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Universell utforming av
opparbeidete uteområder

• Hva er egentlig universell utforming
• Lover, forskrifter og handlingsplaner
• Går det an å utforme opparbeidete uteanlegg slik at de blir

tilgjengelige for alle
• Hvordan bygge uteanlegg i praksis slik at krav oppfylles
• Vedlikehold og skjøtsel



Hva er egentlig universell
utforming?

Det er flere definisjoner på universell
utforming, men denne er valgt i ”NS
Universell utforming av opparbeidete
uteområder – krav og anbefalinger”

• Universell utforming er utforming av
produkter og omgivelser på en slik
måte at de kan brukes av alle
mennesker, i så stor utstrekning som
mulig, uten behov for tilpasning eller
spesiell utforming



• Ikke alle opparbeidete uteområder kan gis universell
utforming, men enkelttiltak og veien fram dit kan være det.

• Eksempel: fugleredehuske.
husk belegg og veien fram til lekeapparatet!



Viktige utgangspunkt
• Erkjenne diskriminering av mennesker med

nedsatt funksjonsevne som spørsmål om
menneskerettigheter

• Erkjenne manglende tilgjengelighet som
diskriminering av mennesker med nedsatt
funksjonsevne

• Erkjenne at den enkelte og samfunnet har glede
og nytte av at alle får bruke sine ressurser



Noen prinsipper for universell
utforming

Løsninger må oppfylle kriterier:
• Like muligheter for alle
• Fleksibel bruk
• Enkel og intuitiv bruk
• Forståelig informasjon
• Toleranse for feil
• Lav fysisk anstrengelse
• Størrelse og plass for tilgang og bruk



• Plandelen i Plan og
bygningsloven, som trådte i
kraft 1.7.2009 sier:

• § 1  – 1: ”Prinsippet om
universell utforming skal
ivaretas i planleggingen og
kravene til det enkelte
byggetiltak.”

• Videre er det utviklet
forskrifter og veiledninger til
denne loven som også sier
noe om krav til universell
utforming.
(Byggforskriften med
veiledning)



Håndheving av universell
utforming

• Plan- og bygningsmyndigheter skal sikre at
kravene overholdes ved behandling av
planer og søknad om tiltak etter PBL.

• Kan gi dispensasjon der det foreligger
vernehensyn eller andre tungtveiende
hensyn



Håndheving av universell
utforming - klager

• Klage over dispensasjon kan bringes inn for
Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

• Nemnda kan treffe vedtak om å oppheve
dispensasjoner.



Andre lover, forskrifter og NS
• Likestillings- og

antidiskrimineringsloven (2009)
• Teknisk forskrift til Plan- og

bygningsloven (TEK)
• NS 11001 universell utforming av

byggverk
del 1: Arbeids og publikumsbygninger
del 2: Boliger

• NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål –
Krav som grunnlag for merkeordning



Grunnforståelse

Mange personer hindres eller
begrenses i sin samfunnsdeltakelse
og livsutfoldelse grunnet
unødvendige fysiske hindringer i
omgivelsene.

Hindringer kan ha sin årsak i
manglende brukbarhet i utformingen
av produkter, bygninger og
omgivelser fordi utformingen ikke
ivaretar forhold relatert til
variasjoner i alder, funksjonsevne
eller bruk av hjelpemidler.



Hvilke grupper er definert i
standarden?

Viktig å merke seg at standarden kommer til å innholde både
krav og anbefalinger. Universell utforming er ikke mulig alle
steder, da må vi få til best mulig tilgjengelighet.

I standardarbeidet har vi særlig tenkt på disse gruppene ved
formulering av krav.

