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Presentasjonen er kun til internt bruk for de som har deltatt på foredraget



Resultatet er avhengig av

Kunnskap

Tverrfaglig samarbeid

Hva med hensynet til arkitektur og økonomi?

Er kravene gjennomførbare i praksis?

Universell utforming må integreres fra start!



Vår erfaring

• Manglende kompetanse medfører mange 
feil og dårlige løsninger

• Hvordan kan du vite hva du ikke vet at du 
trenger å vite?



Dokumentasjon av krav i TEK17

§ 2-1 

(1) Det skal dokumenteres at kravene i 
forskriften er oppfylt i det ferdige byggverket.

(2) Dokumentasjonen skal være skriftlig



Et utvalg
standarder



Hvordan dokumentere dette? 

§ 12-6   Kommunikasjonsveier skal 
være lette å finne og orientere seg i.

§ 12-7 Rom og annet oppholdsareal  
skal ha utforming og størrelse slik at 
likestilt deltakelse er mulig 



Mulighet for likestilt deltakelse



Kan alle betjene 
utstyret?

• Enkelt, synlig
• Tilgjengelig høyde



Orientering og veifinning

Veileder om arkitektoniske 
virkemidler for orientering og 
veifinning

7 prinsipper for god orientering 
og veifinning

Statens vegvesen og Direktoratet for 
byggkvalitet, 2015



Krav: lett å orientere seg

• Planløsning

• Møblering

• Materialer

• Belysning

• Farger og kontraster

• Skilting

• Ledende elementer

Ikke bare tenk på ledelinjer



Naturlig leding, synlig og følbar mot inngang



Kunstige ledelinjer
fungerer ofte dårlig

Ledelinjer som
leder til hindring





Ryddige bevegelsessoner, 
forskjellig materialbruk



Naturlig leding



Sikkerhet

Markering av:
• Nivåforskjeller
• Trapper
• Søyler
• Glassdører og -vegger



Fargekontrast og luminanskontrast





Veileder kan lastes ned fra: 
www.universellutforming.no

http://www.universellutforming.no/


Hvor ser vi det glipper?

Helhetsgrep og koordinering av virkemidler
• Orienterbarhet og sikkerhet
• Utforming av gangatkomster
• Mulighet for likestilt bruk eks amfier

Detaljer
• HC-toalett og dusj
• Detaljer ved trapper
• Plassering av betjeningspanel
• Glassmarkering
• Belysning
• Ledelinjer



Løsning i hht byggteknisk forskrift
som fungerer dårlig i praksis
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