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Hvem er vi?
Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet  

Avdeling for likestilling (LIK)

Deltasenteret

 Arbeidsområde: 
universell utforming, 
medvirkning

 Visjon: 
Deltakelse og
tilgjengelighet for alle
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Arbeidsområdet universell utforming

 Bygninger

 Uteområder

 Offentlig transport

 Digitalt deltakelse

 Medvirkning og
rådsarbeid

 Tjenester

 Produkter
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Våre arbeidsområder

1. Utvikle kunnskap om universell utforming;  

indikatorer, statistikk, oversikter
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Våre arbeidsområder

2. Driver og bidrar i 
møteplasser og 
nettverk;

UnIKT, sektornettverk 
bygg, kommunenettverk 
transportnettverk, etc.
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Våre arbeidsområder

3. Tilby kompetanse til 
kommunal, statlig og privat 
sektor;

eksempelsamlinger, 
veiledere, 
standardisering
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Våre arbeidsområder

4. Forvalte økonomiske tildelinger gjennom bl.a tilskudd

Tilskuddsordning, KMD, KS
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Universell utforming

Utforming av produkter, omgivelser, programmer 
og tjenester på en slik måte at de kan brukes av 
alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, 
uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler 
for bestemte grupper av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne når det er behov for det. 

FN-konvensjonen om rettighetene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne
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http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne
http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne
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Norsk lovs def. av universell
utformig

Utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i de fysiske forholdene, 
herunder informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan 
benyttes av flest mulig. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, § 13
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61#KAPITTEL_1
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“Hovedløsning”?

 Den primære løsningen som er ment til 
bruk for publikum (allmennheten)

 En fellesløsning som kan brukes av flest 
mulig i motsetning til særløsninger. 
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• Flest mulig må inkluderes i 
standardløsningene

• Vi må ta høyde for bredden i befolkningen
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Mange situasjoner kan skape en 
funksjonsnedsettelse – ta høyde for alle
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Funksjonsnedsettelser - oppsummert

 Varig, midlertidig, stigende, situasjonsbetinget, synlig 
eller usynlig

 Tradisjonell kategorisering:

1. Hørsel

2. Syn

3. Bevegelse/motorikk

4. Astma/allergi/overfølsomhet

5. Kognitive utfordringer

6. Kronikere
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Friluftsområde

 Et universelt utformet friluftsområde skal dekke 
de viktigste turaktivitetene som det å gå på tur, 
fiske og bade.

 Gjennom arealplanleggingen skal kommunene 
sikre at flest mulig har tilgang til friluftsområder, 
og at en størst mulig andel av disse har 
universell utforming.
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 Universell utforming inneholder et sterkere 
likestillingskrav enn det som ligger i begrepet 
«tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne». 

 Et universelt utformet friluftsområde skal 
inkludere alle – uten at anlegget fremstår som 
spesielt tilrettelagt for en bestemt gruppe.
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Bedre folkehelse

 Legge til rette for at flest mulig benytter parker, 
friområder og øvrig grønnstruktur til rekreasjon, 
aktivitet og naturopplevelse, uavhengig av alder 
og ferdighetsnivå. 

 Mindre mobile grupper som barn, eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse har behov 
for trygge og brukervennlige tilbud. 

 Et universelt utformet friområde er et 
lavterskeltilbud. Så mange som mulig av 
områdene bør derfor utformes universelt.
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Planlegging

 Prinsippene om universell utforming skal ivaretas 
gjennom arealplanleggingen bl.a. i planer for 
grønnstrukturen.

 Strategier og mål bør fastlegges på 
kommune(del) plannivå, mens den mer detaljerte 
oppfølging bør gjøres på reguleringsplan, 
handlingsplan og tiltaksnivå.
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 Hovedregelen er at universell utforming legges til 
grunn fra overordnet grep til detaljutforming. 

 Gode resultater oppnås ved å tenke helhetlig, fra 
system til detaljer, fra adkomster og forbindelser 
til aktivitets- og oppholdsområder. 

 Lokalisering og utforming av områder for ulike 
aktiviteter og sammenhenger sikrer at 
mennesker med ulike forutsetninger kan bruke 
dem.

