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Plan for universell utforming innen 
viktige samfunnsområder. 

Transport, bygg og uteområder, informasjon 
og IKT, andre

(Stortinget 2004)



Soria Moria
Økt tilgjengelighet og universell utforming

Kap. 1. Verdigrunnlag
Kap. 5 Samferdsel
Kap. 6 Folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk
Kap. 7 Et arbeidsliv med plass til alle
Kap. 8 Sosialpolitikk
Kap. 10 Barn, utdanning og forskning
Kap. 11 Fornyelse og utvikling av offentlig sektor
Kap. 14 Kulturpolitikk
Kap. 15. Likestilling



Ut av tradisjonstenkning og sektortilknytning

• Tilgjengelighet er ikke et sosialt aspekt knyttet 
til politikken for funksjonshemmede

• Tilgjengelighet er ikke alene knyttet til adkomst 
til bygninger for bevegelseshemmede

• Livsløpsstandard i boliger er ikke bare en 
tilpassing for ”de som trenger det”

• Universell utforming kan være en innfallsvinkel 
der man minst har tenkt på det



”Markedssituasjonen”
- et mangfoldig samfunn  -



Universell utforming
- begrep  – prinsipp  – strategi  -

• Produkter, byggverk og uteområder

– som er i alminnelig bruk,

– skal utformes på en slik måte at

– alle mennesker skal kunne bruke dem

– på en likestilt måte så langt det er mulig

– uten spesielle tilpassinger eller hjelpemidler



GAP-modellen

Individuelle Samfunnets
forutsetninger tilrettelegging



Eksempler
Stedsforming  - bymiljø - arkitektur

- Gågate; mangfoldig gatebilde og funksjonalitet

- Enebolig; estetikk og hjelpemidler

- Tettstedsgate; visuell harmoni og markeringer

- Gatedetaljer; orden og funksjonalitet

- Når ikke opp med søpla



Estetikk, funksjonalitet og tilgjengelighet 
= god omgivelsesutforming



Universell utforming 
= arkitektur og offentlige støtteordninger



God planlegging for alle, Trysil



Gateestetikk. Orden og funksjonalitet 







Universell utforming / tilgjengelighet
= god forvaltning, drift og vedlikehold



Time og Klepp kommunar med pris for god tilgjenge
• [15.01.2007]
• Time og Klepp er kommunar skal vi dele ut ein
• pris til den publikumsretta tenesta som har gjort 
• ein innsats for å betre tilgjenge. Prisen består av eit diplom og 

20 000 kroner.
Sortland kommune legger ny gatebruksplan ut på høring
• [30.11.2006]
• Sortland kommune arbeider med opprusting av 

kommunesenteret. 
Universell utforming skal 
inkluderes i planlegging og utforming. 

Politikere på befaring i Risør
• [02.11.2006]
• Prosjektlederen for pilotkommunen Risør Johnny 

Hommefoss inviterte politikerne på befaring med 
rullestol og mørke briller. Fem politikere stilte til start foran 
rådhuset i byen.

www.universell-utforming.miljo.no/

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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Kongsvinger med egne nettsider om pilotkommune-
satsingen for universell utforming
• [27.09.2006]
• Kongsvinger kommune vil i første omgang å sette 

fokus på holdningsendringer, bevisstgjøring og kompetanse-
heving. I tillegg ønsker kommunen å bruke noen konkrete 
prosjekter som læringsarenaer. De nye nettsidene presenterer 
aktuelt stoff om til satsingen.

Frokostmøte om universell utforming i Ullensaker 
[18.09.2006]
• Ledelsen for prosjektet for universell utforming i Ullensaker 

arrangerte frokostmøtet for ansatte i Ullensaker kommune og 
medlemmene i kommunalt råd for funksjonshemmede.

Tilgjengeligheten i Kongsvinger sentrum kartlagt 
• [11.09.2006] 
• Rådet for funksjonshemmede har på oppfordring fra 

kommunen gjennomført en kartlegging av tilgjenge-
ligheten i Kongsvinger sentrum.

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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Konferanse om universell utforming i Aust-Agder
• [02.10.2006] Konferanser og kurs
• Fylkesmannen i Aust-Agder inviterer til dagskonferanse om 

universell utforming 2. november 2006 i Grimstad. Konferansen 
vil blant annet ta opp brukerperspektivet, 
pilotkommuneprosjektet i Risør og Husbankens arbeid på
området. 