• bevegelse og forflytning
• syn
• hørsel og lydforhold
• kognitiv funksjonsevne/fortåelsesevne
• miljøhemminger



Universell utforming av
opparbeidete uteområder
- arbeid med en ny Norsk
Standard

NS skal på høring dette halvåret. Komité opprettet i
2008 med dette mandat:

• Utarbeide nasjonale standarder innenfor
universell utforming av tiltak i uteområder. Med
uteområder menes i denne sammenheng areal
som er tilgjengelig for publikum og som er
planlagt, kultivert og/eller tilrettelagt for
utendørsaktiviteter, service, opphold og
rekreasjon.
Bruker andre standarder, lover og håndbøker som grunnlag,

norske og utenlandske



Innholdsfortegnelse i
standard

1. Omfang
2. Normative referanser
3. Terminologi og definisjoner
4. Orientering om ulike funksjonsnedsettelser
5. Krav til universell utforming

(planlegging og tiltak)
• Her finner vi beskrivelser av krav til tiltak

som skal kalles universelt utformet
6. Uteområder i tilknytning til bebyggelse

og anlegg
7. Grønnstruktur
8. Tilrettelagte natur- og friluftsområder
9. Samferdselsanlegg
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Kap 1 Omfang
• UU skal legges til grunn ved planlegging og
utførelse
• Krav og anbefalinger om uu for tiltak, elementer
og produkter/utstyr, inkludert informasjon/merking
• Vektlegger en helhetlig tankegang
• Tilrettelegge så godt som mulig hvis ikke UU
kan oppnås
• Omfatter forskjellige typer uteområder
• Omfatter ikke skogholt/mark som ikke på noen
måte er opparbeidet, byggeområder,
idrettsanlegg, landbruks- områder, trafikkområder
som primært ikke er for gående, syklende og
kollektive transportmidler



5. Krav til universell utforming
(planlegging og tiltak)

5.1 Planlegging og utførelse
5.2 Tiltak elementer og utstyr

5.2.1 Informasjon og veifinning + underpunkter
5.2.2   Parkering
5.2.3   Gangatkomst og gangveier
5.2.4   Turveier
5.2.6   Gangbaner

5.2.7   Belegg og dekke
5.2.8   Porter, grinder og bommer

5.2.9   Ramper (m/håndlist)
5.2.10 Trapper (m/håndlist)
5.2.11 Toalett + underpunkter
5.2.12 Vegetasjon og beplantning
5.2.13 Uteoppholdsareal, utemøbler
5.2.14 Lekeplassutstyr med tilhørende underlag
5.2.15    Sykkelparkering
5.2.16    Brygger og bryggeanlegg
5.2.17    Gapahuk
5.2.18    Kiosk



Viktige forutsetninger for
godt resultat:
• God og tidlig planlegging
• Forutsigbart og helhetlig anlegg
• Logisk utformet
• God planlegging gir minimal fare for feil med

store konsekvenser
• Vedlikehold / skjøtsel / bruksplan



Planlegging

• Planleggingen av forskjellige uteområder med
ulike tiltak er av grunnleggende betydning, ikke
bare for brukernes orienterings- og
bevegelsesmulighet, men også for mulighetene til
aktiviteter, opplevelse, deltakelse og sosialt
samvær.

• For å oppnå tilfredsstillende løsninger skal
områdets egnethet og arealenes størrelse og
muligheter kartlegges, vurderes og tas hensyn til.
Dette innebærer også vurdering av vegetasjon,
støyforhold og nærheten til elektromagnetiske
felt. Det skal velges tiltak, elementer og utstyr
som er egnet og av vesentlig betydning for å
oppnå universell utforming.



Konkrete krav i standarden
NB! Standarden har ikke vært på høring og

er ikke ferdig.
Krav og formuleringer kan derfor bli endret.

Likevel er det enighet om en del ting, og
byggstandarden gir belegg for å gi noen
tips om sprang, fall og størrelser nå.



Ledelinjesystem

Kan være bygd eller naturlig

Naturlige ledelinjer:
• overgang mellom belegg og gras
• overgang mellom to ulike faste
dekker (for eksempel betongheller i
gangareal og smågatestein i
møbleringssone)
• langs kantsteiner ved bed
• vannrenner
• (langs husliv)



Ledelinjesystem

Kan være bygd eller naturlig

Bygde ledelinjer:
• ofte spesielle helletyper i betong,
granitt eller jern
• kan være rekker med gatestein i
betongbelegg

• bør ha visuell kontrast i tillegg til
taktil

ledelinjer/retningselement

oppmerksomhetsfelt

farefelt



Gangatkomst og gangvei

Gangatkomst og gangvei skal:
• være trinnfrie m fri bredde 1,8 m
• stigning < 1 : 20
• horisontalt hvileplan ved stigningens
begynnelse og slutt
• dybde på planet minst 1,6 m
• horisontalt hvileplan for hver 0,6 m
oppstigning
• tverrfall maks 2 : 100