18



BUFDIR  /

 Når det skal avveies hvordan forutsetningene om 
universell utforming skal følges opp, må det også 
tas hensyn til stedets egnethet og muligheter, 
størrelse, og naturgitte egenskaper.

 Naturkvalitetene og opplevelsesverdien ved 
området skal i størst mulig grad ivaretas og det 
må tas hensyn til kostnader. 

 Tilgjengelighet for noen grupper kan stå i 
motsetning til kvaliteter andre brukere søker.
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 Mange steder vil naturgitte forhold, som 
topografi, sjeldne eller sårbare naturtyper og 
landskapshensyn gjøre det vanskelig å 
tilrettelegge områder slik at de tilfredsstiller 
tekniske krav til universell utforming.

 Dette er viktig å avklare i en plansammenheng, 
slik at alternative eller supplerende løsninger 
eller ruter kan angis. Det er også viktig at 
informasjonen om dette er god.
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 Der tekniske krav og anbefalinger ikke kan 
følges fullt ut for enkelt tiltak, bør det framgå i 
planbeslutningene.

 Det bør synliggjøres gjennom prinsipper, 
retningslinjer og forutsetninger for bestemte 
områder eller sammenhenger hvordan kravene 
om universell utforming er ivaretatt og for hvilke 
grupper det skal tilrettelegges
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 Tilrettelegging for bevegelse

Utformingen må være best mulig når det gjelder 
avstander, hvilemuligheter, overflate, stigning, 
tverrfall og plass til passasje.

 Tilrettelegging for orientering

Svaksynte trenger orienteringspunkter i form av 
naturlige eller kunstige ledelinjer, taktile og visuelle 
kontraster og informasjon.

 Tilrettelegging for miljøhemmede

Friluftsområder bør etableres på tomter med lite 
luftforurensning og utearealer som kan gi gode 
bruksmuligheter for alle.
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 Turområde

For at et turområde skal oppfylle kravene til 
universell utforming, må parkering, turvei og toalett 
være universelt utformet.

 Badeplass

For at en badeplass skal oppfylle kravene til 
universell utforming, må parkering, turvei (til 
badeplass), toalett, atkomst vannkant og 
baderampe være universelt utformet.

 Fiskeplass

For at en fiskeplass skal oppfylle kravene til 
universell utforming, må parkering, turvei (til 
fiskeplass), toalett, atkomst vannkant og fiskeplass 
være universelt utformet.
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 Hensynet til universell utforming av 
friluftsområder må ivaretas i de forskjellige 
leddene i det kommunale plansystemet.

 Planetatene må fange opp innspill om universell 
utforming og tilgjengelighet fra berørte aktører, 
etater og organisasjoner og innarbeide disse i 
plansystemet. 

 Koblingen til folkehelsearbeidet må være synlig 
der hvor det er relevant.
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Naturområder

 Naturområder i grønnstrukturen skal 
tilrettelegges i liten grad. 

 Det kan likevel være aktuelt med f.eks. 
fremkommelighet for rullestol på turstier eller i 
turdrag som går gjennom et naturområde, som 
f.eks. gjennomgående turstier eller adkomststier 
til særlige naturattraksjoner,
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Turdrag

 For at et turdrag, eller deler av det, skal kunne 
regnes som universelt utformet må følgende 
elementer/tiltak finnes og tilfredsstille kravene til 
universell utforming; skilting, turvei med naturlige 
eller bygde ledelinjer og benker. 

 Framkommelighet og sammenheng i stisystem 
mv. og dermed gode forhold for rullestolbrukere 
bør framgå ved skilting. 
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Friområder

 Friområder er normalt opparbeidede områder og 
skal tilfredsstille kravene til universell utforming 
gjennom å inneholde egnede turveier, 
oppholdsplasser og annet leke- og 
rekreasjonsareal som tilfredsstiller krav til 
universell utforming, med naturlige eller bygde 
ledelinjer og benker.
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Park

 En park skal tilfredsstille kravene til universell 
utforming når det gjelder: skilt, belysning, 
gangatkomst, gangveier og turveier med 
naturlige eller bygde ledelinjer, toalett, parkering 
og eventuelt utemøbler og andre elementer og 
utstyr. Parkens atkomstsone og hovedgangveier
skal være utformet med «veifinningssystem» 
som gjør at ulike grupper finner frem. 

