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Ingeniør- og arkitektrådgivning

• Kvalitetssikring av planer
• Uavhengig kontroll
• Kartlegging og prioritering     
av tiltak
• Prosjektering
• Rådgiving
• Kompetanseoppbygging

Eies av Norges Blindeforbund,
Norges Handikapforbund og
Hørselshemmedes Landsforbund



• vurdering av løsninger knyttet til lys, kontraster og akustikk i 
Hamar kulturhus

• erfaring på tvers av fagområder med brukerrepresentanter

• resultat i forhold til prosess

• eksempelsamling vil publiseres på nettet

Mål med fagseminaret
Møteplass for praktisk læring og nyskapning



• Korte foredrag 

• Case studier med miniforedrag

• Workshop

• Paneldiskusjon

Valgt tema som 

påvirker sansene:

se, høre, føle, oppleve 

Innhold



UU tiltak – ikke vond vilje, men ……..



• Ambisjonsnivået til byggherren

• Kartlegge kompetanse (bestillerkompetanse

og sikre kompetanse tidlig inn i prosessen)

• Ekspertisen følger hele prosessen

• Brukermedvirkning tidlig inn og underveis

• Etablere felles forståelse av målet

• Tydeliggjøre ansvar

• Evaluering (Underveis og sluttevaluering)

• Alle svar finnes ikke i TEK10

• Uavhengig kontroll sikrer kvalitet

• Læring gjennom befaring, hindre at dårlige løsninger gjentas

Hovedpunkter  fra seminaret - prosess



• Tidlig inn i prosessen

• Dagslysinnslipp, blending og mulig skjerming

• Belysning –veifinning, sikkerhet og opplevelse

• Valg av armaturer og plassering (funksjon, jevnhet, modellering, 
horisontal, vertikal og sylindrisk belysning)

• Unngå store mørke flater

• Fleksibilitet og variasjon (soneinndeling, enkel styring)

• Fargetemperatur og fargegjengivelse

• Luminans og kontraster

• Energiforbruk og vedlikehold

Lys og belysning 
– undervurdert i uu sammenheng?



• Muliggjør deltakelse

• Påvirker orienteringsevnen

• Løsninger tilpasset romfunksjonen, fleksibilitet

• Romakustikk og etterklangstid

• Tilstrekkelig areal til absorbenter

• Valg av innredning

• Hørselsteknisk utstyr

Lyd og akustikk



Synsnedsettende blending



Grå masse - lite kontraster





Kontraster på skilt



Taktile skilt



Hvor er døren?



Lyssetting – UU?



Toalett, mørke flater og blending



Blending av lys i håndløper i trapp



Oppsummering

• Kompetanse, holdning og forståelse
• uu hensyn med i hele prosessen fra tidlig start
• Tverrfaglig- og brukersamarbeid
• Test av materialer og løsninger underveis
• Bevisst og helhetlig valg av belysning, fargebruk, 

materialbruk, inventar, lydabsorbenter, møbler, tekstiler
• Evaluering med brukere og involverte
• Beskrive hvorfor løsningene fungerer godt eller mindre bra
• Oppfordre til nytenkning der det trengs
• Spre gode løsninger
• Hindre kopiering av dårlige løsninger
• Lage en databank med informasjon om gode og dårlige 

løsninger
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