Kurs om ledelinjer i Hamar, Stavanger og Tromsø høsten 2006
• [28.09.2006] Konferanser og kurs
• Kurset bygger på resultatene fra prosjektet ”Ledelinjer i 

gategrunn”, og skal gjøre det enklere for kommuner og 
vegmyndigheter å etablere ledelinjer for blinde og svaksynte

På veg mot å fjerne 100 hindringar
• [20.06.2006]
• I 2006 søkte 85 kommunar om midlar til 130 

ulike tiltak. 23 fekk støtte. Ordninga "Fjerne 100 
alvorlege hindringar" har som mål å gi økonomisk støtte til 100 
ulike tiltak fram til 2009.

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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Informasjon på engelsk styrkes på nettstedet universell utforming
• [14.09.2006]
• Det norske arbeidet med tilgjengelighet som en tverrsektoriell satsing, 

koordinering av arbeidet mellom mange departementer og en sterk 
vektlegging av universell utforming vekker interesse i utlandet. Den 
engelske informasjonen på nettsidene utvides for å møte 
informasjonsbehovet. 

Status for handlingsplanen i 2006
• [28.08.2006]
• Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming 

skal gå i perioden 2005 - 2009. Midtveis i 2006 er antall konkrete tiltak i 
planen økt fra 97 til 124. 25% av tiltakene er allerede gjennomført. 
Handlingsplanen disponerer årlig 20 millioner kroner i 
stimuleringsmidler. I 2006 støttes over 80 enkeltprosjekter på
satsingsområdene.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne.

• [01.12.2004]
• Plan for universell utforming til viktige samfunnsområder.

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


Mer informasjon

- og debatt -

på

www.universell-utforming.miljo.no/

www.universell-utforming.miljo.no/forum_n.shtml

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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Handlingsplan for økt tilgjengelighet 
Virkemidler

• Integrering av universell som strategi i forvaltningen
• Forsøk, utvikling og standardisering
• Direkte tilgjengelighetstiltak
• Kompetanseoppbygging og utdanning
• Informasjon og veiledning
• Koordinering og oppfølging av planen



Handlingsplan for økt tilgjengelighet 
Strategi

• Universell utforming som overordnet strategi
• Alle viktige samfunnsområder skal omfattes

– Prioritering av transport, bygg, anlegg og 
uteområder, informasjonsteknologi.

• Sektoransvarsprinsippet skal legges til grunn
• Statens innsats skal være koordinert
• Medvirkning på alle nivåer
• Virkningene skal evalueres



Handlingsplan for økt tilgjengelighet --
Organisering
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Planlegging for alle
Rundskriv T-5/99 ”Tilgjengelighet for alle”

• Nasjonale mål
– Å sikre at planleggingen virker 

inkluderende, slik at alle kan 
benytte bebyggelse og uterom 
på likestilt måte.

– Å ivareta det offentlige ansvar 
for å sikre brukbar utforming av 
bebyggelse og uterom for alle. 



T-1/2004 
Tilskot til tilgjenge og universell utforming

Statsbudsjettet kap. 1400 post 80

• Stimuleringsmidler 20 mill kr
• Knyttet til tiltakene i handlingsplanen
• 40 søknader (2006)
• Fordelt / samordnet søknadsbehandling 
• Fullmaktsoverføringer til 7 departementer (2006)
• Søknadsfrist 1. Mars. Svar innen 1. juni



”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”
Stortingsmelding  nr. 40 (2002-2003) 

Mål:
aktiv deltakelse og full likestilling 

• brukerrepresentasjon på kommunalt nivå
god tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, 
produkter og tjenester 
flere i arbeid som kan nytte sine evner og 
anlegg 
bedre tjenestetilbud - bedre kompetanse i 
tjenestene 



NOU 2001:22 ”Fra bruker til borger” (Manneråk)
Funksjonshemmedes plass i samfunnet

• Tilgjengelighet skal gjennomføres som universell 
utforming

• Full tilgjengelighet til allmenne byggverk og 
uteområder innen 2008.

NOU 2005: “Likeverd og tilgjengelighet” (Syse)
Diskriminerings- og tilgjengelighetslov

• Sikre likeverd og fremme like muligheter
• Bygge ned samfunnsskapte barrierer og hindre

at nye skapes
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