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Sammendrag 

Orientering er en sentral del av hverdagen vår og en viktig del i det meste vi gjør. Vi legger først merke til 

viktigheten av å kunne orientere seg når vi innser at vi ikke finner vegen til et bestemt mål. Å orientere 

seg handler om å identifisere nåværende posisjon og vite hvordan man raskest mulig og med minst mulig 

anstrengelse tar seg til en annen posisjon (Brunyé et al, 2010 och Fewings, 2001 i Farr et al 2012). Det å 

forflytte seg fra et punkt til et annet innebærer, foruten selve forflyttingen, at et orienteringsproblem må 

løses. En annen måte å beskrive orientering på er bevisstheten om avstand og retning, samt observerte 

ting eller ting man husker i omgivelsene og som man holder styr på i forbindelse med sin egen forflytting 

(J.J Rieser & Garing 1994). For mange av oss er dette en selvfølgelighet. Til tross for dette er orientering i 

seg selv en kompleks prosess som involverer flere sanser. Evnen til å kunne orientere seg er forskjellig for 

ulike individer, delvis på grunn av indre faktorer, som motivasjon og personlighet, og delvis på grunn av 

ytre faktorer som interaksjon med andre mennesker og samfunn (Blasch, Wiener et al. 1997; Silverstone, 

Lang et al. 2000).  

Hovedformålet med denne rapporten er å gi en beskrivelse av hvordan folk flest, blinde og svaksynte 

orienterer seg i uterom og byggverk. Beskrivelsen retter seg til planleggere og prosjekterende for å øke 

kunnskapen om hvilke behov som finnes, for at de deretter skal kunne skape forutsetninger for et 

orienterbart, fysisk miljø. 

Ettersom det har vist seg at ingen sanser kan samle inn og bearbeide samme informasjonsmengde like 

raskt som synet, kan det konstateres at synet har en svært viktig funksjon i orienteringsprosessen og med 

hvordan informasjonen samles inn og tolkes (D. Geruschat & Smith 1997, Lynch 1960). I tillegg til 

hastigheten på innsamlingen og informasjonsmengden som samles inn, er synet også viktig for å 

bedømme avstander. Evnen til på forhånd å danne seg et bilde av omgivelsene, det vil blant annet si å 

kunne bedømme helheten, romforståelsen og avstand gir en person muligheten til å være proaktiv, slik at 

vedkommende kan unngå hindre og oppdage kanter, trapper og lignende i tide (D. Geruschat & Smith 

1997). 

I en forflyttings- og orienteringsprosess har omgivelsene forskjellig påvirkning på en person som ser 

sammenlignet med en person med synshemning. Dette er viktig å forstå i når man planlegger fysiske 

miljøer der målet er å gjøre dem universelt utformet. Å orientere seg innebærer dog for alle å vite hvor 

man er, finne ut hvor man skal og forstå når man er fremme (Silverstone, Lang et al. 2000a), altså å 

forflytte seg langs en reisekjede, fra startpunkt til mål.  

Det har vist seg at det fysiske og sosiale miljøet spiller en stor rolle for personer med synshemming når 

det gjelder muligheten til å kunne forflytte og orientere seg (Golledge 1993; Marston 2002). Grunnen til 

dette er at de fornemmer omgivelsenes egenskaper når de orienterer seg (Blasch, Wiener et al. 1997; 

Silverstone, Lang et al. 2000a). Detaljutforming av de fysiske omgivelsene er derfor svært viktig. Å 

komme seg frem og forflytte seg er ikke bare vanskelig, men det innebærer også stor risiko. Mange 

forestiller seg at en person med nedsatt syn ser slørete eller ingenting i det hele tatt. Begrepet 

synshemming er ofte assosiert med defekter i synets skarphet, men skarphet er bare en av synets 

komponenter. Synsfelt, synshastighet og koordineringsevne, avstandsbedømming, dybde-, farge- og 

nattesyn er også viktige komponenter, som alle påvirker evnen til å orientere seg på ulike måter. 

For personer med synshemming er det vanskelig å få en oversikt over omgivelsene ettersom den 

informasjonen de tar inn gjennom sansene er begrensete fragmenter av informasjon som ikke er visuell. 

Disse personene må derfor konsentrere seg om å utforske detaljer og deretter sette sammen delene til et 

helhetsbilde (et såkalt mentalt kart). Både sanseinntrykk og kognitive prosesser er derfor viktig ved 

orientering (D. Geruschat & Smith 1997; J.J. Rieser, Guthe et al. 1982). For personer som kan se er det 

motsatt, først oppfattes helheten og deretter fokuseres det på detaljene. Hvilke detaljer som brukes til å 

orientere seg er avhengig av graden av synshemming. I løpet av en forflytting skjer en konstant prosess 

med å legge nye puslespillbiter på plass for å utvide det mentale kartet. Dess flere sammenhengende 
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detaljer som finnes, desto enklere og mindre anstrengende blir det å fullføre puslespillet og forflytte seg 

langs en strekning eller i et bygg. Om miljøet er kjent fra før eller ikke spiller også inn.  

Personer som er synshemmet, benytter både tekniske hjelpemidler og tar det bygde miljøet til hjelp når de 

forflytter seg (Blasch, La Grow et al. 1996; Silverstone, Lang et al. 2000a). De vanligste hjelpemidlene er 

mobilitetsstokk, førerhund og ledsager. Det er viktig med opplæring i hvordan detaljer eller komponenter 

i omgivelsene kan brukes for å, gjennom ulike sansene, skape strategier til å mestre forskjellige 

utfordringer. Ved hjelp av hørselen kan man lokaliseres lyd, oppfatte lyd i bevegelse og retning, tolke og 

forstå fysiske gjenstander (ekkolokalisering) og identifisere og skille mellom ulike ting i omgivelsene. 

Med berøring og følelse i kroppen oppfattes strukturer taktilt, og posisjons- og nivåforandringer formidles 

gjennom kroppen og musklene. For de som er svaksynte anvendes synet på forskjellige måter. 

Til tross for at det finnes tekniske hjelpemidler og opplæring i å utvikle strategier for å orientere seg, er 

ikke dette tilstrekkelig for at personer med synshemming skal klare å forflytte eller orientere seg. For at 

omgivelsene skal regnes som tilgjengelige og anvendbare, må hele reisekjeden, fra start til mål, fungere til 

å orientere og forflytte seg i (Silverstone, Lang et al. 2000a). Det er nødvendig å forsterke signaler ved 

hjelp av enkelte utformingsdetaljer i omgivelsene for å gi komplett informasjon under forflytting, samt 

planlegge utformingen slik at ikke unødvendige hindringer plasseres i gangbanen. Disse detaljene i 

omgivelsene er viktige for at man ved hjelp av sansene skal kunne koble dem sammen på en strekning 

til/fra og mellom ulike målpunkter.  

I rapporten er det redegjort for noen av de viktigste egenskapene ved bygninger og på byrom. For at disse 

skal tilfredsstille kravene til orienterbarhet, sikkerhet og trygghet, er det viktig at de har en utforming som 

er: 

 Enkel og logisk 

 Oversiktlig 

 Gjenkjennelig 

 Tydelig, uten forvirrende komponenter 

 Sikker, uten risikoer eller farer 

 Ledende, sammenhengende ledelse - leden slik at man blir ledet mellom forskjellige målpunkter 

ved hjelp av utformingsdetaljer underveis. 

 

Gate- og planløsningsstrukturer, lyshetskonstraster, belysning, lydmiljø, ulike taktile overflater og 

lydsignaler er noe av det som brukes for å skape disse egenskapene i inne- og utemiljø. 
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Definisjoner 

 

 

Gangpassasje En trafikkteknisk term for steder der gående krysser kjørebanen i samme 

plan, enten fordi de finner det naturlig eller fordi de blir styrt dit av 

fysiske midler 

Hjelpemiddel Utrustning som hjelper individer med å orientere seg i det fysiske miljøet, 

for eksempel mobilitetsstokk eller førerhund.  

Kognitive/mentale kart Et mentalt «bilde» av hvordan omgivelsene ser ut. Kartene representerer 

en egen, intern oppfatning av den ytre virkeligheten.   

Kunstige ledeoverflater (ulike indikatorer)  

Spesielle overflater bestående av forskjellige strukturer, produsert och 

laget for å indikere et bestemt signal til stokken eller føttene. 

(Ledelse/retning, varsel og valg/oppmerksomhetsindikator. 

Kunstige ledelinjer  Dette er en kjede av kunstige ledeoverflater (indikatorer) som personer 

med synshemming kan følge. 

Lyshetskontrast  Forskjellen mellom to overflater som står i kontrast med hverandre. 

Lyshetskontrast angis som forskjellen mellom to lyshetsverdier (n, NCS). 

Ledelinje Er en kjede av naturlige ledeoverflater, ledeelement og kunstige 

ledeoverflater (indikatorer) som personer med synshemming kan følge. 

Markeringsstokk  Markeringsstokkens primærfunksjon er å fortelle omverdenen at 

stokkbrukeren har nedsatt syn. Ved at noe informasjon kan tas inn 

gjennom den, kan den også brukes som et hjelpemiddel til forflytning. 

Markeringsstokken er kortere enn mobilitetsstokken.  

Naturlige ledeoverflater/ledeelement  Etableres ved at elementer/detaljer som naturlig hører til 

i gaten eller i bygd miljø, og som kan oppfattes av synshemmede, 

bestående av gjerder, kanter av ulike slag som murer, kantstein, fasader, 

med mer. 

Naturlige ledelinjer Er en kjede av naturlige ledeoverflater og ledeelement som personer med 

synshemming kan følge. 

Orienteringspunkt  Orienteringspunkt er noe som tiltrekker seg oppmerksomhet og er 

identifiserbart. Orienteringspunkter er noe fast i miljøet som alltid er der, 

som hjelper en person med å for eksempel vite hvor de befinner seg langs 

en strekning. Det kan for eksempel være lyd fra en vifte. Det kan også 

kjennes ved berøring som et søppelspann, en skråning i bakken eller en 

fasade som tar slutt.  
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Synshemming Synshemming (synstap) brukes i rapporten som et samlebegrep og 

inneholder ulike kategorier av nedsatt syn iht. WHO.  

I rapporten innebærer blindhet at personene har lyssans eller fingertelling 

ved 1 m-0,02, alternativt ingen lyssans. 

Synshemming er et samlebegrep som deles i seks undernivåer;  

alvorlig, moderat, mild, blindhet i tre nivåer.  

Synshemming inklusiv blindhet 

kategori 0 = mild eller ingen synshemming 0,3-fullt syn 

kategori 1 = moderat synshemming 0,1-0,3 

kategori 2 = alvorlig synshemming 0,05-0,1 

kategori 3 = blindhet 0,02-0,05 

kategori 4 = blindhet lyssans eller fingertelling ved 1 m-0,02 

kategori 5 = blindhet ingen lyssans 

Taktil Informasjon som tas inn med berøringssansen via berøring, i denne 

rapporten først og fremst via føtter og mobilitetsstokk. 

