
Veiledning og veiledere
Spørsmål og svar rundt universell utforming



Innhold
• Universell utforming er fremdeles et 

dynamisk begrep
• Mange kilder og endringer hvor det 

finnes kunnskap
• TEK m veiledning
• Standarder
• Faglige veiledere
• Interesseorganisasjoner
• Nettsteder med varierende innhold

• DIBK: Funksjoner og preaksepterte
ytelser – ingen større endringer på 
gang på uu

• Mye kunnskap – hva er mest sentralt i 
arbeidet med uu på ditt lærested? 
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Prosjekteringsverktøy

• Utviklet av Trondheim 
kommune

• Omfavnet av Direktoratet for 
byggkvalitet (DIBK) som et 
oppslagsverk for 
prosjekterende og som 
vedlegg i anbudsmateriale

• Oppdatert etter TEK17
• Temablad med sjekkpunkter

• Uteareal, planløsning, 
bygningsdeler, installasjoner, 
dimensjoner

• Nedlastning vid DIBK
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https://www.siu.no/om-diku/Arrangementer/2018/paadriverseminar-muligheter-til-aa-soeke-midler-til-nyskapende-og-policyrettete-prosjekter-i-erasmushttps:/dibk.no/verktoy-og-veivisere/universell-utforming/Verktoy/prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg-etter-tek17/


Kompetanseheving Universell utforming
• Utarbeidet av DIBK og en del 

fagorganisasjoner
• Omfatter alle 

prosjekteringsgrupper
• Skal gi grunnlag for vurdering 

av 
• Kompetansebehov innen eget 

fagfelt
• Kompetansetiltak i prosjekt
• Kompetanseheving i egen 

organisasjon
• Grunnlag for 

kunnskapsutvikling og 
etterutdanning

• Nedlastningslenke fra DIBK

4

https://dibk.no/globalassets/universell-utforming/verktoy/kompetanseplan.pdf


Orientering og veifinning

• Statens vegvesen og DIBK
• Rettet mot planleggere og 

prosjekterende
• Metodikk: 

«Veifinningsplan»
• Beskriver kjente 

arkitektoniske virkemidler 
for at flest mulig skal finne 
veien gjennom bygninger og 
uteområder

• Nedlastning via 
vegvesen.no
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https://www.vegvesen.no/_attachment/759145/


Veifinning i byggverk

• Veileder fra Standard Norge  
(2014)

• Universell utforming av 
byggverk – Veifinning, P-750

• Omhandler veifinning i 
bygninger og uteområder –
blant annet adkomst
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Belysning og universell utforming

• Lyskultur publikasjon nr. 26
• Rettet mot byggherrer, 

arkitekter og fagpersonell 
innen belysning

• Skal bidra til forståelse for 
hvordan hensynet til uu kan 
ivaretas som en del av en 
samlet belysningsløsning

• Grunnlaget for samhandling 
mellom målgruppene

• Erfaringer…?
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UFS-serien

• Uninett Fagspesifikasjoner
• Anbefalinger for blant annet 

fysisk infrastruktur i 
forskjellige situasjoner, slik 
som digital eksamen og AV-
utstyr for undervisnings- og 
møterom

• Har også tatt inn universell 
utforming i kravlisten

• Nedlastning via Uninett: 
https://www.uninett.no/fer
dige-ufs
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https://www.uninett.no/ferdige-ufs


Andre veiledere og standarder

• Opparbeidede uteområder 
NS 11005:2011

• www.godlydiskolen.no
• Lyskultur 20: Lys i 

læringsmiljø
• Publikasjoner fra Universell 

Utforming AS
• Inkluderende uterom
• Universell utforming av skoler 

for elever med kognitive og 
sensoriske vansker

• Osv….
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http://www.godlydiskolen.no/
https://www.lyskultur.no/20-lys-i-laeringsmiljoe.5683107-342096.html
http://universellutforming.org/wp-content/uploads/Idehefte_Inkluderende-uterom-som-stimulerer-til-aktivitet_h%c3%b8y.pdf
http://universellutforming.org/wp-content/uploads/Universell_utforming_skoler_kognitive_sensoriske_vansker_01.06.2018_rev.pdf


Nettsteder

• Direktoratet for byggkvalitet
• DIBK og byggereglene til TEK17
• Temasider om universell utforming
• Kobling til byggforskserien
• https://www.tenkuniverselt.no/ og 

http://uukurs.dibk.no legges ned fra 
nyttår 

• Statsbygg 
• temasider og handlingsplan
• Bygg for alle

• Interesseorganisasjoner
• www.nhf.no og www.blindeforbundet.no

har egne temasider om universell 
utforming
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https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/universell-utforming/
https://www.tenkuniverselt.no/
http://uukurs.dibk.no/
https://www.statsbygg.no/files/samfunnsansvar/uu/handlingsplanUU-2017-2021.pdf
https://byggforalle.no/uu/sok.html
http://www.nhf.no/
http://www.blindeforbundet.no/


Nye www.vuu.no bygges nå 
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• Sektorspesifikk
• Relevant og oppdatert
• Eksempler og veiledere fra UH-sektor
• Hva er behovet? Hva skal inn her?

http://www.vuu.no/


Om Universell

• Nettsted: www.universell.no
• Felles epost: kontakt@universell.no
• Adresse:

Universell
NTNU
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim
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http://www.universell.no/
mailto:kontakt@universell.no
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