Unntaksvis:
• på kortere strekninger under 3 m,
kan stigning være maks 1 : 12



Parkering

• Det skal avsettes p-plasser nær
inngang / atkomst

• 5 % av totalt antall, og aldri færre enn 2
• p-plass skal ha fast, horisontalt dekke
• dimensjon 4,5 m x 6 m

• ved parkering etter hverandre, skal det i
tillegg være sone for løfteplattform bak
kjøretøyet, ca 2 m



Gangatkomst og gangvei

Gangatkomst og gangvei skal videre:

• ha godt, fast og jevnt dekke
• god friksjon i våt og tørr tilstand
• uten nivåforskjeller eller maks 20 mm
• fugebredder maks 10 mm

• gatestein og grov singel er altså
uegnet som dekke på gangvei og
gangsoner



Åpne drensrenner, drensrister
og kumlokk

• skal fortrinnsvis plasseres utenfor
gangsonen

Der dette ikke er mulig:
• legges i plan med overflatedekket
• ha utforming som hindrer at hjul setter seg
fast
• ikke hindrer ferdsel og framkommelighet



Ramper
Skal utføres etter disse kriterier:
• Stigning maks 1 : 20

Unntaksvis, hvis total lengde er <  3 m,
kan stigning være brattere, maks 1 : 12

• horisontalt hvileplan ved stigningens
begynnelse og slutt

• dybde på planet minst 1,6 m
• horisontalt hvileplan for hver 0,6 m

oppstigning
• tverrfall maks 2 : 100
• håndlist i to høyder, 70 og 90 cm
• toppen av rampe skal markeres

i hele rampas bredde, i 40 mm
dybde



Baderamper

• Betong er bra på land,
glatt i vann!

• Her har vi lagt dekksplater
under vann; fungerer
meget bra, men jevnlig
drift viktig

• Strekkmetall kan brukes



Trapper

Skal være gode å gå i
• Inntrinn minst 280 mm, ellers etter

trappeformelen
• Lik disposisjon gj. hele trappa
• 2 eller færre trinn unngås
• visuelt og taktilt farefelt på toppen,

i hele trappas bredde, minst 60 cm
dypt

• oppmerksomhetsfelt i bunnen av
trapp, i hele trappas bredde, minst
60 cm dypt

• trappenese skal markeres med
synlig, 4 cm dypt felt

• rekkverk i to høyder 70 og 90 cm



Toaletter

• minst 1 m fri plass på
begge sider av toalettskål

• hinderfritt gulvareal minst
1 m bredt mellom toalett
og servant

Dessuten:
• trinnfri atkomst, evt rampe

maks 1 : 20
• horisontal flate utenfor

dør m plass for snusirkel
1,6 m

• utadslående dør, minst 90
cm brei



Vegetasjon og beplantning
Det skal velges vegetasjon som stimulerer

sansene
I natur- og friluftsområder skal en legge vekt

på stedegen vegetasjon

• Pollenallergi, unngå disse: bjørk, vier, or,
pil, selje, gress og burot

• I opparbeidete områder bør avstand til
allergiframkallende vekster være min. 100
m

• Ved nyplanting skal allergiframkallende
vekster ikke benyttes

• Konsentrer duftende vegetasjon på
enkelte steder i anlegget



Uteoppholdsareal

De forskjellige uteområdene skal planlegges
med plasser for opphold og hvile med
sentral plassering og tilgjengelighet,
tilpasset brukere med forskjellige behov.
Sitte-/hvileplassene skal planlegges ut fra
lokalklima og være plassert på mest mulig
rolige (både fysisk og visuelt) og
støyskjermede områder, med
kombinasjon av sol og skygge og i le av
vind og med bruk av egnet vegetasjon



Utemøbler

• Utemøbler skal ha en generell sittehøyde
på ca 45cm.

• Sittegrupper og bord skal være utformet
slik at rullestol skal kunne rulle inntil, med
fri høyde minst 67cm (70 cm anbefales)
og utstikk av bordplate på minst 50 cm slik
at rullestol kan komme helt inntil bordet.



