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Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk 
forskrift. Høringsuttalelse fra Universell. 

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som en nasjonal pådriverenhet for 
inkluderende læringsmiljø, universell utforming og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg i 
høyere utdanning. Universell tilhører NTNU, men uttaler seg som selvstendig enhet på bakgrunn av 
mandat og oppgaver gitt av Kunnskapsdepartementet  

Innledning 

Kravene til universell utforming er et resultat av samfunnsutviklingen de seneste årene. Det har 
vært bred politisk enighet om å bygge et mer inkluderende samfunn, og universell utforming av 
bygg rettet mot allmennheten og et ønske om å øke graden av tilgjengelighet til boliger er en 
sentral del av dette.  

Det er i dag ingen egne bestemmelser om studentboligbygging i byggteknisk forskrift. Gjennom 
innføring av et nytt sjette ledd i forskriftens § 1-2 foreslår KRD unntak fra tilgjengelighetskravene 
ved studentboligbygging. Høringsforslaget oppgir at hensikten med å lempe på kravene er å sikre at 
det bygges tilstrekkelig antall studentboliger, og at angivelige arealkrav ved å følge 
tilgjengelighetsbestemmelsene i dag er et hinder for dette. 

Forskriftsendringens bokstav a berører særlig dimensjoneringsgrunnlaget rullestol, og det er 
boligkategoriene bofellesskap for to personer, hybel-, par og familieleiligheter som er omfattet av 
unntaket. Alle disse studentboligkategoriene er definert gjennom Husbankens veileder HB 8.C.6 
som gir anbefalinger ved bygging av studentboliger med statlige tilskudd. Alle boligkategoriene som 
er unntatt har en anbefalt størrelse fra 20-55 kvadratmeter.  
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Oppsummering  

Universell har registrert at prinsippene og økt tilgjengelighet nå er under press fra flere hold, og er 
bekymret for at unntaksbestemmelser innen studentboligbyggingen kan medføre 
unntaksbestemmelser på flere felt, også innen høyere utdanning. Universell stiller seg negativ til 
foreslåtte endringer i TEK10 slik det foreslås i høringsnotatet. Bakgrunn for vår konklusjon er 
følgende: 

 Vi oppfatter at høringsforslaget setter likhetstegn mellom tilgjengelighetskrav og krav om 
økt areal og medførende kostnadsøkning, med begrensning i studentboligbyggingen som 
resultat. Vi kan ikke se at kun ett års erfaring med eksisterende byggeregler kan gi disse 
konklusjonene, og det er heller ikke oppgitt i høringsnotatet hva denne erfaringen består i. 

 Vi etterlyser drøfting av påstått kostnadsøkning ved tilgjengelighet i høringsnotatet da 
rapporter fra blant annet SINTEF tilbakeviser vesentlige kostnadsøkninger og vesentlig økt 
arealbehov som følge av tilgjengelighetskravene i TEK10. 

 Vi mener det er underlig at tilgjengelighetskravene fires på i studentboligtyper som allerede 
er av en viss størrelse. I disse boligene burde tilgjengelighetskravene være lett å oppfylle 
innenfor eksisterende arealforslag. Leiligheter er også mer attraktive for studenter med 
ulike funksjonsnedsettelser enn større bofellesskap.   

 Dersom rammene for universelt utformede studentboliger virkelig er for trange, mener vi at 
KRD og Kunnskapsdepartementet i fellesskap bør finne en løsning for statlig finansiering av 
universelt utformede studentboliger. En eventuell heving av grensebeløpet for støtte bør 
bygge på grundige undersøkelser basert på kunnskap om universell utforming og reelle 
kostnadsberegninger. 

 Dersom forslagene i høringsnotatet blir gjennomført, ber vi om at tilgjengelighetskravene til 
inngangsparti og entré ikke må omfattes av unntaksbestemmelsene, da dette etter vår 
mening vil gjøre forslaget om innføringen av et “besøkstoalett” lite relevant.     

Universell beklager at KRD etter kort tid endrer tilgjengelighetskravene til bolig, og mener at dette 
er et brudd på formålsparagrafen i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om å fremme 
likestilling og likeverd, og nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Signaleffekten er betydelig, 
blant annet vil det bli svært vanskelig å få gjennom endringer i eksisterende bygningsmasse, og vi 
mener at det blir urealistisk å nå regjeringens mål om et universelt utformet samfunn i 2025. 

