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INNSPILL TIL VIDERE SATSNING VEDRØRENDE UNIVERSELL 
UTFORMING 
 

Det er mye større bevissthet og kunnskap om uu nå enn før planen, det er selvfølgelig 
svært positivt.  
 
Anbefalinger videre: 
 
2025-målet 
Viktig å opprettholde fokus også fra 2014 og opprettholde 2025-målet. Flere gis mulighet 
til aktiv samfunnsdeltagelse og det er veldig positivt. 
 
Lover, forskrifter og standarder 
Fortsatt behov for tydelighet vedrørende uu i lover, forskrifter og standarder. 
På noen områder bør forskriftskravene sees på om de er for strenge. TEK beskriver tross 
alt minimumskravene, dårligere enn det går det ikke an å bygge. 
Eksempler på dette er 20N kravet på dører, UPS eller reservekraft på rømningsveier, 
doble håndlister i alle bygg (også der det ikke er barn og hvor heis er alternativ), kravet 
om 1,3m x1,6m dusjsone og luminanskrav. 
Det bør være hjemmel for differensiering av tiltaksnivå. 
 
Kompetanseheving  
Det har skjedd mye positivt mtp. kompetanseheving de siste årene, men vi ser at det 
fortsatt er behov for kompetanseheving i bransjen, hos byggherre og 
leietagere/virksomheter. 
 
Kvalitet og estetikk 
Viktig at uu-tiltakene har sømløs integrasjon til eksisterende bygningsmasse og at uu er 
sømløst integrert i utformingen av nybygg og være av god kvalitet mtp. estetikk og 
arkitektonisk utforming.  
 
Oppdragsbrevet for byggeprosjekter fra departementet 
Viktig at dette er tydelig på uu. Der det er eksisterende bygg må oppdragsbrevet være 
tydelig på at oppgraderingsprosjektet sees opp mot eksisterende for å sikre helhetlige 
løsninger og effektive samfunnsøkonomiske investeringer. 
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Innspill og forhåpninger til neste handlingsplan 
 Nedtone tanken om uu som eget fag. Betone og iverksette tiltak for å fremme uu i 

respektive fag. Fagvise og tverrfaglig kompetansetiltak.  

 Nedtone universell utforming som tiltak for funksjonshemmede. Betone universell 

utforming som allmenrettet prinsipp rettet mot alle (herunder personer med 

funksjonsnedsettelser). 

 Legge til rette for å produsenter/leverandører får vist frem/flagget produkter som er rettet 

mot ivaretakelse av universell utforming, eksempelvis løfteinnretninger, taktile elementer til 

gulv og trapp for å nevne noe. Dette gjelder sikkert for flere sektorer i tillegg til BAE-

næringen, IKT, transport …. 

 Bidra til kunnskapsutvikling gjennom strategisk og systematisk testing av konkrete 

løsninger, erfaringsinnhenting, dokumentasjon og deling. 

 Gjennomgang av konkrete forskriftskrav. Er de riktige? Er de nyanserte nok? Er det 

mangler? 

 Bidra til kunnskapsutvikling og prosessverktøy til forhold som ikke er fanget eller kan 

fanges i konkrete forskriftskrav/sjekklister, eksempelvis orientering og avveining mellom 

konkurrerende hensyn, uu-konvlikter, vern – uu, brann-uu. 

 Det enkelte byggeprosjektet inngår i en større helhet. Eksempelvis rehabilitering-, tilbygg, 

påbygg av eksisterende bygning, universitetscampus, eksisterende uteområder bymiljø 

osv. Oppdragsbrevene (til byggeprosjektene) fra departementene.  

 Koordinering mellom ivaretakelse av krav i nybygg og oppgradering av tilliggende 

eksisterende bygninger og uteområder. 

 
 
 
 

 
Vennlig hilsen 
 
Gunhild Synnes og Åse B. Danbolt 
 
 
 