Taktil kontrast  Forskjellen mellom to overflater som gir en taktil kontrast mot 

hverandre. Kjennbar, taktil kontrast skapes gjennom to ulike 

overflatestrukturer, for eksempel gress mot asfalt, kunstige ledeoverflater 

mot en jevn overfalte (asfalt, fliser). 

Mobilitetsstokk For en person med synshemming er den lange, hvite stokken, dvs. 

mobilitetsstokken, et hjelpemiddel ved forflytting. Ved hjelp av denne 

innhentes taktil informasjon om underlaget, hindringer og nivåforskjeler. 

I tilleg kan lyden som oppstår når stokken slår mot underlaget benyttes til 

orientering (Yablonski 2000). 
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1 Innledning 

1.1 Formål 

Formålet er hovedsakelig å lage en beskrivelse av hvordan folk flest, blinde og svaksynte orienterer seg i 

uterom og byggverk. Formålet er også å gi en oversikt over tilgjengelig litteratur på området.  

Materialet som fremlegges vil kunne bearbeides og benyttes som veiledningsmateriale for planleggere og 

prosjekterende. Rapporten drøfter hvordan informasjonen bør anvendes og sammenstilles for at 

planleggere og prosjekterende skal kunne bruke materialet for å få et verktøy til å kunne benytte ulike 

virkemidler for å tilrettelegge for god orientering i sine prosjekter. 

1.2 Bakgrunn 

Vegdirektoratet har opp gjennom årene gjennomført noen prosjekter for å forbedre det fysiske miljøet for 

personer med synshemming. Tilrettelegging for svaksynte i transportsystemet er en viktig del av arbeidet 

med å gjøre samfunnet universelt utformet.  

I Statens vegvesens Håndbok 278 «Universell utforming av veger og gater» beskrives det på flere måter 

at gatemiljøet skal planlegges på en slik måte at selv personer med nedsatt syn skal kunne bruke 

transportsystemet. Også Direktoratet for byggkvalitet har i sine forskrifter med krav og beskrivelser av 

universell utforming, med det formålet å øke orienterbarheten. 

Internasjonalt og nasjonalt utformes omgivelsene i dag med store brister for personer som er 

synshemmede, og det har blitt stort fokus på å legge taktile heller (kunstige taktile indikatorer). Dette til 

tross for at forskning viser at naturlige ledelinjer er det beste å bruke. Transportøkonomisk institutt (TØI) 

har, utifra behovet for å identifisere hvorfor det bygde miljøet ikke er brukbart (nok) for synshemmede, 

lagt frem en rapport for å evaluere standarder, håndbøker, veiledere og praksis. Målet med evalueringen 

var å få innspill til hvilke endringer som er nødvendige for å sikre at transportsystemene blir tilgjengelige 

og brukbare for de reisende. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Statens vegvesen og Direktoratet for 

byggkvalitet. Den peker blant annet på problemet med at det finnes mangelfull kunnskap hos de som 

planlegger fysiske miljøer i dag. Med andre ord mangler de tilstrekkelig kunnskap om hvordan personer 

med synshemming orienterer seg, og også hvordan mennesker orienterer seg generelt. Foreliggende 

rapports hovedformål er å beskrive hvordan mennesker generelt orienterer seg, samt hvordan personer 

med synshemming orienterer seg. Orientering og forflytting er et stort område som tar inn mange ulike 

disipliner. Rapporten fokuserer på det som er grunnleggende for orientering og forflytting, det vil si 

koblingen mellom mennesker og miljø. Det fremkommer også hvilke forskjeller som finnes i orientering 

og forflytting mellom en person som ser og en person som ikke ser, og hva som er viktig å tenke på for å 

lette orienteringen i omgivelsene. 

Emma Newman som har skrevet rapporten arbeider heltid med tilgjengelighet i inne- og utemiljø. Emma 

har i mange år jobbet med problemstillinger knyttet til utformingen av det bygde miljø, med fokus på 

personer som har synshemming. I 2003 skrev hun grunnlaget for det som i dag er en populær håndbok om 

betydningen av lyshetskontrast for personer med synshemning i det bygde inne- og utemiljø. Under 

doktorgradstudiene fokuserte hun på problematikken knyttet til synshemade i bygd miljø. Arbeidene ble 

avsluttet med avhandlingen med tittelen «Att vara blind på passage och perrong – en resa utan skyltar och 

signaler». Doktorgradprosjektet ble gjennomført i en tverffaglig sammenheng og problemstillingen 

knyttet til hvordan personer orienterer og forflytter seg, var grunnlaget for hele arbeidet. Emma har alltid 

hatt et tett samarbeid med personer som arbeider med orienterings- og forflyttingstrening. I dag arbeider 

Emma først og fremst innen trafikkplanlegging og er rådgiver i utforming av ulike veg- og 

jernbaneanlegg ut ifra fotgjengernes og de reisendes behov. Hun møter daglig vanskelighetene 

planleggere har med å forstå hvordan omgivelsene må utformes for at det skal være orienterbart for alle, 

noe som er et komplisert område.  
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Resultatene fra avhandlingen viser blant annet at detaljutformingen for den aktuelle gruppen spiller en 

stor rolle og i tillegg at et det benyttes et systematisk «språk» i omgivelsene. Dette systematiske språket 

handler ikke først og fremst om det som er synlig i omgivelsene, men viktigheten av at planleggere forstår 

hvor mye personer med synshemming bruker de andre sansene for å orientere seg.  

1.3 Avgrensninger  

Rapporten diskuterer kun behovene svaksynte har når de orienterer seg og går ikke inn på behovene til 

mennesker med andre funksjonsheminger. Noen av de behovene som eksisterer hos personer med 

synshemming, kan også finnes hos personer med andre typer funksjonshemninger.  
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2 Metode 

Det er gjennomført et litterturstudie som dekker informasjon fra ulike disipliner. Orientering er et stort 

forskningsfelt som berører flere fagområder, alt fra arkiterktur og planlegging, til klinisk vitenskap, 

samfunnsvitenskap og psykologi. Litteratursøket knyttet til generell orientering ble derfor begrenset til 

litteratur som fokuserer på hvordan orienteringen påvirkes av både utformingen av omgivelsene og den 

enkeltes forutsetninger ut i fra forskjellige persepektiver. Begrensningen skyldes formålet med søket.  

Det har blitt sendt ut et strukturert spørreskjema til mobilitetsinstruktører i Norge. Svarene har blitt sendt 

tilbake skriftlig. De personene som svarte har yrkesprofesjon, syns- og mobilitetspedagoger, fagteam fra 

Statped sørøst, fagavdeling syn.  

Det er også gjennomført samtaler med en erfaren orienterings- og forflyttingslærer fra Sverige for å finne 

ut hvilken litteratur som er den mest brukte når det gjelder orientering og forflytting i Sverige.  

Planleggere og prosjekterende bruker ofte bilder og illustrasjoner for å formidle arbeidet eller å ta til seg 

ny kunnskap. 
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3 Å orientere seg 

3.1 Betydningen av orientering – hvordan orienterer vi oss generelt? 

Orientering er en sentral del av hverdagen vår og en viktig del av det meste vi gjør. Vi legger merke til 

viktigheten av å kunne orientere seg først når vi innser at vi ikke finner vegen til et bestemt mål. Det er 

interessant å fundere på hva det er med enkelte omgivelser som gjør det enkelt å komme til målet. På en 

flyplass er det som oftest lett å finne målet. En flyplass planlegges på en slik måte at mennesker skal 

kunne forflytte seg til riktig sted både smidig og trygt. Selve strukturen i bygget hjelper til å styre 

menneskers bevegelsesmønster fra inngangen, via innsjekkingen, videre til sikkerhetskontrollen og til 

slutt til riktig gate. En mer detaljert diskusjon kommer senere i rapporten. 

Orientering handler om å identifisere nåværende posisjon og vite hvordan man raskest og med minst 

mulig anstrengelse tar seg til en annen posisjon (Brunyé et al, 2010 och Fewings, 2001 i Farr et al 2012), 

altså hvordan man enklest mulig finner vegen i ulike omgivelser. Å forflytte seg fra et punkt til et annet 

innebærer, i tillegg til selve forflyttingen, også at et orienteringsproblem må løses. Orientering innebærer 

å vite hvor man er, finne dit man skal og forstå når man er fremme (Silverstone, Lang et al. 2000a). En 

annen måte å beskrive orientering på er bevisstheten om avstand og retning, samt observerte ting eller 

ting man husker i omgivelsene og som man holder styr på i forbindelse med sin egen forflytting (J.J 

Rieser & Garing 1994). For mange av oss er dette en selvfølgelighet, men til tross for dette er orientering 

i seg selv en kompleks prosess som involverer flere sanser. Å orientere seg innebærer tre ulike prosesser 

som hører sammen, nemlig: 

 Beslutningsprosess (og utarbeide en plan for gjennomføring) 

 Gjennomføre en beslutning (konvertere planen til en passende handling til rett tid og sted) 

 Behandle informasjon (noe som innebærer sanseinntrykk og kognisjon, det vil si hvordan 

omgivelsene oppfattes og tolkes. Det er denne informasjonen som er grunnlaget for de to 

førstnevnte beslutningsrelaterte prosessene.) (Farr et al. 2012).  

Sansene er viktige og involveres mer eller mindre avhengig av person. Hvordan disse sansene brukes i 

orienteringssituasjonen avhenger av om en person har noen form for funksjonshemming eller ikke. 

Synet 

Ettersom det har vist seg at ingen sanser kan samle inn og bearbeide samme informasjonsmengde like 

raskt som synet, kan det konstateres at synet har en svært viktig funksjon i orienteringsprosessen og med 

hvordan informasjonen samles inn og tolkes (D. Geruschat & Smith 1997, Lynch 1960). I tillegg til 

hastigheten på innsamlingen og informasjonsmengden som samles inn, er synet også viktig for å 

bedømme avstander. Evnen til på forhånd å danne seg et bilde av omgivelsene, det vil blant annet si å 

kunne bedømme helheten, romfølelsen og avstand gir en person muligheten til å være proaktiv, slik at 

vedkommende kan unngå hindre og oppdage kanter, trapper og lignende i tide (D. Geruschat & Smith 

1997). 

 Oppfatte omgivelsene som en helhet 

 Oppfatte avstand og nivåforskjeller 

Hørselen 

Hørselen har stor betydning for orientering og forflytting (O&F). Det man ser blir ofte bekreftet av 

hørselsinntrykket før man reagerer. Den som mister synet må dermed lære seg å stole fullstendig på 

hørselsinntrykkene. Hørselsinformasjon kan inndeles i:  

 Lokalisering av lyd 

Lokalisering av lyd innebærer å kunne bestemme både avstanden til og plasseringen av en lydkilde, 

for eksempel et lydsignal eller en dør som automastisk åpner seg.   
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 Oppfatte lydens bevegelse og retning  

Det å oppfatte lyds bevegelse og retning, handler om å forstå og bruke lyden for eksempel fra 

mennesker i bevegelse, f.eks i en korridor eller i et rom, ved et gangfelt, i en resepsjon eller å høre og 

forstå hvor et kjøretøy kommer fra..  

