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Presentasjonen er kun til eget bruk for de som har deltatt  på kurset.



Nye bygg versus 
eksisterende bygg



Kvalitetssikring og 
kontroll av nye bygg

• Alle krav kontrolleres

• Alle avvik registreres

Dokumentasjon av oppfyllelse av 
krav gjennomgås



Hvordan dokumentere
følgende krav?

• § 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



Kartlegging av 
eksisterende bygg
Vurdering av:

• Deltakelse/tilgjengelighet

• Sikkerhet

• Orientering og veifinning



Prinsipper for kartleggingen

▪ Å komme til bygningene 

▪ Å komme inn i bygningene 

▪ Å komme rundt i bygningene 

▪ Å bruke bygget  

▪ Å komme til og kunne bruke uteoppholdsarealene 



Vår erfaring og ønsker



Avklaring 
før 
bestilling av 
kartlegging

Hva er hensikten?

Hvordan skal resultatene brukes?

Hva skal kartlegges?

Hvilket nivå?

Hvem skal utføre jobben?



Hva skal 
kartleggingen 
brukes til?

Status 

Informasjon til hvem?

Planlegging

Kostnadsoverslag

Løpende utbedring



Statsbygg –Bygg for alle

Bilder er fjernet



Forenklet 
kartlegging
Avdekke sentrale avvik og vurdere hva 
som er «godt nok»

Prioritere tiltak og vurdere muligheter 
for løsninger

Beskrivende del og tabell med bilder



Vurdering 
og 
prioritering 
av tiltak

Kunnskap og erfaring

Helhet og detaljer

Hvor  legger vi «listen»?



Måleutstyr



Ofte behov for tiltak knyttet til:

• Veifinning og orienterbarhet

• Sikkerhet

• Lydmiljø

• Innemiljø

• Trinnfrihet

• HC-toalett

• Betjening



HC-parkering og gangatkomst



Veifinning ute



Eksempler på mindre tiltak



Synlighet belysning, farger og kontraster



Veifinning



Sikkerhet



Vindu og andre glassfelt

Illustrasjon fra DIBK sin nettside om byggereglene



Markering av søyler



Trapp uten markering 
av inntrinn



Trapp mangler håndløper



Detaljer på HC-toalett



Lydforhold



Eksempler på større tiltak



Amfi og sene



Lydforhold



Hørselsteknisk utstyr
https://universellutforming.no/vi-tilbyr/publikasjoner



HC-toalett med mangler



To artikler om kartlegging

Kartlegging av universell utforming – brukererfaringer med ulike 
kartleggingsverktøy

• https://universellutforming.no/b/kartlegging-av-universell-utforming--
brukererfaringer-med-ulike-kartleggingsverktoey

Tips ved anskaffelse av oppdrag knyttet til kartlegging av universell 
utforming 

• https://universellutforming.no/b/hvordan-beskrive-et-oppdrag-om-
kartlegging-av-universell-utforming-her-er-noen-tips

https://universellutforming.no/b/kartlegging-av-universell-utforming--brukererfaringer-med-ulike-kartleggingsverktoey
https://universellutforming.no/b/hvordan-beskrive-et-oppdrag-om-kartlegging-av-universell-utforming-her-er-noen-tips


Oppsummering

• Avklar hensikten 

• Avklar målgruppe og hvilke arealer

• Velg kartleggingsmetode, kartleggingsnivå og rapportform etter hva som faktisk er behovet og basert 
på dialog med noen som har relevante erfaringer

• Ved utlysning av oppdrag: Still krav til kompetanse om universell utforming og erfaring fra tidligere 
kartlegging

• Benytt kartleggingen til å heve kompetansen om universell utforming internt i organisasjonen

Kartlegging er lite verdt uten at behov for tiltak vurderes på stedet.



Takk for meg!
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