Lekeplassutstyr

• tilgjengelig, ha utfordringer
• lekeverdi for alle barn uten at dette går på

bekostning av sikkerheten
• ikke at alle skal ha tilgang til alt og kunne

bruke alt
• alle skal ha tilgang og kunne bruke noe og

kunne delta i samvær med andre barn.
lekeplassutstyr og elementer skal
• invitere til ulike aktiviteter
• gi mulighet for variasjon i leken



Huskeliste for uteområder
• Fall og tverrfall
• Dekke (sand, brostein, heller osv)
• Ledelinjer og kontraster
• Opplevelser for synshemma (duft, struktur mm)
• Lyd som orientering
• Plantevalg i forhold til astma og allergi



Universell utforming av opparbeidete uteområder

Kapittel 6 Uteområder i tilknytning
til bebyggelse og anlegg

6.1 Generelt
6.2 Lekeområder/lekeplasser
6.3 Skolegårder og barnehager
6.4 Nærmiljøanlegg
6.5 Fellesområder for uteliv og rekreasjon i boligområder
6.6 Grav og urnelunder



Universell utforming av opparbeidete uteområder

Kapittel 8 Tilrettelagte natur- og
friluftsområder

8.1 Generelt
8.2 Turveiområde
8.3 Badeplasser
8.4 Fiskeplasser
8.5 Båtutfartsområder
8.6 Stier
8.7 Skiløyper/lysløyper
8.8 Kulturminner og kulturmiljø i uteområder
8.9 Verneområder



Universell utforming av opparbeidete uteområder

Kapittel 9 Samferdselsanlegg
9.1 Generelt
9.2 Gågater
9.3 Fortau
9.4 Torg og åpne plasser
9.5 Gang- og sykkelvei
9.6 Gangfelt og signalanlegg
9.7 Gangbruer, underganger og overganger
9.8 Holdeplass for buss
9.9 Taxiholdeplass
9.10 Kollektivknutepunkt
9.11 Ferjeleie
9.12 Rasteplass



Universell utforming av
opparbeidete uteområder –

Kapittel 7 Grønnstruktur
NB! Tekst skal ut på høring, det blir endringer.



Kapittel 7 Grønnstruktur
Grønnstrukturen omfatter

naturområder, turdrag, friområder og parker.
Dette er områder innenfor byggesonen med varierende

naturkvaliteter. Grønnstrukturen er viktig for biologisk mangfold,
lokalklima og for menneskers mentale og fysiske helse.
Trafikkforhold og avstand fra bolig avgjør hvor lett
tilgjengeligheten til området er.

Ved plassering av ulike tiltak innenfor samme område skal en sikre at
det er mulig å orientere seg og bevege seg mellom dem. Det skal
tas hensyn til stedets egnethet og muligheter, størrelse og
naturgitte egenskaper. Naturkvalitetene og opplevelsesverdien
ved området skal i størst mulig grad ivaretas.

Tilrettelegging av varierte områder med ulike kvaliteter er av
grunnleggende betydning for brukernes mulighet til opplevelse,
deltakelse, rekreasjon og aktivitet.

Grønnstrukturen kan ha naturkvaliteter og opplevelsesverdi som gjør
at det er vanskelig å oppnå universell utforming. Dersom
naturkvaliteter eller opplevelsesverdi hindrer universell utforming,
bør tiltaket likevel utformes så tett opp til kravene i punkt 5 som
mulig.



Kap. 7.2 Naturområder

Naturområder omfatter grøntområder med stor grad av
naturpreg og områder med liten eller ingen grad av
opparbeiding. Naturområdene er ikke nødvendigvis
tilgjengelig for allmennheten og kan ha registrerte
naturverdier med nasjonal eller regional viktighet.

Naturområder er områder som ut fra sin beskaffenhet og
naturverdi vanskelig kan gjøres universelt utformet. Der
det gjøres tiltak bør tiltakene i så stor grad som mulig
tilfredsstille kravene i punkt 5.



Kap. 7.2 Naturområder

Et naturområde, eller deler av det, er universelt utformet
dersom følgende tiltak, elementer og utstyr finnes og
oppfyller kravene i punkt 5:

• skilt, se punkt 5.2.1.3;
• turvei, se punkt 5.2.4;
• benk, se punkt 5.2.14.

