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Regelverk for universell utforming på nasjonalt nivå
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– Det forventes ingen større grep

– Mulige språklige endringer og 
presiseringer, uten endring av nivå på 
funksjonskrav eller ytelser

– Kontinuerlig prosess med vurdering av 
innspill

– Evaluering og måling av effekter



Bygningsministrene ønsker harmoniserte regler
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– Felles erklæring om regelverksharmonisering
– Ministere med ansvar for bygge- og boligområdet i Finland, Island, Norge, Sverige 

og Åland:
• Verdens mest integrerte region – også innenfor byggmarkedet
• Ett sammenhengende marked for bygg i Norden som sikrer bedre og billigere bygninger
• Vektlegger betydningen av bedre kunnskapsgrunnlag, innovasjon og digitalisering som 

drivkrefter



Universell utforming som pilot i nordisk regelharmonisering

417.10.2018Standard morgen - NS 11001

– For å nå målene vil ministrene
• Forsterke samarbeid med 

harmonisering
• Undersøke og eventuelt igangsette 

fellesnordiske forskningsprosjekt
• Ha tilgjengelighet og universell 

utforming som pilot



Hva har skjedd?
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– Kontakt mellom DiBK og Boverket om 
snusirkelen (TEK-revisjonen 2015)

– Boverket har initiert 
samordningsprosjekter

– To rapporter
• 2016:10 Nordisk samarbete för harmonisering 

av byggregler om tillgänglighet
• 2018:16 Nordisk harmonisering og 

tillgänglighetsforskning

– > ministerrådsmøtet i mai 2018



Hva skjer videre?
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– Søknad om midler til forskning hos 
Nordisk råd:
• Forskning på 

dimensjoneringsgrunnlaget
• Etablering av en database med 

forskningsresultater
• Verifisering av gjennomført norsk 

forskning
• Demografiske undersøkelser



Hvor kommer standardiseringen inn?
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– EU nå: frivillig standard under 
utarbeiding
• EU om noen år: obligatorisk standard?

– Norden er generelt kommet lengre enn 
deler av Europa i universell utforming

– Norden kan tale med felles stemme i 
europeisk standardisering
• Vi kan forberede oss med felles 

kunnskapsgrunnlag



www.dibk.no

Følg oss på:
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Takk for oppmerksomheten!
Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet
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