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KHiO samarbeidet om prosjektet «Universell utformning med lys og farge» for andre år bachelor/
BA, sammen med lysdesignutdanningen ved Høgskolen i Buskerud. Prosjektet inngikk i det
årlige kurset om Universell utforming, og det var en workshop hvor studentene bygget rom i
full skala for opplevelse med lys og lysfarge, og deretter utforsket opplevelsen av rommet med
Blindeforbundets simuleringsbriller som illudere ulike synshemninger. Studentene var også ute i
byen og prøvde rullestol og simuleringsbriller i virkeligheten.

Mer universelt
enn vi tenker over
Universell utforming angår veldig mange flere enn de
synlige gruppene av funksjonshemmede. Lenge ble
det sett på som en luksus som bare angår noen få.
Slik er det ikke lenger. Universell utforming er nå en
del av lovverket, og vi vil alle få glede av universelt
tilpassede bygg én eller flere ganger i livet; enten på
grunn av en skade eller fordi vi blir eldre.
Ikke mindre enn 1,2 millioner personer blir årlig utsatt
for skade eller alvorlig risiko grunnet det fysiske,
bygde miljø. 380 000 av disse skadene må behandles
på sykehus, og det koster samfunnet ni milliarder
kroner hvert år.
Tygg litt på de tallene. Det betyr at cirka hvert
fjerde menneske opplever å snuble i fortauskanter,
gå på dører eller kveste seg i møtet med hindringer
som finnes i våre omgivelser. Alt dette er forårsaket
av planlegging som ikke i tilstrekkelig grad har lagt
forholdene til rette for at alle – absolutt alle – skal
kunne bevege seg fritt og uten farer i bygninger, på
fortau og alle andre steder som ikke er ren natur.
Tallene fremkom i en undersøkelse gjort i forkant
av et nasjonalt seminar Høgskolen i Oslo holdt i
2008. Det er Jonny Nersveen, førsteamanuensis ved
Høgskolen i Gjøvik som forteller dette. Han forsker i
Universell utforming og arbeider med en doktorgrad
om svaksynte. Han mener at universell utforming må
legges inn som en naturlig del av så å si alle fag, at
det er noe alle mennesker – og planleggere spesielt –
må få inn i ryggraden.
UNIVERSELL UTFORMING
– MEN I HVOR STOR GRAD?
Men stopp en halv, vil noen kanskje si. Skal vi
virkelig lage et samfunn som er tilpasset absolutt
alle? Er det de multihandikappede med ekstreme
funksjonshemninger som skal styre all utforming av
våre fysiske omgivelser? Hvordan vil samfunnet bli
seende ut da?

Vi spør interiørarkitekt MNIL Elisabeth Paus
i Zinc, som nå jobber med en veileder pluss
programmeringen av et nybygg for Uloba i Drammen,
Norges eneste nonprofit, brukerstyrte andelslag for
funksjonshemmede. (Se presentasjonen av deres
nåværende lokaler på side 92.)
– Universell utforming er en utfordring blant
annet fordi det er så arealkrevende. For eksempel
er det nå ønske om å øke krav om svingradius for
rullestoler fra 150 til 160 centimeter. Det startet med
120 centimeter. Skal du ta alle kravene på alvor, slik
vi gjør for Uloba der halvparten av de ansatte har
en funksjonsnedsettelse, er det så mye å ta hensyn
til at det kan synes uoverkommelig. Men det er jo
ikke det. Den største utfordringen er rømning. Når
brannalarmen går sendes alle heiser ned i første
etasje. Hva gjør du da med åtte rullestolbrukere i
tredje etasje? Spør Elisabeth Paus i det hun viser
frem skissen til Ulobas nybygg der det er rampe ut til
terreng fra alle etasjer.

DET ER OMGIVELSENE SOM HEMMER
Det viktigste hun har merket seg i arbeidet med
Uloba er at de ansatte har en funksjonsnedsettelse:
– Legg merke til den språklige nyansen. Flertallet
av alle funksjonshemmede er friske i hodet, det er
omgivelsene som gir dem en funksjonshemning. Som
de sier hos Uloba; «Det er ikke så viktig med ståbord
hos oss.» Derimot er møtebordet stort med masse
plass rundt. Teknologien er en mulighet, og det er
masse tilgjengelig i markedet. Det må bare tilpasses
litt for å fungere godt for funksjonshemmede. Hos
Uloba åpnes for eksempel dørene automatisk når
du nærmer deg.