 Ekkolokalisering 

Ekkolokalisering går ut på å tolke de fysiske omgivelsene ved hjelp av lyd som reflekteres. Ekkoet 

kan gi informasjon om vegger, trær, hekker og bygninger. Lyden som fremkaller ekko, kan for 

eksempel være lyden fra fottrinn, egen stemme eller mobilitetsstokken. Personer kan, ved hjelp av 

ekkoeffekten, lære seg å høre hvor en inngang er dersom de går parallelt langs en husvegg, eller å 

høre et busskur, en stolpe eller tre. Ekkoet kan også hjelpe til med å vurdere størrelsen av et rom.  

 Skjelne og identifisere 

Det å kunne skjelne og identifisere lyd kan også gi informasjon til orienteringsprosessen. Et eksempel 

kan være å kunne skjelne mellom en rulletrapp, en vifte, trafikksignaler og rislende vann i et støyfullt 

miljø.  

Følelsen/berøringssansen 

 Taktil følelse 

Den taktile følelsen innebærer å kunne kjenne forskjell på ulike overflater, former og strukturer med 

hendene eller føttene. Taktil informasjon kan brukes i større eller mindre grad, det vil si gjennom 

taktile skilt og kart eller i omgivelser ved hjelp av følbar struktur.  

 

Figur 1 Ulike strukturer gir mer eller mindre informasjon 

 Proprioseption 

Propriosepsjon handler om å kunne oppfatte og gjenkjenne posisjons- og nivåforandringer som 

formidles gjennom kroppen og musklene. Det vil si at kroppen og mobilitetsstokken, for de 

personene som bruke det, kan kjenne igjen helninger og små nivåforskjeller. 

Lukt 

Lukt kan gi informasjon om at det for eksempel finnes en restaurant i nærheten eller at man befinner seg 

ved havet. 

3.2 Samspillet mellom individets forutsetninger og miljøets utforming  

Ifølge Farr et al.s (2012) litteraturstudie er orientering et samspill mellom et individs og omgivelsenes 

egenskaper.  

 individenes egenskaper som alder, kjønn, kognitiv utvikling, oppfatningsevne, romlig evne, 

samt mentale og fysiske egenskaper.  

 omgivelsenes egenskaper som størrelse, lys- og lydstyrke, tegn og struktur.  

Individenes og omgivelsenes ulike egenskaper kan samhandle gjensidig, for eksempel kan alder påvirke 

kognisjon og lysstyrke påvirke tegnenes klarhet. Også i henhold til Blasch et al. (1997) og Silverstone et 



Orientering i bygg og uteområder, 131122 

10 

al. 2000 påvirkes evnen til å orientere seg av både indre faktorer hos individene (blant annet motivasjon 

og personlighet) og ytre faktorer, det vil si det fysiske og sosiale miljøet, som inkluderer samspillet 

mellom mennesker og samfunnet. 

Individuelle faktorer som påvirker orienteringen 

Individuelle egenskaper, som språk, kultur, kjønn og biologiske faktorer, påvirker orientering,det vil si 

evnen til å behandle sanseinntrykk for å blant annet danne kognitive kart og strategier for rutevalg. 

(Arthur och Passini, 1992 i Farr, 2012). Et kognitivt kart er et individs indre representasjon av 

hans/hennes oppfattelse av verden. Å bygge kognitive kart innebærer prosesser som gjør at individer kan 

samle inn, kode, huske og forandre informasjon om sine omgivelser (Downs og Stea, 1973 i Farr et al, 

2012). Noen mennesker synes det er lettere enn andre å orientere seg. Hvor lett individer kan bestemme 

plassering er avhengig av deres  kognitive evne, det vil si deres evne til å oppfatte omgivelsene gjennom å 

kjenne den og å fange den med sine kognitive evner (Lawton 2010 i Farr et al, 2012).  

Synet er for mange mennesker en selvfølge og har en veldig viktig funksjon i orienteringsprosessen. 

Flertallet tenker trolig ikke over at synet begynner å bli dårligere allerede i 40-årsalderen. Flere enn 50 % 

av alle 80-åringer lider av uklar linse. Mange merker det ikke i begynnelsen. Symptomer på nedsatt syn 

som følge av alderdom er at man blir mer følsom for blending, og at det blir vanskeligere å se kontraster 

(Wexner Medical center). Det er derfor ikke mulig å oppsummere antall personer som har synsproblemer 

med dem som har en diagnostisert synshemming. Dette understreker at det ikke bare er personer med 

synshemming som har nytte av omgivelser som det er lett å orientere seg i. 

Miljøfaktorer som påvirker orienteringen 

Kevin Lynch klassifiserte på 60-tallet elementer som omgivelsene våre er bygget opp av. Elementene er: 

ledd, kanter, distrikt, noder og landemerker. Ledd muliggjør forflytting og kan for eksempel være veger, 

gater, gangveger eller kanaler. Kanter er grenseskillet mellom to områder, for eksempel vegger eller 

kysten. Kantene holder sammen og organiserer det bygde miljøet. Distrikt refererer til seksjoner i 

omgivelsene, og hver seksjon har lignende egenskaper. Noder er strategiske punkter der individene må 

foreta et vegvalg. Noder kan for eksempel være gatekryss, torg eller knutepunkter. Landemerker er 

eksterne referansepunkter som for eksempel katedraler, fjell, skilt eller bygninger (Thorell, 2005 i 

Altenius, 2011 och Lynch, 1960 i Farr et al 2012).  Kart og skilt er orienteringshjelpemidler, de gir 

relevante opplysninger slik at enkeltindivider skal kunne ta en avgjørelse om hvor vedkommende skal 

bevege seg (Lynch, 1960 och Apelt, 2008 i Farr, 2012). 

3.3 Individers forskjellige orienteringsevner 

Evnen til å finne vegen i omgivelsene er et komplekst samspill mellom individuelle og miljømessige 

faktorer. Individuelle faktorer som anvendes for å ta bestluninger er basert på informasjon om 

omgivelsenens egenskaper (for eksempel gatemateriale, skilt, hus, lyd). Beslutningen må omdannes til 

handling for at ønsket målpunkt skal nås (Casakin et al, 2000 in Farr et al 2012). Denne prosessen er mer 

eller mindre krevende for ulike mennesker og en mer eller mindre bevisst prosess hos mennesker. For en 

person uten funksjonshemming er det ikke anstrengende å orientere seg (Yablonski 2000), derimot har 

studier vist at det kreves betydelig mer av personer som er synshemmet (Passini & Proulx 1998; 

Robertson 2001; Schroeder, Rouphail et al. 2006). Fordi, som tidligere nevnt, ingen sanser kan samle inn 

og behandle like store informasjonsmengder like raskt som synet, kan det konstateres at synet har en 

viktig funksjon i orienteringsprosessen (D. Geruschat & Smith 1997). 

3.4 Å leve med en synshemming 

Det å ha en synshemming innebærer å se på sin egen måte eller å ikke se i det hele tatt. Synshemming kan 

innebære blindhet, det vil si å ikke kunne bruke synet, å være svært synshemmet, det vil si bare å ha 

gangsyn, eller å være moderat synshemmet, det vil si å ha nedsatt skarphet, et begrenset synsfelt eller 
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annen innskrenkning av synsevnen (for eksakte definisjoner, se kapitlet «definisjoner»). Synshemming 

medfører orienteringsproblemer som med feil utforming av omgivelsene eller for lite rehablitering fører 

til at man må avstå fra enkelte aktiviter og deler av det sosiale livet.  

Det å komme seg fram og bevege seg er ikke bare vanskelig, det innebærer også en stor risiko. Det er ikke 

bare avhengig av synshemmingen, men også av forholdet mellom synshemmingen og omgivelsene man 

er i. Når det er mulig å forflytte seg i omgivelsene oppleves ikke hindringer på samme måte og det gir 

heller ingen handikapp (Lawton & Nahemow 1973, Iwarsson & Ståhl, 2003). I omgivelser som fungerer 

for forlytning, oppleves ikke hindre på samme måte, og hindrene medfører heller ikke noe handikapp. 

Bruk kun av fysiske tiltak i de bygde omgivelsene løser ikke problemene for mennesker med 

synshemminger. Det er en hel kjede av faktorer som må samarbeide: 

 Hvilken rehablitering individene har fått, det vil si omfanget av trening med å orientere og 

bevege seg med eller uten hjelpemidler. Enkeltindivider har et eget ansvar for å lære å orientere 

seg. 

 Individenes orienteringsevne.  

 Individenes personlige egenskaper.  

 Hvor godt omgivelsene er tilrettelagt for forflytning 

 Omgivelsenes og virksomhetenes anvendelighet (Silverstone, Lang et al. 2000a) 

Mange forestiller seg at en person med synshemming ser uskarpt eller ingenting. Begrepet synshemming 

forveksles ofte med defekter i synets skarphet. Synsskarpheten er imidlertid bare én av komponentene i 

synet. Synsfelt, synshastighet og koordineringsevne, avstandsbedømming, dybde-, farge- og nattesyn er 

også viktige komponenter, som alle påvirker muligheten til å orientere seg på ulike måter. 

Synsfeltet kan deles inn i det perifere og det indre synsfeltet:  

 Perifere, det ytre synsfeltet – her ser vi nesten bare i gråtoner og kan registrere bevegelser. Vi har 

bare en diffus oppfatning av form i dette synsfeltet.  

 Indre, det sentrale synsfeltet – her oppfatter vi detaljer og de fleste fargene. Det brukes normalt 

ved presisjonsarbeid.  

Synstap skjer enten sentralt eller perifert og dette gir naturligvis helt ulike forutsetninger for 

orienteringen. Personer med synshemming har ofte store blendingsproblemer i kombinasjon med behovet 

for mye lys for å kunne se bra. Det tar tid for øyet å justere mellom lys og mørke, og omvendt. En 

forringet synshastighet fører til at det tar lenger tid å se og tolke sine egne opplevelse (Handikappinstitutet 

1990). 

3.5 Vanlige synshemminger og konsekvensene deres 

 

Ulike synshemminger gir ulike behov når man skal 

orientere seg. Dersom man som planlegger vil utforme 

omgivelsene slik at de blir orientarbare, også for 

personer med synshemming, er det viktig å vite om 

forskjellene mellom ulike synsskader. Omgivelsene 

må være støttende på flere måter – ikke utelukkene 

ved bruk av kunstige ledeoverflater/indikatorer.   

 

 

 

 

 

Figur 2 Synsfelt for en fullt seende person 
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Skader og defekter på den gule flekken (Makuladegenerasjon).  

Macula degeneration starter ofte med forvrengning av 

bildet. Personer kan oppfatte rette linjer bukter på seg 

og enkelte bokstaver eller siffer kan falle bort når man 

leser. Dette utvikles siden til synstap i det sentrale 

synsfeltet. Makuladegeneration resulteter i: 

 Vanskeligheter med å se detaljer. 

 Problemer med lesing og nærarbeid, vanskelig-

heter med å kjenne igjen mennesker på gaten.  

 Påvirkningen av skarphet og fargesynet gjør at 

man ofte ser i gråtoner.  

Personer med Maculadegeneration har behov for mye 

lys og tilstrekkelig med lyshetskontraster på ulike 

detaljer i omgivelsene. Skader eller defekter på den 

gule flekken er den vanligste og største synsskaden blant eldre. I 70-årsalderen har cirka 30 % av 

befolkningen en form for skade på den gule flekken (Handikapinstitutet 1990). 

