
Standardisering og 
universell utforming  
STANDARDISERINGENS ROLLE I UTVIKLING AV 
NORMATIVE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING AV 
PRODUKTER OG TJENESTER 
 
 

Rudolph Brynn 2014-12-04 



Standardisering og 
universell utforming 

1 



3 

Universell utforming og standardisering 

•Viktig redskap for å operasjonalisere krav 
•Handlingsplan fra 2004 
•Arbeidsbygninger og boliger NS 11001-1 og NS 
11001-2 

•Opparbeidete uteområder NS 11005 
•Elektroniske dokumenter NS 11021 
•Selvbetjeningsautomater NS 11022 
•Tjenester NS 11030 
•Brukermedvirkning NS 11040 
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Nye standarder 

•prNS 11031 Universell utforming - Persontransport - 
Tekniske krav til buss 

•prNS 11032 Universell utforming - Persontransport 
– Passasjerrettigheter 

•prNS 11033 Universell utforming - Persontransport - 
Tjenester på transportområdet 
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Nye standarder 2  

•prNS 11034 Universell utforming – likeverdig tilgang 
til finanstjenester 

•prNS 11035 Universell utforming – likeverdig tilgang 
til tjenester innen detaljhandel 

•prNS 11036 Universell utforming – likeverdig tilgang 
til tjenester innen arrangementer, ferie og fritid 
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ISO/IEC Guide 71 

•Hjelpemiddel for eksperter innen standardisering, 
og andre 

•Gir kunnskap om utfordringer for personer med 
nedsatt funksjonsevne og hvordan man skal ta 
hensyn til dette i utvikling av standarder for 
produkter og tjenester som brukes av mennesker 

•Ny versjon utgitt høst 2014 
•Norge involvert gjennom CEN/BT/WG 213 SAGA 
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Omfattende område for standardisering 

•Standarder angir krav og prøvingsmetoder for bl.a. 
hjelpemidler, som manuelle og elektriske rullestoler, 
og pasientløftere 

•Standardiseringskomite for tekniske hjelpemidler, 
som skal ha i mandat å utvikle norske standarder 
ved siden av å følge det europeiske og 
internasjonale standardiseringsarbeidet på området 
og komme med norske innspill til dette. 
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Velferdsteknologi - prosjekter  

•Trygghetsalarmer  
•Utredning for Husbanken om velferdsteknologi 
knyttet til boliger 

•Utredning for Deltasenteret om universell utforming 
knyttet til velferdsteknologi 

•Prosjekter:  
−Velferdsteknologi – tekniske løsninger 
−Omsorgstjenester  
−Universell utforming og velferdsteknologi 
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Takk for oppmerksomheten! 

 
 

•www.standard.no 
•rbr@standard.no  
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