, allergi mm
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Enorm detaljrikdom
• DIBK har endret krav til åpningskraft på dører, fra 20 Newton til 30 Newton 

før det er behov for dørautomatikk. Dette innebærer at noe mere 
driftsvennlige åpnere kan benyttes.
• i tillegg gjelder krav til dørautomatikk nå kun hovedatkomst og 

hovedrømningsvei

• For dører i arbeids- og publikumsbygninger har DIBK endret krav til 
sideplass ved dør, avhengig av om de har belastning eller ikke. Det henger 
sammen med endringen til åpningskraft.
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Universell utforming er mennesket i møte med 
omgivelsene!

Arealdisponering

Trinnfritt
Bredder og lengder
Snuareal
Sikthøyde
Rekkehøyde 
håndlister

Veifinning - Orienterbarhet

Planløsning
Lysforhold
Kontraster
Skilting
markering
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Lydforhold - støy

Romgeometri
Taleforståelse
Støyhindring
Akustikk
Lydfordeling
Teleslynge

Uteareal
Opparbeidet atkomst
Parkeringsareal

Luft og materialer
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Universitets- og høgskoleloven
UHL § 4-3:
Stiller krav til at læringsmiljøet er universelt utformet. 
Dette omfatter læringsmiljøet med undervisningsmateriell, 
undervisningsformer osv. Kravet er ikke avgrenset til bygningene.

UHL § 4-3:
Studenter skal medvirke i saker vedrørende læringsmiljøet 
i Læringsmiljøutvalgene LMU (50 % av representantene).

Universitets- og høgskoleloven (2005)

Lov om arbeidsmiljø mm er også viktig med hensyn til HMS-krav
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Standard Norge og uu
• NS 11001 Universell utforming av byggverk - publikumsbygninger
• NS 3041 Skilting
• NS 11005: UU av opparbeidet uteområder
• NS 8175: lydforhold i bygninger
• NS-EN 15251: Standard for bedre inneklima

Regjeringens Handlingsplan uu og tilgjengelighet
fokus uu og velferdsteknologi
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Ressurser og verktøy
Direktoratet for byggkvalitet http://dibk.no
• Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven
• Temaside om universell utforming - http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/
• Verktøy: Prosjekteringsverktøy universell utforming publikumsbygg
• Eksempelsamling: www.TenkUniverselt.no

Andre kilder:
• Kartleggingsverktøy: www.byggforalle.no (Statsbygg)
• Nyhetsinformasjon om universell utforming www.universell-utforming.miljo.no
• Tilpasset kunnskap: http://uukurs.universell.no/bygg-og-uteomraader/
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Definer ambisjonsnivå!!! 

• Den perfekte planke = 
minimumsstandard? 

• Kost-nytte analyse
• Vurder resultater av 

kartlegginger 
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Om Universell

• Nettsted: www.universell.no
• Felles epost: kontakt@universell.no
• Adresse:

Universell
NTNU – SA
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim
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