Ledelinjer antas å være ivaretatt ved et godt skille (kontrast)
mellom turveier og sideterrenget.



Kap. 7.3 Turdrag

Turdrag omfatter et grøntdrag med stier, turvei og skiløyper,
både selve sti-, løype- og veilegemet og allment
tilgjengelige grøntområder i tilknytning til disse.

Merknad Hvordan sti -, løype- og veilegemet føres
gjennom turdragene varierer. Det kan legges i ytterkant slik at
en oppnår et bredt sideareal, eller det kan føres gjennom
turdraget slik at en får en grønn buffersone mot omgivelsene
på begge sider.

Turdrag er områder som ut fra sin topografi og naturkvalitet i
varierende grad kan gjøres universelt utformet.

Turdrag fortsetter



Kap. 7.3 Turdrag

Et turdrag, eller deler av det, er universelt utformet dersom
følgende tiltak, elementer og/eller utstyr finnes og oppfyller
kravene i punkt 5:

• skilt, se punkt 5.2.1.3;
• turvei, se punkt 5.2.4;
• ledelinjer, naturlige eller bygde, i tilknytning til turveien, se

punkt 5.2.1.1;
• benk, se punkt 5.2.13.



Kap. 7.4 Friområder
Friområder er områder som ut fra sin topografi og naturkvaliteter

i varierende grad kan gjøres universelt utformet. Ulike tiltak
bør i så stor grad som mulig tilfredsstille kravene i punkt 5.

Et friområde, eller deler av det, er universelt utformet dersom
følgende tiltak, elementer og utstyr finnes og tilfredsstiller
kravene i punkt 5:

• skilt, se punkt 5.2.1.3, brukes når friområdet er så stort at skilt
er nødvendig for å orientere seg;

• turvei, se punkt 5.2.4;
• ledelinjer, naturlige eller bygde, i tilknytning til turveien, se

punkt 5.2.1.1;
• benk, se punkt 5.2.13;
• vegetasjon, se punkt 5.2.12.



Kap. 7.5 Parker

Parker omfatter opparbeidede grøntområder som er tilrettelagt
for rekreasjon, aktivitet og sosiale møter. Vegetasjon og
beplantning er en vesentlig del av opplevelsesaspektet i en
park og brukes bevisst, blant annet for å skape siktlinjer og
ulike rom.

Parker fortsetter



Kap. 7.5 Parker, fortsatt
En park, som er beregnet for opphold over tid, er universelt

utformet dersom følgende tiltak, elementer og utstyr finnes og
tilfredsstiller kravene i punkt 5:

• skilt, se punkt 5.2.1.3;
• belysning, se punkt 5.2.1.2.  Parkens gangatkomst og

hovedveier skal være lyssatt og inngå som del av parkens
informasjon og veifinning;

• gangatkomst og gangveier, se punkt 5.2.3;
• ledelinjer, naturlige eller bygde, i tilknytning til gangatkomst

og gangveier, se punkt 5.2.1.1;
• utemøbler og andre elementer og utstyr, se punkt 5.2.13;
• toalett, se punkt 5.2.11;
• parkering, se punkt 5.2.2;
• vegetasjon, se punkt 5.2.12. Parker fortsetter



Kap. 7.5 Parker, fortsatt
En park, som er beregnet for kortere opphold, er universelt

utformet dersom følgende elementer/tiltak finnes og
tilfredsstiller kravene i punkt 5:

• turvei, se punkt 5.2.4;
• ledelinjer, naturlige eller bygde, i tilknytning til turveien, se

punkt 5.2.1.1;
• benk, se punkt 5.2.13;
• vegetasjon, se punkt 5.2.12.

Merknad: I sansehager brukes vegetasjon og beplantning for
å øke opplevelsesrikdommen for alle. Man kan bruke høye
plantebed, tradisjonsrike planter og andre elementer som
gir lokal gjenkjennelse. Tilrettelegging for brukernes
mulighet for aktivitet, rom for kontemplasjon og sosialt
samvær gir økt bruksverdi.



Skjøtsel og vedlikehold
•