Krav om tilgjengelighet til bolig og krav om universell utforming er to begreper som ofte blir 
forvekslet. Deler av byggebransjen har aktivt motarbeidet kravene til universell utforming og 
tilgjengelighet til bygg. Vi er bekymret for at dette har ført til at studenter generelt får en 
oppfatning av at universell utforming er dyrt, unødvendig og kun for et fåtall av studentene. Vi 
mener dette har ført til at allerede marginaliserte grupper får skylden for byggebransjens 
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manglende evner til å inkludere universell utforming som kvalitetsparameter innenfor gitte rammer 
i et byggeprosjekt.  

 

Om universell utforming og tilgjengelighet i studentboliger 

Husbanken skriver i sin veileder for studentboligbygging med statlig tilskudd at det er viktig å få inn 
kvaliteter utover minimumskravene i studentboligprosjektene, og at Husbanken ser universell 
utforming som en kvalitet som vektlegges. Husbanken foreslår “besøksstandard” som et mulig avvik 
til TEK10, men da kun for de minste hyblene hvor “livsløpsstandard” er vanskelig å få til.  

I veilederen foreslås det innføring av et WC beregnet på rullestolbruker i rimelig nærhet til 
boenheter som ikke har livsløpsstandard, og at omfanget av tilgjengelige boliger kan i følge 
Husbanken vurderes av hver enkelt studentsamskipnad sett opp mot behov. Husbanken presiserer 
likevel at det  

“(…) med hensyn til funksjonalitet, sosialt samvær og antidiskriminering er viktig at flest mulig 
studentboliger og fellesareal (både inne og ute) blir utformet etter prinsippet om universell 
utforming” (s.8).  

Det har i den offentlige debatten blitt hevdet at antallet tilrettelagte studentboliger allerede er for 
høyt, og at KRD ikke går langt nok i forslaget til unntaksbestemmelser. Universell er svært bekymret 
over denne utviklingen. For det første er dette et skritt tilbake fra prinsipper om likeverd og 
deltakelse som har vært gjeldende norm i kjølvannet av arbeidet med diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. I universitets- og høgskolesektoren var det for kun et tiår tilbake ikke naturlig 
å legge til rette for studenter med nedsatt funksjonsevne som det er i dag. Man kunne til stadighet 
høre motargumenter som “Hvor mange gjelder dette, da?” og “Vi har ingen funksjonshemmede hos 
oss!” når forslag om tiltak for å inkludere studenter med nedsatt funksjonsevne ble presentert. Vi 
mener at ordskiftet i forbindelse med forskriftsendringen kan gjenskape holdninger som 
studentene møtte for ti år tilbake, og at tilrettelegging og universell utforming blir sett på som noe 
spesielt, sært og dyrt. Universell utforming og tilgjengelighet er viktige prinsipper som vi mener 
studentboligbyggerne ikke må unntas fra. 

Dekningsgrad 

Tilgang til tilgjengelige boliger er et viktig premiss for et fritt studievalg for unge mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Dekningsgraden når det gjelder tilgjengelig boenheter ved de ulike 
samskipnadene er varierende. Universell mener at å innføre et måltall på 20 % for nye 
studentboliger vil føre til svært ulik tilgang til tilgjengelige studentboliger mellom samskipnadene. 
Dekningsgraden for tilgjengelige boenheter for studenter i Oslo er i dag på ca. 1,9 % (180 av 9635 
boenheter er tilgjengelige). Tallet er sannsynligvis høyere i Trondheim, men etter vår erfaring lavere 
ved en god del andre studentsamskipnader. Hvis vi anslår at samskipnadenes dekningsgrad i 
forhold til det totale studentboligmarkedet i for eksempel Oslo er på rundt 15 %, så kan antallet 
tilgjengelige boliger bli svært lavt. Det er foreløpig ikke stilt krav til eksisterende bygningsmasse ut 
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over enkle tiltak som hjemles i DTL § 9. Slik vi ser det vil innføringen av foreslåtte 
unntaksbestemmelser føre til at det vil ta svært lang tid å komme opp på et akseptabelt nivå for 
tilgjengelige boliger.  