Grønn stær (Glaukom) 

Ved grønn stær – eller glaukom – øker trykket i øyet, 

noe som fører til at synsnerven blir ødelagt. 

Netthinnens synsceller ødelegges, og synsfeltet 

krymper med start i det ytre synsfeltet, noe som gir et 

tunnelsyn. Glaukom resulterer i:  

 Kraftig nedsatt gangsyn når bare synet rett frem 

fungerer.  

 Nattblindhet som gjør at man sjelden ser noe når 

det er mørkt ute.  

 Nedsatt kontrastsyn.  

Personer med grønn stær har behov for mye lys som 

er plassert på en sånn måte at det ikke gir blending. 

Det kreves også store og tydelige markeringer for at 

personene skal kunne oppfatte ting i omgivelsene. Det er nødvendig for personene å bevege hodet mye 

for å få et helhetsbilde av omgivelsene, hindringer eller andre trafikanter som plutselig dukker opp fra 

siden er vanskelig å oppdage (Handikapinstitutet 1990). 

Grå stær(Katarakt) 

Grå stær – katarakt – kommer av at öyelinsen blir 

ugjennomsiktig, noe som förer til at synet blir uklart. 

Synet blir tåkete og kan sammenlignes med å se 

gjennom plast. 

Katarakt resulterer i: 

 At dobbeltsyn kan inntreffe 

 Nedsatt fargesyn 

 Problemer med å se kontraster kan oppstå. Lyset 

som kommer inn i øyet «spretter» omkring ettersom 

lyset brytes annerledes ved linsen 

 Ødelagt avstandsbedømming ettersom grå stær 

vanligvis påvirker det ene øye mer enn det andre. 

 

Figur 3  Synsfeltet ved defekter på den gule flekken. 

 

Figur 4 Grønn stær 

 

Figur 5 Grå Stær 
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Personer med grå stær av avhengig av mye lys i omgivelsene, men de er samtidig veldig 

følsomme for blending (Handikapinstitutet 1990). 

Øvrige synsforstyrrelser 

Det finnes mange ulike synsforstyrrelser og det er 

store forskjeller mellom dem. Ved diabetes kan synet 

forsvinne flekkvis på grunn av blødninger i øyet og til 

slutt føre til blindhet. Nystagmus er et annet 

synsproblem som gir spastisitet i øyemuskulaturen. 

Det resulterer i ukontrollerte bevegelser av øyeeplet 

som gjør det vanskelig å fokusere på et objekt 

(Handikapinstitutet 1990). 

 

 

3.6 Orientering og forflytning i omgivelsene som synshemmet 

Betydningen av orientering er spesielt viktig å forstå og få med i utformingen av de fysiske inne- og 

uteomgivelsene for å forenkle hverdagen til personer med noen form for orienteringsvansker. 

Vanskeligheter med å orientere seg kan være på grunn av en funksjonshemming eller at et menneske er på 

en nytt sted eller i en ny bygning. 

Det har vist seg at det fysiske og sosiale miljøet spiller en stor rolle for personer med synshemming når 

det gjelder muligheten til å kunne forflytte og orientere seg (Golledge 1993; Marston 2002). Årsaken til 

det er at de benytter seg av de inntrykkene som omgivelsene gir opphav til for å orientere seg (Blasch, 

Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000a). Detaljutformingen av det fysiske miljøet derfor svært 

viktig. Ettersom personer med synsheming ofte opplever at de hindres fra å delta i samfunnet på grunn av 

sin begrensede evne til å forflytte seg selvstendig og å gjennomføre reiser, finnes det i dag visse feil eller 

mangler i det bygde miljøet (Marston 2002). Personer med alvorlig synshemming eller blindhet får ikke 

kjøre bil og er derfor avhengig av forflytting til fots, med tog eller buss (Marston & Golledge 2003; 

Yablonski 2000) for å involvere seg i samfunnet.   

For at omgivelsene skal være lette å orientere seg i, er det nødvendig at det finnes enkelte detaljer/element 

som gir stimuli slik at en person med synshemming kan oppfatte dem. Dette kan for eksempel være at 

lyden i rommet gir et bilde av hvor stort rommet er, eller at lyden eller følelsen fra gangveien forteller at 

det er en grusveg. Disse kan gi informasjon/signaler (stimuli) på ulike måter. For å forstå hvilke 

miljökriterier dette kan være og hvordan de skal utformes, må det først redegjøres for hvordan personer 

med synshemminger orienterer seg. For en planlegger er denne informasjon grunnleggende for å forstå de 

behovene personer med synshemming har.  

For personer som er synshemmede er det vanskelig å få en oversikt over omgivelsene ettersom den 

informasjonen de tar inn gjennom sansene, er begrensete fragmenter av informasjon som ikke er 

visuell. Disse personene må derfor konsentrere seg om å utforske miljødetaljer/element og deretter 

sette sammen delene til et helhetsbilde (et såkalt mentalt kart). Både sanseinntrykk og kognitive 

prosesser er derfor viktig i orienteringsprosessen (D. Geruschat & Smith 1997; J.J. Rieser, Guthe 

et al. 1982). For personer som kan se, er det motsatt, først oppfattes helheten og deretter fokuseres 

det på detaljene.  

Hvilke detaljer som brukes til å orientere seg kan vare ulike, og er avhengig av graden av syns-

hemming. I løpet av en forflytting skjer en konstant prosess med å legge nye puslespillbiter på 

plass for å utvide det mentale kartet. Dess flere sammenhengende detaljer som finnes, desto 

 

Figur 6 Diabetes retinopati 
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enklere og mindre anstrengende blir det å fullføre puslespillet og forflytte seg langs en strekning 

eller i et bygg. Om miljøet er kjent fra før eller ikke spiller også inn. 

 

Figur 7 Bare detaljer av helheten som skal settes sammen til et helhetsbilde (se figur 14 for hele bildet). 

Hvilke detaljer/element som tas inn via sansene og gir viktige signaler, er beskrevet senere i rapporten. 

For personer som er synshemmede er evnen til å orientere seg i ulike omgivelser både en treningssak og 

en kompleks prosess å håndtere. Treningen handler om å lære seg å utnytte den informasjon de øvrige 

sansene gir (Bentzen, Barlow et al. 2000; Blasch, Wiener et al. 1997; Marston & Golledge 2003; 

Mizukami, Fujinam et al. 2002; Silverstone, Lang et al. 2000a). 

Personer som er synshemmede må stole på flere spesifikke sanseinformasjoner, noe som krever 

persepsjonstrening. Denne treningen innbærer å bevisstgjøre personer med synshemming om informa-

sjonen som finnes i omgivelsene. Dette for å kunne sortere ut og benytte seg av den. Informasjonen 

kommer via: hørselen, følelsen, lukter, eventuelt gjenværende syn, samt posisjons- og nivåforandringer 

som formidles gjennom kroppen og musklene (Holmberg K., Svensson  A, 2012,Blasch, La Grow et al. 

1996; Blasch, Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000b). I kapittel 3.3 redegjøres det detaljert for 

de ulike sansene og hvilken informasjon som vanligvis tas inn via dem.  

Hørsel  

 Lokalisere lyd 

 Oppfatte lyds bevegelse og retning 

 Ekkolokalisering 

 Skjelne og identifisere 

Følelsen/berøringssansen  

 Taktil følelse 

 Proprioseption 

Lukt 

 Skille mellom plassen (havet) og dens funksjon (fiskedisk) 
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Annan viktig information kan væra temperatur og vind. (Blasch, Wiener et al. 1997).  

Sanseinntrykkene benyttes for å kunne orientere seg. Sanseinntrykkene supplerer etter tur sine antagelser 

og kunnskaper om hva som er forventet og vanlig i det miljøet og de omgivelsene man befinner seg i 

(Schroeder, Rouphail et al. 2006; Seidman 1991). 

Personer som er blinde orienterer seg på en annen måte enn personer som har nedsatt syn. Ettersom 

personer som er blinde ikke kan få noen visuell informasjon, er de helt avhengige av signaler (stimuli) 

som omgivelsene rundt dem gir. Hvordan folk kan se er helt avhengig av grad av synshemming eller 

blindhet, og dermed kan forutsetningene for orientering og forflytting variere mye (Blasch, Wiener et al. 

1997; Fletcher 1999; Silverstone, Lang et al. 2000a).  Dette får ulike praktiske konsekvenser både når det 

gjelder krav til omgivelsene og de tekniske hjelpemidlene som det er nødvendig å bruke. Denne 

forskjellen er viktig å huske på i planleggingsfasen. 

Trening i orientering og forflytting (O&F) 

I Norge er det først og fremst Statped, enkelte voksenopplæringssentre, 

privatpraktiserende O&M-pedagoger/instrukterer samt førerhundskoler 

som gir personer med synshemming hjelp og trening til å lykkes med et 

selvstendig liv som mulig. (Se bilag 1 for ytterligere informasjon). At 

personer velger å delta på denne treningen er viktig for deres egen 

sikkerhet og det er nødvendig siden enkeltpersoner er ansvarlige når de 

beveger seg i ulike omgivelser. En del av treningen omfatter orienterings – 

og forflyttingstrening. De personene som jobber med O&F og som trener 

personer har en viktig oppgave og stor kunnskap om hvorvidt omgivelsene 

fungerer i orienteringssituasjoner eller ikke (se Figur 8). Ettersom de møter 

mange ulike mennesker med synshemming, skaffer de seg bred kunnskap 

som enkeltindivider ikke kan oppnå. 

Som tidligere nevnt innebærer orientering å vite hvor man er, finne dit man skal og forstå når man er 

fremme (Silverstone, Lang et al. 2000a). Hvert delmoment innebærer mange steg som det må trenes på. Å 

planlegge en reise er mer enn selve forflyttingen, nemlig å kjøpe en billett og lære seg å gå om bord på en 

buss. 

Personene trenes i både strategier for å bruke sanseinntrykk (persepsjonstrening), for eksempel til å bygge 

opp et indre, mentalt kart av omgivelsene ved bruk av ulike detaljer. En del av oppbyggingen av mentale 

kart kan være å finne orienteringspunkter langs en gangvei som kan settes sammen til et ledelinje (se 

Figur 2). Personer trenes også i å bruke hjelpemidler og mye mer. Andre viktige stratiger som læres er 

hvordan man bør handle i bestemte situasjoner (Blasch, Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 

2000a, Holmberg K., Svensson A, 2012), eksempelvis å søke etter en kant for å vite at en gate begynner 

eller å finne en trapp. Personer trenes både før og under en forflytting. Det er ganske uvanlig at personer 

med med alvorlig synshemming eller blindhet begir seg ut i omgivelser som er helt ukjente. 

Vanliga hjelpemidler 

Personer som er synshemmet benytter både tekniske hjelpemidler og omgivelsene til hjelp når de for-

flytter seg (Blasch, La Grow et al. 1996; Silverstone, Lang et al. 2000a). Studier viser at det personer med 

synshemming og blindhet trenger for å orientere seg er forskjellige informasjonstyper som de kan 

kontrollere samtidig (Hauger, Rigby et al. 1996; Schroeder, Rouphail et al. 2006). 