– Ulobas erfaring er at enhver funksjons
nedsettelse er forskjellig. Og de kommer
sjelden alene. Interiørarkitektens fordel i en slik
planleggingsprosess er at vi tegner innenfra og ut.
Det er en utfordring å løse tilpasning til funksjons
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hemmedes behov så funksjonelt og økonomisk
som mulig. Vi må tenke smart, for eksempel kan to
kontorpulter dele svingradius i et åpent landskap.
Den utprøvingen vi gjør til nybygget kan gjøre Uloba
til en eksempelbedrift etter at Arbeiderpartiet på
landsmøtet i april vedtok funksjonshemmedes rett
til brukerstyrt, personlig assistent (BPA). Det var et
utrolig viktig vedtak, sier hun.

INNARBEIDET PRAKSIS
Da invitasjonen til å delta i årets årbok ble sendt
ut ønsket NIL å rette oppmerksomhet mot
Universell utforming. Gledelig mange nevner det
i sine prosjektbeskrivelser, og det ser ut til at det
å forme interiørene med utgangspunkt i universell
utforming allerede er innarbeidet praksis. I begge
utdanningsinstitusjonene, både Kunsthøgskolen
i Bergen (KHiB) og i Oslo (KHiO), er universell
utforming en innarbeidet del av utdanningen.
Ved KHiO gjennomgår studentene i
bachelorutdanningen i interiørarkitektur og
møbeldesign et kurs hvor universell utforming er ett
av hovedmomentene. Studentene blir blant annet
sendt ut i byen hvor de simulerer hvordan det er
å være funksjonshemmet som rullestolbruker eller
synshemmet. De intervjuer også personer med
funksjonshemminger og de foretar registreringer
av hvordan universell utforming er ivaretatt på
ulike offentlige steder i byen. Professor Ellen S.
Klingenberg ved KHiO forteller mer:
– Vi har hatt universell utforming på timeplanen
siden Anne Alnæs startet det i 1999. I de første
årene var vi en av svært få skoler som tok universell
utforming på alvor. Siden diskrimineringsloven kom
i 2005, og spesielt etter at ny plan- og bygningslov
trådte i kraft i 2009, har dette endret seg, slik at
mange universiteter og høgskoler har dette som
tema i sin undervisning. Bergen Arkitektskole har
opprettet et eget professorat i universell utforming,
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besatt av arkitekt MA Camilla Ryhl fra Danmark.
De siste årene har Statens pådriverenhet for
universell utforming tildelt stimuleringsmidler
til å implementere universell utforming i høyere
utdanningstilbud, noe som ytterligere har satt fart
på prosjekter i skolene på dette feltet.
OPPRØRTE STUDENTER
– Når studentene sendes ut i byen for å
erfare på kroppen hvor vanskelig det er å ha
nedsatt funksjonsevne blir de opprørte over alle
vanskelighetene funksjonshemmede møter. Målet
med vår undervisning i universell utforming er at
det skal være en naturlig og integrert del av all
prosjektering. Er interiøret eller produktet universelt
utformet, er det bra for alle, sier hun.
I Bergen har interiørarkitekt MNIL,
førsteamanuensis Eli-Kirstin Eide gjennomført et
prosjekt med tittelen «Sanselig Arkitektur» der hun
utforsker rommet i forhold til våre sanser. Hva skjer
når en av våre sanser svekkes? Hvordan opplever
vi rommet hvis vi ikke er i stand til å se, høre eller
gå, og hvordan vil dette virke inn på rommets
funksjonalitet? Hvis opplevelsen av arkitektur og form
er multisensorisk (registreres gjennom alle sanser),
hvordan kan vi som arkitekter og designere forsikre
oss om at alle, uansett, får en tilgjengelig opplevelse av
arkitekturen? er spørsmål hun stiller i prosjektet.
OMTANKE FOR ALLE
– Universell utforming dreier seg om å inkludere alle,
og gjennom et helt livsløp vil alle dra nytte av det,
sier interiørarkitekt MNIL Anne Berentsen i Berentsen
interiørarkitekter, Biark. Hun er hedret både med
Oslo bys kulturstipend og Oslo bys Arkitekturpris.