I følge SSB Rapport 36/2011: Levekår blant studenter 2012 finnes det totalt ca. 211 000 studenter 
på landsbasis. I følge rapporten vil mer enn hver fjerde student ha langvarig sykdom, 
helseproblemer eller nedsatt funksjonsevne i løpet av studietiden. En av ti sier dette har medført 
begrensninger i vanlige hverdagsaktiviteter. Studentboliger som kan imøtekomme varierende 
behov vil ha mer stabile leietakere og tilby studentene bedre bokvalitet og gi bedre forutsetning for 
studieprogresjon.  

Besøksstandard? 

Det blir hevdet at innføringen av punkt 6b i forskriftens § 1-2, et likestilt toalett, vil sørge for såkalt 
“besøksstandard” (ref: Husbanken). Gjennom dette ønsker man å sikre at det sosiale aspektet ved 
universell utforming og tilgjengelighet ivaretas. Vi mener at to forhold er til hinder for dette: 

 For det første gjelder dette frafall av kravene til tilgjengelighet i § 12-7 andre og tredje ledd, 
og § 12-8, som i praksis vil hindre tilgangen til en bolig (inngangsparti og entre). I denne 
konteksten virker pålegget om et besøkstoalett nokså meningsløst.  
 

 For det andre er det i de boenhetene som unntaket gjelder sjelden fellesareal for varig 
opphold. I hybelleiligheter, parleiligheter og familieleiligheter er det sjelden fellesareal, det 
er det derimot i større bofellesskap hvor man gjerne deler oppholdsrom og ofte toalett og 
dusj. Merkelig nok er disse større bofelleskap ikke unntatt for tilgjengelighetsplikten, selv 
om hybelen da ofte er mindre, samt at det å bo i større bofelleskap erfaringsmessig er 
mindre aktuelt for en student i rullestol.   

For at man skal kunne sikre “besøksstandard” som forslaget legger til grunn, vil det være av 
avgjørende betydning at § 12-7 andre og tredje ledd, og § 12-8 ikke omfattes av 
unntaksbestemmelsene. Vi ber departementet ta hensyn til dette dersom unntaksbestemmelsene i 
§ 12-9 blir stående som foreslått. 

Kostnadsberegningen 

Departementet har i høringsnotatet ikke drøftet eller dokumentert kostnader ved tilgjengelighet. 
Det er gjort en antakelse om at tilgjengelighet medfører økt krav til areal, og dermed økte 
kostnader. Formålet med unntaksbestemmelsene er å holde leiekostnadene nede.  

Universell har nøye fulgt ordskiftet omkring kostnader ved tilgjengelighet og universell utforming 
for boliger. I det pågående ordskiftet blir det hevdet at innføringen av gjeldende 
tilgjengelighetskrav medfører en kostnadsøkning på kr. 150 000,- pr enhet (HE).  Særlig har 
studentene kjøpt denne argumentasjonen, og konsekvensen har naturlig nok vært frykt for at 
kostnadsgrensen pr enhet for statlig støtte blir umulig å nå, og studentboligbyggingen av den grunn 
vil stoppe opp.  
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Vi mener dette er misvisende og at kostnadsestimatet er overdrevet. For det første har SINTEF 
Byggforsk i sin publikasjon “Ikke så dyrt likevel” tilbakevist at tilgjengelighet er et spesielt 
fordyrende element i TEK10. En beregnet kostnadsøkning på kr. 150 000,- per enhet inkluderer 
også andre forhold enn rene tilgjengelighetstiltak, noe som går klart frem av 
“Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)” fra 2011. I tillegg har 
Kristin Jarmund Arkitekter, gjennom et prosjekt for Norges Handikapforbund, kommet frem til at 
behovet for økt areal for tilgjengeliggjøring av boliger over en viss størrelse er svært lavt (mellom 
2,3 og 0,6 kvadratmeter for boliger på henholdsvis 29 og 35 kvadratmeter).  

Når man i tillegg tar i betraktning at forslaget til unntak fra eksisterende krav gjelder boliger av en 
viss kvadratmeterstørrelse (jf. Husbankens klassifisering av enhetstyper og tilhørende anbefaling av 
arealstørrelse), mener vi at tilgjengelighet kan løses innen dagens anbefalte enhetsareal, og med en 
kostnad som ikke på noen måte bør velte muligheten for statsstøtte. Vi ber KRD utrede dette 
nærmere før en lager et prosentmål på antallet tilgjengelige boliger slik forskriftsforslaget åpner 
for. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjetil Knarlag 
Prosjektleder 

 


