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• Likestillings og 
diskriminerings-
loven

• Offentlige og private 
virksomheter rettet 
mot allmennheten har 
plikt til universell 
utforming av 
virksomhetens 
alminnelige 
funksjoner.
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FN konvensjonens definisjon

Med universell utforming menes: 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. 
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Universell utforming  - strategi for  å skape                                       
omgivelser som møter mangfoldet i befolkningen

• Den som ikke kan gå

• Den som kan gå litt, men saktere enn de andre

• Den som kan klatre, rulle og krype, men ikke gå.

• Den som ikke kan se – taktile holdepunkter

• Den som kan se litt - kontraster

• Den som ikke kan høre

• Den som kan høre litt

• Den som har vanskelig for å forstå, huske eller finne fram

• Den som ikke orker så mye som de andre
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Hva er god 
universell

utforming?



Munkerud skole i Oslo, ferdig 2016 – god tilgjengelighet for 
rullestol men ikke nødvendigvis god universell utforming.



Bevisst bruk av ulike taktile 
overflater for å lette veifinning

Svänska Bostäder, Tensta Stockholm.





1. Begrense gummidekke til kun sikkerhetssonen under 
lekeapparater.

2. Begrense gummidekke til den delen av sikkerhetssonen 
som gir adkomst til aktivitetene i lekeapparatet, og bruke 
bark i resten av sikkerhetssonen.

3. Bruke alternative falldempende materialer med fast 
overflate der det er behov for en kombinasjon av 
støtdemping og tilgang for rullestol.

4. Utnytte eller forme terrenget slik at man legger til rette 
for fysisk utfoldelse uten stor fallhøyde

Fire tilnærminger for å begrense 
bruk av gummidekke



Munkerud barnehage, ferdig 2019 – gummibelegg er begrenset til 
sikkerhetssonene, ellers naturlige overflater



Kan man begrense gummidekke til kun en del av sikkerhetssonen? Et forsøk som ikke ble helt 
som planlagt, på grunn av krav til fast dekke over betongfundamentene til huskestativet.



En tenkt løsning – en fast vei mellom inngangene i lekestativet, mens 
resten av sikkerhetssonen dekkes av bark



Alternative materialer – corkeen. Maks fallhøyde er foreløpig 1,7 m. 



Svært gode drenerende egenskaper, laget av naturlige korkgranulater.               
Samme bindemiddel iden faste overflaten som gummidekke



Foreløpig brukt på en lekeplass i Norden, i Tensta i Stockholm



Et annet alternativt materiale som skal være på vei ut i markedet, opprinnelig utviklet til 
støtdemping i skosåler til joggesko. Laget av polyurethan, som dekkes med et fast lag med 
EPDM gummigranulater av ikke resirkulert gummi. Man bytter altså ut gummigranulater 
laget av resirkulerte bildekk, med et renere materiale.



Valbyparken naturlekeplass i København – Designet av den 
danske landskapsarkitekten Helle Nebelong



Flere klatreruter til toppen, med ulik 
vanskelighetsgrad, men med lav fallhøyde.



Tilgjengelighet

Rampe fra ringbroen, men sklien 
er vanskelig tilgjengelig

Her kunne det vært en sklie i 
terrenget.



Muligheter for likeverdig bruk

Man kan gjemme seg,..
og komme inn i sirkelen også om 
man bruker rullestol



• Falldempende 
egenskaper?

• Sprøytespisser, glasskår 
og kattebæsj kan skjule 
seg i løsmasser, 
kontrollrutiner.

• Renhold/inneklima

Argumenter for fast dekke i sikkerhetssoner

Sikkerhet/drift

• Fast dekke gir likeverdig 
tilgang til leken, og 
mulighet til å velge hvor 
man vil leke.

• Det må ikke være fast 
dekke overalt.

• En vei med fast dekke og 
nødvendig snuareal, kan 
også være et ledeelement 
og et lekeelement.

Universell utforming



Sikre likeverdig bruk

Uteområder i barnehager og skoler, Thorén K.H. Nordbø E.C.A. Nordh H. Ottesen I. Ø. Fakultet for landskap 
og samfunn, NMBU, 2019 ISBN: 978-82-575-1659-8