Ved forflytting er de vanligste hjelpemidlene for personer med synshemming mobilitetsstokk, førerhund 

og ledsager. Hjelpemidlene ledsager og førerhund gir beskyttelse mot objekter og farer mens man går, 

mens mobilitetsstokken først og fremst hjelper til å oppfatte informasjon og i visse tilfeller beskytte mot 

farer. Dette innebærer at personer som er synshemmede orienterer seg forskjellig avhengig av 

hjelpemidler og hvordan de anvendes (Rodgers 2005; Whitstock, Franck et al. 1997; Yablonski 2000).  

Nedenfor er det gitt en gjennomgang de respektive hjelpemidlene. 

Figur 8 En person med mobili-
tetsstokk 
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Førerhund  

En førerhund blir trent på en spesiell måte for å være hjelperen til en person. Førerhunder kan gjøre 

forskjellige ting, avhengig av hva de er blitt opplært til. Den skal stoppe ved trapper og andre kanter. 

Videre skal hunden kunne lede frem til dører, benker og ledige plasser på buss og tog. Førerhunden vil 

også hjelpe brukeren med å finne retningen / hvor man skal gå. Når det gjelder de fysiske omgivelsene er 

det viktig for brukeren at det finnes alternative veger der det er rulletrapper og svingdører. Det er også 

viktig med forskjellige typer stolper, ettersom brukeren skal kunne gi ordre om å finne stolpe ved for 

eksempel et gangfelt. Førerhunden vil lose den synshemmede forbi hindringer, mens en stokkbruker i 

mye større grad vil orientere seg ved hjelp av hindringene. Stokkbrukeren vil holde seg på riktig ganglinje 

ved hjelp av hindringene som finnes på hver side (vegger, kantstein, og lignende) (Silverstone, Lang et al. 

2000a). 

Mobilitetsstokk  

Mange synshemmede benytter hvit stokk, enten kontinuerlig eller ved behov. Den lange hvite 

stokken, dvs. mobilitetsstokken (se Figur 9), brukes til taktil berøring og til å bevisstgjøre 

brukeren på bakke- og gulvmateriale, hindringer og nivåforskjeller. Det er utarbeidet 

forskjellige stokkteknikker for å hjelpe brukeren med å informere om bakkens beskaffenhet. 

Stokken brukes også for å gjøre andre mennesker oppmerksomme på at brukeren er 

synshemmet (Holmberg K., Svensson A, 2012, Blasch el al 2010, Storliløkken et al 2012). 

Stokken har en «kule», det vil si en tupp nederst på stokken. Hylsene kan være forskjellig 

utformet, noe som gir muligheten til å oppfatte informasjon på ulike måter. Stokken beskytter 

også kroppen til en viss grad fra å gå inn i ting. Ved å være oppmerksom både på de lydene 

som oppstår når stokken slår mot underlaget og lyden fra sine egne fottrinn, kan personen få 

informasjon om omgivelsene via ekkolokalisering. Materialvalget på overflater påvirker 

derfor personens orientering (Holmberg K., Svensson  A, 2012, Blasch, La Grow et al. 1996; 

Blasch, Wiener et al. 1997; Yablonski 2000). Ulike studier har vist betydningen av at riktig 

stokkteknikk benyttes. Det finnes tre hovedteknikker for bruk av hvit stokk, henholdsvis 

pendelteknikk, glideteknikk, som er den vanligste, og diagonalteknikk. Hvilken stokkteknikk 

som brukes påvirker detaljeringsgraden på hva personene kan identifisere i omgivelsene. 

 

Pendelteknikken, stokken pendler foran kroppen i en skulderbred diagonal bevegelse. 

Denne teknikken brukes som oftest i inne- og utemiljøer man kjenner fra før (Blasch el 

al 2010, Blasch, La Grow et al. 1996; Blasch, Wiener et al. 1997). Pendelteknikken 

gjennomføres ved at brukeren svinger den hvite stokken i takt med skrittene. Når den ene foten treffer 

underlaget, skal stokktuppen sondere underlaget foran motsatt fot. Brukeren beveger stokken i en lav bue 

over til motsatt side ved neste skritt, og undersøker underlaget der. Bevegelsen gjentas for hvert skritt. På 

denne måten kan den blinde korrigere kursen når stokken treffer for eksempel en husvegg eller en stolpe, 

dersom det finnes slike elementer å følge. Denne teknikken kan være vanskelig å lære (Blasch el al 2010, 

Storliløkken et al 2012). 

Glidteknikken Når en utfører glideteknikken korrekt, det vil si at stokktuppen konstant er i kontakt med 

underlaget, kan endringer i overflatestrukturen og nivåforskjeller lettere identifiseres. Dette gjør at 

brukeren får bedre kontroll over og kontinuerlig kontakt med underlaget.( Blasch el al 2010, Storliløkken 

et al 2012). Teknikken ligner mye på pendelteknikken, men den gir mer detaljert informasjon. 

Det er vanlig å anvende en kombinasjon av de to stokkteknikkene nevnt ovenfor. En kombinasjon av 

glide- og pendelteknikken er én måte å følge en opphøyet kant. Vedkommende vil da bruke glideteknikk 

mot kanten, på for eksempel en trapp, for å være sikker på å oppdage den, og benytte seg av 

pendelteknikk tilbake til stokkens utgangspunkt. Ved nedsenkede kanter (slik som fortauskant) kan en 

mulig løsning være å føre stokken i en pendelbevegelse ned på bakken litt på utsiden av kanten, la 

stokken gli litt tilbake for å fange opp kanten og benytte seg av pendelteknikk for å få stokken tilbake til 

utgangspunktet (Storliløkken et al 2012). 

Diagonalteknikken fungerer ved at brukeren holder stokken med den ene hånden, mens tuppen av 

stokken peker mot motsatt side. Stokken ligger diagonalt foran kroppen og fungerer som en beskyttelse 

(Holmberg K., Svensson A, 2012, Blasch el al 2010 ). Teknikken brukes først og fremst innendørs, i 

Figur 9  

Mobilitetsstokk 



Orientering i bygg og uteområder, 131122 

17 

kjente omgivelser og på folksomme steder. Dette er den teknikktypen som oftest brukes til sporing. 

Sporing utføres ved at brukeren legger stokktuppen i skjøtet mellom underlag og vegg, ledelinje eller 

annen ytterkant og følger linjen bortover. 

Markeringsstokk 

Stokken skal først og fremst brukes for å gjøre folk i nærheten oppmerksomme på at stokkbrukeren ikke 

ser. Stokken er kortere og tynnere enn mobilitetsstokken og er ikke tenkt brukt som hjelp å finne for 

eksempel taktil informasjon i omgivelsene. 

Andre hjelpemidler  

Elektroniska hjälpmedel. Det finnes i dag forskjellige 

varianter av dette i mange former og funksjoner, eksem-

pelvis dataprogrammer eller GPS-funksjoner. Når det 

gjelder GPS og kartfunksjoner finnes det i dag ikke noe 

komplett system som gir så detaljert informasjon at det går 

an å orientere fullt og helt kun gjennom GPS-

informasjonen. Det som er viktig å huske på er at 

muligheten å høre det vanlige lydbildet, gjennom for 

eksempel ekkolokalisering, reduseres når man får annen 

informasjon på øret, slik som GPS-er ofte gir. Utformingen 

av omgivelsene bør derfor fremdeles prioriteres, selv om 

nytt teknisk utstyr blir oppfunnet. 

Til og med mobiltelefon, nettbrett, digitalt kamera, 

båndspiller/lydopptager, lydfyr, kompass, lommelykter/ 

hodelykter og lys brukes som hjelpemidler  

Elektronisk informasjon som kan samles inn før en reise 

eller forflytting i et lokale kan være viktig. I Sverige finnes 

det for eksempel informasjon om alle stasjoner på 

stasjonenes hjemmesider.  

Informasjonen består av en beskrivelse av hvordan stasjonene ser ut og hvilke tjenester som er 

tilgjengelige. 

Taktile kart er kart som gir en oversikt gjennom kjennbar informasjon. Det kan brukes i 

treningssituasjoner der en person skal lære seg og forstå strukturen og helheten til et område eller en 

bygning. Disse brukes også på stasjonsområder og på enkelte offentlige plasser ( Silverstone, Lang et al. 

2000a). 

Strategier for å orientere seg  

Personer med synshemming kan lære seg noen strategier for å klare å orientere seg i ulike situasjoner. 

Nedenfor redegjøres det for noen av disse strategiene som gis i orientering- og forflyttingstrening. 

Orienteringspunkter brukes som en del av orienteringsstrategien 

Orienteringspunkter er noe som tiltrekker seg oppmerksomheten og som går an å identifisere, det er også 

noe fast som ikke flytter seg. De forteller noe og kan sammenlignes med visuelle tegn eller landemerker 

for seende personer. Detaljer/element i omgivelsene er noe som for eksempel kan gi informasjon om at 

personen befinner seg utenfor biblioteket. De identifiseres sammen med andre eller selvstendig. En 

fontene kan den perioden er påslått, fungere som et orienteringspunkt via lyden. 

Strategien for å krysse en gate i et gangfelt uten signalregulering 

Strategien inneholder mange elementer som må holdes styr på. I en treningssituasjon introduseres 

kryssingsstedet eller gangfeltet gjennom en beskrivelse og/eller ved hjelp av et taktilt kart. I praksis skal 

Figur 10 En taktil karta över en lekplats 

Figur 11 Taktil områdekart over en lekeplass 
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deretter personene finne frem til kryssingsstedet og søke med mobilitetstokken etter fortauskanten som 

forteller hvor gaten begynner. Deretter går personen et skritt tilbake for å unngå å havne i ute i krysset. 

Etterpå skal personen stille seg vinkelrett på krysningen og holde stokken diagonalt foran seg, godt synlig 

fra alle hold. Det å klare å stille seg opp i riktig retning krever ofte hjelp fra omgivelsenes «signaler». 

Dette kan være via fortauskanten, en vinkelrett fasade bak ryggen, et gjerde eller bare 

magefølelsen/vissheten i kroppen, med mer. Personen konsentrerer seg samtidig om å høre på trafikken 

og er oppmerksom på svingende kjøretøy. Når personen anser det som klart å krysse, går personen og 

pendler med stokken foran seg samtidig som lyden fra omgivelsene overvåkes. Stokken fanger deretter 

opp fortauskanten på den andre siden, som bekrefter at man har nådd enden av krysningen. 