 For en park som er beregnet for kortere opphold 
er kravene til innhold noe mindre. For at slike 
parker skal regnes som universelt utformet må 
følgende elementer/tiltak finnes; skilt, turvei med 
naturlige eller bygde ledelinjer og benker.
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Hensikt med uu

Aktivt, 
selvstendig, 
likeverdig, 
sosialt og 
deltakende liv 
for  alle!

Foto: Terje Skåre/Deltasenteret29
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Politikk og lovverk
 Bred politisk enighet i Norge og universell utforming 

som virkemiddel

 Universell utforming nedfelt i en rekke lover

 Viktig: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

 Viktig: Plan- og bygningsloven
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Universell utforming i Norge - Fra 
aktivisme til vedtatt politikk

 Flere perioder med 
handlingsplaner

 Lovverk og FNs konvensjon om 
rettighetene til personer med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)

 Økt erfaring blant planleggere, 
prosjekterende, utviklere og 
designer
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Ny lov gjelder fra 1. januar 2018

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

Felles lov for flere områder enn funksjonsnedsettelser
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Presentasjon av statistikk

Statens kartverk Kartlegging 2009-2015
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Friluftsliv – manuell rullestol

 6 % av toaletter i 
friluftsområder er 
tilgjengelige.

 42 % av grill- og

bålplasser er tilgjengelige.

 Gapahuk og hytter har en 
tilgjengelighetsandel på

13 %

 9 % av fiskeplassene er 

tilgjengelige
Statens kartverk Kartlegging 2009-2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

34



BUFDIR  /

Resultater fra kartlegging

 14 %, 87 kilometer, av registrerte turveier er 
tilgjengelige for brukere av manuell rullestol.

 26 %, 136 kilometer, er tilgjengelige for brukere av 
elektrisk rullestol.

 For personer med nedsatt syn er 46 %, 243 kilometer, 
av registrerte turveier i friluftsområder tilgjengelige.

Statens Kartverk Kartlegging 2009-201535
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Eksempler - uteområder
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http://uukurs.dibk.no/wp-content/uploads/2010/05/m6-12.jpg
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Eksempel – friluftsområde Svartskog

Foto: Terje Skåre/Deltasenteret37
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Eksempel fra Telemark
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Prosjekt sentrumsnære turveger med 
universell utforming

 Fylkesmannen i Telemark

 Prosjektgruppe

 Arbeid ut mot kommunene 

 Kommunene velger en sentralt beliggende turvei 
for oppgradering

 Alle kommunene har sluttet opp om arbeidet

 Mange gode resultater

 Ikke alle har oppnådd universell utforming

 Men økt tilgjengelighet oppnådd
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Fyresdal og Hamaren aktivitetspark

 Innovasjonsprisen for universell utforming i 
kategori landskapsarkitektur

 Universelt utformet turvei

 Friluftsområde på 300 mål

 Nært til sykehjem, skole og barnehage

 Boliger og virksomheter i nærheten

 Butikker og kafeer kort spasertur unna

 Godt brukt friluftsområde
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Oppgradering

 Benker og bord satt ut

 Stort utekjøkken med tak 

 Grillhytter

 Bålplasser

 Brygge

 Sykkelløype

 Badeplasser 

 Flere småanlegg
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: 

Takk for meg!
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Nyhetsbrev:

https://www.bufdir.no/uu/Nytt/

Deltasenteret:

www.bufdir.no/uu/

UnIKT forum:

https://www.bufdir.no/uu/UnIKT/

Karianne Hjortdahl

Seniorrådgiver 

Deltasenteret/Bufdir

karianne.ryghhjortdahl@bufdir.no

Tlf.: 466 17 848

https://www.bufdir.no/uu/Nytt/
https://www.bufdir.no/uu/UnIKT/
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