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1. Utgangspunkt
•
•
•
•

Det er store mangler i eksisterende anlegg
En må ofte vurdere løsninger som ikke helt følger nybyggingskravene
Det er ingen veiledning i hvordan en tilpasser.
Det kan være vanskelig å finne hva som er krav og hva som er gode
løsninger.
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2. Utfordringene
•
•
•
•

Hvordan få etablert praksis på hva som er godt nok
En trenger et forum for å diskutere avveininger og løsninger
Vanlige eksempelsamlinger blir lite lest
Eksempelsamlinger er ofte «skrytelister» hvor det kan være vanskelig å finne
akkurat det en trenger for den utfordringen en står overfor
• Vanskelig å finne fram i regelverk – en må «krysslese» for å finne det en
trenger og være svært godt kjent i kravdokumentene.
– Dette gjelder generelt – er like vanskelig ved nybygging.

• Det er også vanskelig å finne de mest relevante veilederne
• En ny normal for eksisterende anlegg er ikke noen god ide:
– Vil senke ambisjonene generelt
– Ikke løse utfordringene med fleksibilitet
– Ikke bidra til at en stekker seg i så stor utstrekning som mulig. Dette er helt essensielt i universell
utforming filosofien.
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3. Ideen
1. Form på veileder
A.
B.
C.

Nettside – kan utvikles ettersom praksis utvikles
Kan være arena for diskusjon – med kommentarfunksjon osv.
Papir, eller papir digitalt (pdf) vil være for stivbeint og ikke bli brukt og «går ut på dato»

2. Innhold
A.

Krav og veiledning temavis –tydelige anbefalinger tema for tema. At noe står flere steder er OK.
A.
B.

B.
C.

Må inneholde formelle krav + aktuelle veiledninger (alle veiledere fra vegvesenet, veiledere fra organisasjonene
osv.
EN SKAL IKKE TRENGE NOE MER ENN DENNE

Egne sider med veiledning for utbedring – tema for tema. Må vise aktuelle forenklinger og
vurderingene bak dem.
Kommenterte eksempler – samlet tema for tema etter den samme inndeling. Da skal en kunne
finne relevante eksempler når en står overfor utfordringer.
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4. Nettsiden
• En enkel wiki. Kjedelig og begrenset blant annet med hensyn til bilder, men
den er tilgjengelig og lett å bruke.
• Det bør legges inn flere eksempler (kanskje noen har noen?).
• Siden er åpen på nett, det er bare å gå inn å bruke den.
• Veldig fint med tilbakemeldinger og innspill.
• Nettsiden har adresse: http://accesswikidemo.tingtun.no/
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