
Overordnet målsetting 
Universell utforming skal ivareta personer med nedsatte funksjonsevner og i 
tillegg forberede eldrebølgen slik at flest mulig skal klare seg selv lengst mulig.

Illustrasjon: Utvikling av normalt syn. De aller fleste får svekket syn, hørsel og førighet med årene



TEK17 og Standard for universell utforming gir i dag eneste minstemål for 
boligstørrelser
Torommere: Lambertseter 1959 på 69m2 og dagslys fra tre retninger. 
Prototyp fra OBOS 2016på 35m2 og med ensidig belysning.
Typiske små leiligheter er i dag 25-30% mindre enn rundt 1980. 
UU-kravene er nå de eneste reelle krav til en leilighets planløsning.



Bruk oppgavens naturlige forutsetninger
Eksempel med gatebelegg. Hentet fra Kompetanseplan for Universell utforming. 2013

Utarbeidet av DiBK, Tekna,AiN, NAL, Husbanken



Lys og mørke, form og farge som hjelpemidler og som mål
Fra Gullstøltunet Sykehjem. Farger brukt for å bedre orienteringsevnen for svaksynte og demente.
Et alternativ til ledelinjer. (Professor Mette l`Orange)



Gullstøltunet
Fargenes betydning for å finne frem. Uvitenskapelig forsøk på å simulere hva en person med nedsatt 
syn oppfatter (Professor Mette L`Orange)



Møller skole, Heimdal. Elevhjem
Et forsøksprosjekt for universell utforming gjennomført av Statped og Statsbygg 
Bygningene var opprinnelig tegnet av Arkitekt Ola Steen. PKA Arkitekter hadde prosjekteringsansvar 
for en omfattende og nyskapende tilpassing, utvikling og uttesting av muligheter



Møller skole. Elevhjem tilpasset for universell utforming
Statped / Statsbygg. PKA Arkitekter 
Variert bruk av materialer og teksturer for å fremme gjenkjennelighet fra område til område, rom til rom. 



Møller skole. Elevhjem tilpasset for universell utforming
Statped,Statsbygg. PKA Arkitekter
Material- og fargepallett tilpasset hvert enkelt av de fire byggene



Verneverdi og universell utforming
To likestilte elementer i lovverket
Nytt tillegg til Standardens del 1 om arbeids- og publikumsbygninger

Mål for verneverdige bygninger er at de er i bruk.
Det er fullt mulig og ønskelig at kulturarven oppleves likt for alle. 
Verneverdige bygninger kan også like gjerne være publikum- og 
arbeidsbygninger som bolig eller museumsanlegg. Felles for dem 
er at de er verneverdige fordi de er unike og krever unike 
løsninger ved tiltak uansett formålet for dette. 

Vedlegget fokuserer på arbeidsprosesser: 
- Hvordan definere kvaliteter og områder som skal vernes 
- Hvem skal ha tilgang til hvilke områder i bygget.
- Hvem skal delta i prosessen
- Hvordan skal beslutninger fattes
- Hvordan skal uenigheter løses



Til prosjektering trengs en prosessorientert versjon av standard
Dagens standard er en beskrivende vandring fra sted til sted. For prosjekterende ville det være nyttig 
om den også fantes i en versjon som veileder om viktige valg fase for fase 
1. Fra et eksempel basert på Bygningsdelstabellen



Prosessorientert versjon av standard 
2. Fra eksempel basert på Prosess og faser. Utdrag om prosjekteringsoppgaver i forprosjekt



Mulighetene er tilstede
Gjør som på Heimdal:
Berik prosjektet ved å legge vekt på å bruke og utvikle arkitekturens iboende 
egenskaper
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