Strategien for å krysse en gate i et signalregulert 

gangfelt med og uten akustisk signal 

Ved kryssing av signalregulerte gangfelt utstyrt med akustisk signal 

oppsøkes stolpen, deretter finner personen retningen ved hjelp av 

kantstein, taktil pil eller andre elementer som kan være til hjelp på 

dette stedet. Vedkommende trykker så på knappen og venter på 

klarsignal (grønt signal) (Figur 12). Dernest går personen rolig og 

bestemt over gaten mens han/hun bruker pendelteknikken. Ved 

signalregulerte gangfelt uten akustisk signal handler personene på 

tilsvarende måte som ved gangfelt uten signalregulering, men 

personen må først oppsøke signalstolpen. Personen må være ekstra 

oppmerksom på trafikkrytmen og andre trafikanter for å kunne 

avgjøre når det er grønt (Holmberg K., Svensson A, 2012). På steder 

der det ikke finnes kanter, er det vanskelig å vite hvor en gate 

begynner og slutter. Det er til og med vanskelig å finne retningen for 

å komme over til motsatt side så rett som mulig. På grunn av dette 

plasseres taktile varselsoverflater før og etter en kryssing av gater 

med biltrafikk – fremfor alt på steder der det ikke finnes fortaus-

kanter. Personer må læres opp til å identifisere disse overflatene med 

stokken. Hvordan disse overflatene må utformes for at de skal kunne identifiseres taktilt, blir forklart 

senere i rapporten. 

Strategien for å gå i en trapp 

Avhengig av grad av synshemming, gjennomføres orientering forskjellig. Generelt lærer personer som 

bruker stokk å anvende glideteknikken frem til nedadgående trapper for å identifisere kanten og deretter 

rekkverket. En måte å gå ned en trapp på er at stokken holdes diagonalt foran, stokktuppen holdes på tre 

trappetrinn foran seg og stusser hvert trappetrinn. På denne måten identifiseres hvileplan og trappens slutt 

med stokken når steget flater ut i god tid innen personen tar siste stedet. Ved en oppadgående trapp 

pendler personen frem til første trappetrinnet, rekkverket identifiseres og stokken løftes opp slik at 

stokktuppen hviler mot andre trinn. 

For personer som ikke bruker stokk, men som har en synshemming, er det til hjelp at trappens første og 

siste steg skiller seg ut med lyshetskontraster. På denne måten blir kanten mulig å identifisere for dem. 

Rekkverkets utforming kan også gi informasjon om hvordan trappens utforming er, ved for eksempel 

hvileplan eller når en trapp begynner eller slutter. Det at rekkverket går stikker ut 0,3 m ved øverste og 

nederste trappetrinn gir informasjon om trappen via hendene. 

Figur 12 Tryckknappslåda med taktil 
pil på ovansidan 
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4 Orientering i forskjellige miljøer 

4.1 Forutsetninger for orientering 

Omgivelsenes utforming er av stor betydning for orientering, ettersom denne er et samspill mellom 

individets ferdigheter og omgivelsenes utforming.  Utformingen av omgivelsene gir sanseinntrykk til den 

personen som skal bruke dem. Som tidligere nevnt har synet en veldig viktig funksjon i forbindelse med 

orientering og informasjonsinnhenting, da det viser seg at ingen annen sans kan samle og behandle 

samme mengde informasjon så raskt som synet (D. Geruschat & Smith 1997, Lynch 1960).  

Målet med all fysisk utforming av omgivelser, både innendørs og utendørs, er at disse skal kunne utnyttes 

på best mulig måte. Mennesker må kunne bevege seg fritt og selvstendig på en trygg måte. Det er viktig å 

ha dette i tankene allerede i oppstarten når man planlegger ny bebyggelse. I henhold til lover og 

forskrifter skal alle nybygg og alt som bygges om være universelt utformet i henhold til visse 

designprinsipper. På denne måten blir byggene tilgjengelige og brukbare for alle mennesker, også 

mennesker med nedsatt orienterings- og bevegelsesevne. 

4.2 Støtte i de fysiske omgivelsene ved hjelp av utformingen 

Selv om man kan trene og bruke tekniske hjelpemidler til å utvikle strategier for å orientere seg, er ikke 

dette tilstrekkelig for at personer med synshemming skal klare å bevege og orientere seg i omgivelsene. 

For at omgivelsene skal bli tilgjengelige, må det være mulig å orientere og forflytte seg i hele reisekjeden 

(Silverstone, Lang et al. 2000a). Det viser seg at det er nødvendig utforme signaler ved hjelp av ulike 

miljødetaljer/element som gir kompletterende informasjon til den som forflytter seg. Det er også 

nødvendig å planlegge slik at unødvendige hindre ikke plasseres i gangtraseene. For at signalene fra de 

forskjellige miljødetaljer eller elementene i gatemiljøet skal være til nytte for orienteringen, er det viktig 

at de kobles sammen slik at de fungerer som en kjede mellom forskjellige målpunkter.  

Ved nybygging og ombygging er det viktig å tenke på hvilke målpunkter menneskene først og fremst skal 

gis forutsetninger for å kunne bevege seg til. Dersom man for eksempel planlegger et torg, er det viktig å 

planlegge slik at man kan ta seg frem til bank, postkontor, dagligvareforretninger, bussholdeplasser, 

stasjoner, skole og barnehage m.m.  

For at bygninger og byrom skal tilfredsstille kravene til orienterbarhet, sikkerhet og trygghet, er det viktig 

at de har en utforming som er: 

 Enkel og logisk 

 Oversiktlig 

 Gjenkjennelig 

 Tydelig, uten forvirrende komponenter 

 Sikker, uten risikoer eller farer 

 Ledende, slik at man blir ledet mellom forskjellige målpunkter ved hjelp av utformingsdetaljer 

underveis. 

Enkel og logisk. En enkel og logisk planløsning eller byrom gjør det lettere å danne seg et indre, mentalt 

«kart». Helhetsforståelsen øker dersom man bruker konsekvente og logiske løsninger når man utformer de 

forskjellige delene av et byrom, en bydel eller en bygning. For eksempel kan et bygg med flere etasjer 

utrustes med kjennetegn som går igjen, det vil si en eller annen type informasjon som gjør at man kan 

skjelne mellom etasjer eller avdelinger. Nye gatekryss bør planlegges slik at vegene møtes så vinkelrett 

som mulig, samtidig som målpunkter bør være logiske og enkle (Handikapinstitutet 1990, Newman 2010, 

Silverstone, Lang et al. 2000a). 

Oversiktlig. For en person med synshemming er det vanskelig å få et overblikk over omgivelsene. Bildet 

blir ufullstendig fordi man må konsentrere seg om å fange opp detaljer, for så å bruke disse for å danne 
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seg et helhetsinntrykk. Dette er stikk motsatt av hvordan en person uten synshemming tar til seg 

informasjonen: først skaffer man seg et oversiktsbilde, så fanger man opp detaljene. Dette skyldes, som 

tidligere nevnt, at ingen sanser kan samle inn og bearbeide samme informasjonsmengde like raskt som 

synet. Dermed kan det konstateres at synet har en svært viktig funksjon i orienteringsprosessen og for 

hvordan informasjonen samles inn og tolkes (D. Geruschat & Smith 1997, Lynch 1960). I tillegg til 

hastigheten på innsamlingen og informasjonsmengden som samles inn, er synet også viktig for å vurdere 

avstandene til hvor informasjonen er innhentet. Evnen til på forhånd å danne seg et bilde av omgivelsene, 

det vil blant annet si å kunne bedømme helheten, romforståelse og avstand gir en person muligheten til å 

være proaktiv, slik at vedkommende kan unngå hindre og oppdage kanter, trapper og lignende i tide 

(D.Geruschat & Smith 1997). 

Helhetsinntrykket er ekstra viktig for å få en god romforståelse, som er viktig for hvordan man beveger 

seg og hvor høyt man snakker, og som har påvirkning på hvor sikker og trygg man føler seg. Følelsen av 

rommet henger sammen med rommets størrelse, proporsjoner og grad av åpenhet mot tilliggende rom 

eller steder. Forsterkete lyshetskontraster mellom forskjellige bygningselementer er til stor hjelp for å øke 

romforståelsen hos personer som er svag synte. Det er viktig at det inntrykket man får, stemmer med de 

faktiske forholdene.  

Gjenkjennelig. Gjenkjenneligheten påvirkes av hvor variasjonsrik bebyggelsen eller uterommet er. Det 

er en fordel å kunne skjelne mellom de forskjellige delene så lenge variasjonene ikke forstyrrer 

oversiktsbildet. For å unngå forvirring bør omgivelsene utformes slik at de har enkle forbindelser og 

konsekvent bruk av løsninger. Gjenkjennelighet er særlig viktig blant annet i kollektivsystemet, hvor det 

er mange valg som må tas på kort tid. Dette krever at det er enkelt å finne riktig stoppested, riktig 

reisemiddel og at det er enkelt å forstå når en skal gå på og av. Billettautomater må være lette å finne, 

forstå og bruke. Gjenkjennelighet er også viktig ved sykehus og i andre offentlige bygg. 

Gjenkjennelighet er spesielt viktig å tenke på ved utforming av kunstige ledelinjer. En person med 

synshemming skal kunne bruke stokken sin for å forstå og «lese» hva signalene i stokken betyr samtidig 

som vedkommende forflytter seg. Det er derfor viktig at disse taktile signalene gis på en konsekvent måte. 

Det at omgivelsene skal utformes på en tydelig måte og uten forvirrende komponenter er kanskje en 

selvfølge i denne sammenhengen. Likevel anlegges det plasser eller møbler som for eksempel utgir seg 

for å være myke når de i virkeligheten er harde. Et annet et eksempel er der et gatemiljø gir inntrykk av å 

være en gågate, når det egentlig er en bilveg.  

Sikre, uten risikoer og farer. For å kunne vurdere hva som utgjør en risiko, må planleggingen skje ut 

ifra menneskenes forutsetninger for å orientere seg. For eksempel kan ikke en person som er synshemmet, 

samhandle med andre trafikanter på samme vilkår som personer uten synshemming. Et eksempel på farer 

er der nivåforskjeller ikke markeres taktilt og visuelt slik at man kan skjelne mellom nivåforskjellene og 

de øvrige omgivelsene. Ved ny- og ombygging er det viktig at avsperringer, både innen- og utendørs, er 

mulige å oppdatere både taktilt og visuelt. Søyler og dører som slår utover, må utformes slik at risikoene 

for sammenstøt reduseres. I uteområder der man bruker kunstige ledeoverflater, er det særdeles viktig at 

overflatene er utformet en sikker måte, det vil si at de aldri plasseres på områder der det er lov å sykle 

eller kjøre bil. Gangfelt må utformes slik at personer kan bli oppmerksomme på hvor kjørebanen starter 

og slutter, samt at man må kunne finne hvilken retning man skal gå for å kunne krysse kjørebanen. 

Ledende slik at man blir ledet mellom forskjellige målpunkter ved hjelp av utformingsdetaljer/ 

element underveis. Forskjellige elementer og detaljutforminger, i ulik skala, kan brukes for å lede den 

enkelte gjennom omgivelsene. Eksempler på slike elementer kan være: alt fra konstruksjon og 

planløsning/gatestruktur, orienteringspunkter i bygningen eller i uteområdet, logiske forbindelser, 

skilting, materialvalg og lyd, kunstige indikatorer/overflater med mer.  

Planløsningen bør være slik at man får enkle forflytningsveger og at visse funksjoner som naturlig hører 

sammen også plasseres sammen, eksempelvis entre, garderobe, toalett, heis og trapper. Desto mer 

komplisert en bygning er, desto mer komplisert må orienterings- og vegvisningssystemet være. Allerede i 
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planleggingen av planløsning eller byromsutforming kan det være nyttig å vurdere hvilken type skilting 

det vil være behov for ut ifra forskjellige valgte planløsning/gatestruktur (grunnstruktur). 