– Det blir stadig flere funksjonshemmede, mange
påføres fysiske problemer i større og mindre grad
gjennom livet. Selv har jeg hatt to meniskoperasjoner
og prolaps i ryggen. Jeg bor i fjerde etasje uten
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heis, og taklet skadene ved å ake meg opp og ned
trappen, ett og ett trin. Hadde bygget vært tilpasset
universelt utforming ville jeg hatt det bedre også i de
situasjonene, sier hun.
Slike erfaringer vil mange flere enn Anne
Berentsen støte på. Vi møtte henne i hennes
nyinnredede kontor på Majorstuen. Kontoret er
normalt tilrettelagt i et eldre bygg. Det at hun ble
født med manglende fingre på venstre hånd er
mindre vesentlig i denne sammenhengen.
Hånden er en selvfølgelig del av hennes identitet,
og den gjør henne synlig.
– Jeg har aldri betraktet meg selv som
funksjonshemmet. Faktisk tror jeg på dem som sier
at de ikke tenker over hånden når de ser meg
i hverdagen. Men for å komme inn på det viktige her:
Ja, jeg tror jeg har et ganske velutviklet gangsyn når
det gjelder å forstå hva folk behøver, og det kan klart
relateres til egen erfaring.
KUTTER IKKE PÅ HOVEDKONTORET
Grunnen til at vi intervjuer Anne Berentsen er
nybygget for Reitan-gruppen (se presentasjon
side 78–80), som med butikkjeden Rema 1000 er
kjent for å kutte priser. Slik har de ikke tenkt på
hovedkontoret, der prosjekteringsgruppen har
jobbet veldig bevisst med universell utforming.
Interiørarkitekten kom tidlig inn i prosjektet, noe som
førte til en helt ny utforming av kontorarealene enn
det som var prosjektert.– Universell utforming går på
så mye, også samkvem med andre mennesker. Utleiers
opprinnelige løsning med cellekontorer og korridorer
hadde skapt isolasjon. Universell utforming dreier
seg også om den miljømessige utformingen i forhold
til psykiske plager, selv om kontorlandskap ikke er
løsningen i alle sammenhenger. Men Reitan-gruppen er
en gøyal organisasjon der de ansatte gjør mye sammen.
Det hadde vært mye vanskeligere å spille på deres
kreativitet i en tradisjonell løsning.
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Med hensyn til tilpasning er det ikke bare tilgjengelighet
for rullestol som gjelder. Oppbevaring og visuelt rot er
én ting, høyderegulering burde være en selvfølge, mens
demping av lyd er en annen utfordring i åpent landskap.
NØDVENDIG UTVIKLING
– Så vidt du vet er det ingen ansatte med
funksjonshemninger i Reitan-gruppen. Har de ekstra
kostnadene vært bortkastede penger?
– Nei! Universell utforming skaper bedre bygg,
rett og slett. Det dreier seg om verdighet, selv om
problematikken knyttet til universell utforming lenge
har vært bygningenes stebarn. Visuelt sett er det
fortsatt mye å hente, men dette er en nødvendig
utvikling. Det er veien vi må gå, sier Anne Berentsen.
Ett felt der universell utforming er på full fart inn
er boliger for eldre. Bare i Oslo skal det bygges 1200
nye omsorgsboliger innen 2015. Interiørarkitekt MNIL
Henrikke Roll Heirung i arkitektkontoret Tegn3 er
med i prosessen.
– Mitt inntrykk er at kommunen er blitt kastet
inn i denne prosessen. De er midt inne i prosessen,
kravspesifikasjon skal utarbeides i løpet av våren.
Vi var med på dialogkonferanser i januar og mars der
de inviterte næringslivet til å komme med innspill.
Rundt 80 ulike firma deltok, stort sett selskaper innen
teknologisk utvikling. Overraskende nok var det ikke
andre fra vårt område. Vi håper vi kan få være med
videre i prosessen og gi anbud når den tid kommer.
– Jeg ser på universell utforming som
veldig viktig. Vi må videreutvikle det som er av
hovedløsninger som er nødvendig for noen og bra
for alle. Universell utforming skal og må være
integrert naturlig i alle bygg, og det vil det jo bli med
de nye kravene i lovverket. Selv har jeg jobbet med
dette siden jeg var student i Milano i 2007.
Nå har jeg glede av denne kunnskapen hver dag,
avslutter Henrikke Roll Heirung.
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