Orienteringspunkter er til hjelp for å finne retning og steder. Et orienteringspunkt er noe som trekker til 

seg oppmerksomhet, som kan identifiseres. Det er i tillegg noe som er fast og ikke beveger seg. 

Forflytning innebærer at personer skal bevege seg til/fra og mellom forskjellige målpunkter. For å finne 

vegen til/fra og mellom disse målpunktene bruker man forskjellig informasjon man får fra sansene. 

Informasjonen kommer fra ulike elementer/detaljer i omgivelsene. Disse elementene/detaljene brukes for 

å danne seg et mentalt kart som leder personen fra et punkt til det neste. Dersom disse elementene 

«kjedes» sammen til et sammenhengende strekning, kan man bli ledet fra/til mellom målpunktene (se 

Figur 13). Denne strekningen kan bestå av forskjellige elementer (se ovenfor), som må henge sammen for 

at man skal kunne orientere seg. Hvilke elementer som brukes, avhenger av graden av synshemming.  

Man kan da kalle strekning for en ledelinje, det vil si en kontinuerlig kjede av ledende elementer fra start- 

til målpunkt. Ledelinjer skal være sikre, sammenhengende, logiske og konsekvente. Disse kobles sammen 

til et nettverk som leder til forskjellige målpunkter. Ledende elementer kan bestå av forskjellige lyd, 

orienteringspunkter overflater med mer (se exsemple ovenfor).   

En ledelinje kan bestå av naturlige elementer som allerede finnes i omgivelsene, det vil si naturlige 

ledeoverflater eller ledeelemnent. Kun der dette mangler, kompletterer man omgivelsene ved bruk av 

kunstige ledeoverflater (indikatorer). Dersom kjeden av elementer planlegges fra begynnelsen, og 

«bygges inn» i bygningen eller i gaterommet, er det ikke nødvendig med egne tiltak for å forsterke 

ledingen langs kjeden. 

For personer som er synshemmete er fungerende leding i form av ledelinjer nødvendig for å klare å 

komme seg gjennom hele forflytningskjeden fra start- til målpunkt. (Ståhl, Almén et al. 2004). I flere 

sammenhenger er imidlertid bruken av begrepet «ledelinje» ofte usystematisk, snevert eller feilaktig. 

Årsaken til dette er trolig manglende kunnskap om hva personer som er orienteringshemmet, bruker for å 

orientere seg. Mange bruker ordet «ledelinjer» synonymt med kunstige ledeoverflate, det vil si plater for 

retningsindikatorer, noe som gjør det vanskelig å tydeliggjøre og skille ut hva som er hva. Forskjellige 

personer kan snakke om to ulike ting på ulike detaljnivåer, men tro at de snakker om det samme. Det er 

viktig å skille mellom en overflate og en ledelinje av forskjellige overflater eller orienteringspunkter.  

Kunstige ledeoverflater består av spesialutviklete overflater med ulike strukturer som er utviklet for å gi 

et spesifikt signal til stokken eller føttene. Det finnes tre typer taktile indikatorer: 

 Retningsindikator 

 Varselindikator 

 Oppmerksomhetsindikator 

Kunstige ledelinjer er en kjede av kunstige ledeoverflater (indikatorer) som personer som er 

synshemmete, kan følge for å få entydig informasjon (retning, varsel og oppmerksomhet). 

Naturlige ledeoverflater 

Naturlige ledelinjer kan bestå av mange forskjellige komponenter (detaljer/element) om vi ser på hvordan 

personer som er synshemmet og personer som ikke er synshemmet orienterer seg. Personene bruker blant 

annet forskjellige orienteringspunkter for å danne seg et mentalt kart. Orienteringspunkter i omgivelsene 

kan være en stolpe eller en benk med mer. 

I litteratur som retter seg mot planleggere, brukes begrepet «naturlige ledeoverflater». Naturlige 

ledeoverflater er naturlige avgrensninger, som kan være en fasade, en opphøyd eller nedsenket kant, 

beplantning, en gruskant eller en plen (Blasch, Wiener et al. 1997; Chandler 2004). Forskjellen mellom to 

overflater som skal fungere som ledeoverflate må være både visuelt synlig for personer som er 

synshemmete samtidig som ledeoverflaten skal gi taktil informasjon som kan oppfattes med 

mobilitetsstokken. Hvilke overflater som gir tilstrekkelig taktil kontrast, kan bare vurderes med godt 
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gjennomførte forskningsstudier. Naturlige ledeoverflater gir først og fremst informasjon til 

berøringssansen og visuell informasjon ved hjelp av forskjellen i lysstyrke mellom to overflater. 

Det er viktig å huske på at naturlige komponenter, det vil si naturlige ledeoverflater og ledeelement kan 

forandre seg i løpet av året. For eksempel kan beplantning endre seg over året slik at kontrastene mot 

omgivelsene endrer seg. 

Smågatestein mot asfalt anbefales ikke som en naturlig ledeoverflate. Forskningsstudier har vist at det er 

vanskelig for personer å holde retningen og følge en skillelinje mellom asfalt/plater og smågatestein. 

Smågatestein kan også føre til at man setter fast stokken mellom steinene, noe som gjør at man mister 

kontakten med overfalten samtidig som det er anstrengende å følge denne typen overflate (Ståhl & Almén 

2004, Ståhl A., Newman E., 2010a). 

Naturlige ledeoverflater og ledeelement skal kunne brukes uavhengig av årstid eller vedlikehold. Vinteren 

kan ofte være et problem når gangarealer og den naturlige eller kunstige ledelinjen snør igjen, slik at 

brøytekanter/snøfonner må brukes som ledeoverflate. Det er usikkert om det finnes studier av å utnytte 

brøytekanter og snøfonner systematisk som naturlige ledeoverflater vinterstid. Det er også viktig at 

rabatter og overflater som trenger vedlikehold driftes slik at man unngår å få grener, kvister og annet i 

ansiktet når man følger en naturlig ledeoverflate. 

 

 

       

                                       

5.EKKOLOKALISERING & NATURLIG-      6. NATURLIG LEDEOVERFLAT 

LEDEOVERFLAT 

Figur 13 Sammenhengande detaljer/referanser som gir leding langs en forflytning 

I eksisterende omgivelser er det viktig å tenke kreativt innenfor de forutsetningene som legges til grunn. 

Det er ikke bestandig nødvendig å «bygge inn» nye kunstige ledeoverflater i bakken for å anlegge en 

2. ORIENTERINGSPUNKT 

3. LYD 

4. TAKTILE 

KART 

1. NATURLIG LEDEOVERFLATE
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ledelinjer der man mener at dette mangler. I blant kan naturlige ledeoverflater oppnås ved at skilt, benker, 

avfallsbeholder, stolper eller sykkelstativer flyttes slik at det frigjøres arealer som kan fungere til naturlig 

leding (Newman 2012). 

Kunstige ledeoverflate 

På de stedene langs en ledelinjer der man ikke kan bruke naturlige ledeoverflater, kan man (og det gjør 

man i hele verden) benytte kunstige, taktile overflater på bakken. Overflatene kan brukes som 

informasjons-givere og for å gi kompletterende signaler. (Bentzen, Barlow et al. 2000; Chandler 2004; 

Yablonski 2000; Yoshiyuki, Takamichi et al. 2005). Kunstige ledelinjer består av tre ulike overflater som 

betyr, eller signaliserer: 

 Varsel 

 Retning/leding 

 Valg/oppmerksomhetsindikator 

Korrekt bruk av disse ledeoverflatene har avgjørende betydning for sikkerhet og brukervennlighet. 

Ledeoverflatene signaliserer et område der det er trygt å befinne seg, og ledeoverflatene må derfor aldri 

plasseres i arealer som brukes av kjøretøy, inkludert sykler. Videre skal kunstige ledeoverflater kun 

brukes der man ikke får til leding på noen annen måte. 

For å anlegge en ledelinje med naturlige- og kunstige- overflater mellom to punkter, er det viktig at disse 

overflatene kobles sammen slik at man kan oppdage overgangene mellom flatene. Stål og Almén har i en 

studie konstatert at der det er manglende forbindelse mellom forskjellige overflater, er det vanskeligere å 

orientere seg. 

Før de forskjellige elementene omtales nærmere, er det gitt en beskrivelse, basert på forskningsresultater, 

av hvor lett det er å oppdage de forskjellige elementene taktilt. De vanligst brukte elementene for varsel 

og retning/leding er vist nedenfor i tabell 1. 

Tabell 1 Overflatestruktur på forskjellige ledeoverflater og varselsindikatorer 

Vasels- og oppmersomhetsindikatorer Leding i gangretningen 

Rund kuleflate Avkappet kuleflate Ribbestruktur Sinusstruktur 

    

Forskning viser at strukturen på den kunstige ledeoverflaten spiller en avgjørende rolle når man skal 

etablere brukervennlige ledelinjer. Strukturen er viktig for hvilket signal den gir via stokken til hånden, og 

hva signalet betyr. Det er en forutsetning at det er en gjennomgående systematikk slik at de signalene som 

ledeoverflatene gir, er enhetlige og dermed mulige å stole på for brukeren (Newman 2010a). 

Studier viser at personer som er blinde, lettere klarer å følge en sinusstruktur enn en ribbestruktur. Dette 

skyldes at stokken på en smidig måte følger sinusstrukturen uten at stokken setter seg fast eller spretter 

bort. Sinusstrukturen gir dessuten en myk følelse via stokken til hånden. Dette er spesielt viktig på lengre 

strekninger (Ståhl & Almén 2004). 

Det har også kommet frem at det kan være vanskelig taktilt å skille visse overflater fra hverandre. 

Eksempelvis kan overgangen mellom retningsindikatoren og varselsindikatoren være vanskelig å 

oppdage, avhengig av hvilken detaljstruktur som indikatoren har (Ståhl & Almén 2004). Dette har vist seg 

spesielt vanskelig når retningsindikatoren består at sinusstruktur og varselsindikatoren består med 

kuleoverflate, se tabell 1. Dette skyldes at stokken føles omtrent lik på disse to overflatene. (Ståhl & 
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Almén 2004, Newman 2010a). Dette er ikke så rart ettersom overflatene er ganske like – tverrsnittet i 

begge to gir en «bølgeaktig» bevegelse til hånden gjennom stokken. 

Når det gjelder kuleflaten som brukes for å gjøre personer oppmerksomme på en risiko eller fare, har det 

vist seg at det er betydelig lettere å identifisere en avkappet kuleplate enn en rund kuleflate, både med 

stokken og med føttene (Bentzen, Barlow et al. 2000, Ståhl, Almén et al. 2004, Ståhl A., Newman E., 

2010b). En årsak til forskjellen er at den avkappete kuleflaten bidrar til at stokken hekter seg fast i 

overflaten, noe som gir en distinkt følelse. På den måten oppfattes signalet tydelig som en advarsel (Ståhl, 

Almén et al. 2004, Ståhl A., Newman E., 2010b). 

Videre må materialene som brukes rundt kunstige ledeoverflater være plane. Dette er viktig for at brukere 

av stokk skal kunne registrere strukturen ved hjelp av stokken. Smågatesten i tilknytning til de kunstige 

ledeoverflatene (taktile indikatorer) fører til at stokken spretter og setter seg fast, noe som ødelegger 

muligheten til å oppfatte strukturen på ledeoverflatene (Ståhl & Almén 2004, Ståhl A, Newman E. et al 

2010). 

Som planlegger er det viktig å huske på at den visuelle informasjonen man tar til seg, ikke gir samme 

taktile informasjon/signaler via stokken. Det er derfor viktig at man i detaljplanleggingen av for eksempel 

varselsindikatorer tar utgangspunkt i hvordan overflaten kjennes taktilt, ikke bare hvordan den ser ut 

(Newman 2010a). 

Hvilke strukturer som blir brukt på kunstige overflater for de forskjellige funksjonene varierer noe 

mellom Norge, Sverige og Danmark. I denne rapporten er det ikke de forskjellige overflatenes betydning 

omtalt nærmere, da dette er beskrevet i Håndbok 278 – Universell utforming (Statens vegvesen 2011) 

samt på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Det bør likevel fremheves at planleggere og 

entreprenører som skal velge forskjellige strukturer, delvis har forstått resonnementet bak hvordan 

forskjellige typer overflater (indikatorer) gir forskjellige signaler i stokken, og at muligheten for å 

oppfatte noe taktilt er avhengig av detaljutformingen. I delrapport B er det presentert noen studier der 

forskjellige overflater er drøftet basert på tilgjengelig forskning. 

Kunstig varselindikator 

For å forsterke signaler ved spesielt farlige steder, for eksempel der det er kryssende trafikk, bruker man 

kunstig fremstilte varselindikatorer. (Bentzen & Barlow 1995; Bentzen, Barlow et al. 2000; Chandler 

2004; Ståhl, A, Newman E. et al 2010). Varselsindikatorer plassert foran en kryssende kjørebane har vist 

seg å ha stor betydning for sikkerheten når en gate skal krysses (Bentzen & Barlow 1995, Bentzen, 

Barlow et al. 2000, Chandler 2004, Hauger, Rigby et al. 1996). Likeledes har varselsindikatorer stor 

betydning for tryggheten på togperronger (Bentzen, Barlow et al. 2000, McGean 1991, Sentinella, Wells 

et al. 2005). 

Valgoverflater/oppmerksomhetsindikator 

Der kunstige ledeoverflater forekommer, brukes valgoverflater/oppmerksomhetsindikatorer i 

fotgjengermiljøet. Valgoverflater, som i Sverige utføres med en plan overflate, brukes i en kunstig 

ledelinje for å angi retningsendring (Bentzen, Barlow et al. 2000; VGU 2004). I Norge brukes 

oppmerksomhetsindikatoren på en lignende måte, men med en annen utforming. 

Ettersom det i systematiske studier har vist seg vanskelig å bli oppmerksom på forskjellen mellom en 

varselsoverflate og en ledeoverflate, bruker man plane overflater i Sverige. Valgoverflater angir valg eller 

retningsforandring. Valgoverflaten er kvadratisk med sider på 90–105 cm. Fra valgoverflaten går det ut 

retningsgivende ledeflater (VGU, 2012 ). I Norge bruker man oppmerksomhetsindikatoren, som er to 

tverrstilte retningsindikatorer. De markerer forgreininger, retningsvalg og informerer (Statens vegvesen 

2011). 

Øvrige miljøfaktorer som påvirker orienteringen 

Nedenfor er det redegjort for noen øvrige miljøfaktorer som bidrar til å skape orienterbare og sikre 

omgivelser for personer med orienteringsvansker. Dette er bare et lite utvalg. 
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Lyshetskontraster og belysning 

Kontraster i overflatene gjør det lettere å orientere seg for personer som er synshemmede. Ved fargevalg 

er det viktig å skape kontraster i lyshet mellom forskjellige detaljer. NCS-systemet (National Color 

System) er en fargestandard. Deres fargekoder og spesielle skanner for å analysere ulike kulører med 

tanke på lyshet (n) brukes systematisk for å kunne skape lyshetskontraster på utvalgte steder i 

omgivelsene. 

Lyshet er ingen primær fargeegenskap i følge NCS. Lysheten bestemmes i stedet av forholdet mellom to 

ulike farger. Hvithet og kulørthet kan bestemmes hos den enkelte farge uten noen sammenligning. En 

farge blir lysere ved å blande inn hvitt. Hvithet må imidlertid ikke forveksles med lyshet. Lysheten hos en 

kulør avhenger ikke utelukkende av mengden svart eller hvit, men er også knyttet til kulørenes 

egenskaper. Blander man for eksempel like mye hvitt i den grønne som i den blå elementærfargen, så blir 

ikke fargene like lyse. Den største forskjellen i lyshet er avstanden mellom svart og hvitt. Gråskalaen i 

mellom disse ytterpunktene gir uttrykk for forskjellige lyshetsgrader (se Figur 14) (Newman 2010b). 

Lyshetskontraster er viktig for personer som ikke bruker mobilitetsstokk. Lyshetskontraster er til hjelp for 

å få romforståelse, samt at man kan bli gjort oppmerksom på nivåforskjeller eller hindre som for 

eksempel glassflater (Newman 2010b). Håndbok 278 gir en beskrivelse av hva lyshetskontrast er. Mange 

mennesker som er synshemmete har vanskelig for å se forskjell på farger, eller klarer bare å se visse 

farger. Av den grunnen kan man ikke anbefale noen spesielle fargekombinasjoner. Det aller viktigste er 

forskjellen mellom lyst og mørkt. Mennesker som er fargeblinde, har vanskelig for å oppfatte rødt og 

grønt når det ikke er forskjell på lyshet og metning. 

For at en person som er synshemmet lettere skal kunne orientere seg, må bygningskompontenter, både 

innendørs og utendørs, stå i tydelig lyshetskontrast til hverandre. Med andre ord bør en lys farge 

kombineres med en mørkere farge. Lister og dørkarmer, gelendre, trykknapper og håndtak er eksempler 

på detaljer som kan brukes som kontrastmarkører. Trapper, overganger mellom vegg, gulv og tak og 

grensen mellom dør, vegg og gulv er noen av de viktigste bygningsdetaljene som kan markeres for å gi en 

korrekt romforståelse. Det aller viktigste er at de ulike delene av omgivelsene gir et korrekt signal til 

mottakeren. En trapp eller frittstående søyle skal markeres slik at man forstår at det skjer noe. 

Markeringen skal advare, men det er opp til hver enkelt å finne ut hva som skjer. Lyshetskontrast bør også 

brukes på orienteringspunkter, slik at man på den måten lettere finner ut hvor man er. 

Det er viktig å huske på at lyshetskontraster endrer seg med vær og årstid. Når det regner, blir overflater 

og materialer som regel mørkere. Det avhenger imidlertid på hvor mye vann som materialet suger til seg. 

For mer informasjon, se håndboken «Kulör & Kontrast». 

  

Figur 14 En lekeplass med tydelige naturlige ledeoverflater med lyshetskontrast ved kanter man kan falle ned fra 
(samme bilde som på Figur 7) 
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Belysning 

Belysning er en meget viktig del av fargevalget. Valg av belysning og farger må skje samtidig for å oppnå 

et godt visuelt miljø som gjør orienteringen lettere. I motsatt tilfelle kan den tiltenkte lyshetskontrasten 

mellom fargene gå tapt. 

Ved valg av belysning er det særlig viktig at den generelle belysningen blir jevn, mens detaljer og steder 

man ønsker å rette ekstra oppmerksomhet mot, får forsterket belysning. Oppadrettet lys gir ikke 

blendingseffekter. I sterkt lyst er det behov for en høyere fargemetning enn i svakt lys for å få samme 

opplevelse av fargen (Newman 2010b). 

Det er behov for både bra lys/belysning og tilstrekkelig belysning/lys som ikke blender. Muligheter for å 

regulere belysningen og skjerme for dagslys er også viktige aspekter. For eksempel må det sørges for at 

ingen materialer gir refleksjoner som kan hindre personer fra å innhente informasjon eller forstå 

sammenhenger i byrommet eller i bygningen. 

For en mer detaljert beskrivelse av lyshetskontrastens betydning for personer som er synshemmete, se 

boken «Kulör & Kontrast». 

Merking og varsling av hindre 

Elementer som avviker fra omgivelsene, må identifiseres og markeres dersom de ikke kan flyttes. På den 

måten blir personer både med og uten synshemming oppmerksomme og kan finne ut hva som skjer. Det 

skal ikke være hindre i gangbanen. De hindringene som måtte finnes, for eksempel store glassflater, skal 

markeres. Elementer som henger lavere enn 2,2 meter over gangarealer, bør avskjermes taktilt og visuelt 

slik at man ikke slår hodet i dem. Et eksempel på et slikt element er en «ubeskyttet» underside av en 

trapp, se Figur 15. Fastmonterte møbler som hindrer personer i å gå under trappen, kan være en løsning i 

slike tilfeller. 

   

Figur 15 Forskjellige trapper 

Gjerder og avsperringer 

Ved ombygging eller omdirigering av trafikk er det viktig at avsperringer utformes slik at de er mulige å 

oppdage både taktilt og visuelt. Stokker gir til en viss grad beskyttelse mot at man går inn i saker og ting, 

og lyshetskontraster forsterker avsperringen. For at brukere av stokk skal kunne oppdage gjerder og andre 

avsperringer, bør disse utformes med tverrliggere plassert maksimalt cirka 30 cm fra bakken.. 

Lydmiljøets betydning 

Et godt lydmiljø er nødvendig for å kunne vurdere omgivelsenes utforming ved for eksempel 

ekkolokalisering. Akustikk er viktig, og det kan være vanskelig å orientere seg i rom med mye etterklang. 

Det er også viktig at lydsignaler lages slik at det går an å oppfatte dem, ettersom de kan være til hjelp når 

man skal orientere seg. 

Av og til brukes såkalte ledefyr som et planlagt orienteringspunkt. Ledefyret/signalet kan være plassert 

ved en entre, slik at man skal kunne finne frem til en spesifikk entre (Blasch, Wiener et al. 1997; 



Orientering i bygg og uteområder, 131122 

27 

Silverstone, Lang et al. 2000a). Lyd- og lyssignaler ved gangfelt verdsettes også som orienteringshjelp, 

men det er viktig at de anlegges og vedlikeholdes på en måte som gjør at man kan skille dem fra andre 

lyder og høre dem over bakgrunnsstøyen. (Newman et al 2013) 
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4.3 Beskrivelse av en orienteringssituasjon  

Nedenfor er det gitt et eksempel på hvordan en person orienterer seg for å reise med bussen for å komme 

til flyplassen. Beskrivelsen er forenklet, men har som mål å anskueliggjøre det som er beskrevet tidligere i 

denne rapporten. Følg med Kari norskere navnfra hjemmet til flyplassen! 

Kari skal fly fra Oslo til Stavanger, og hun må komme seg med buss til flyplassen på egenhånd. For å få 

til dette kreves det planlegging og forberedelse. Kari er synshemmet og må stole på de andre sansene. 

Hun klarer til en viss grad å se, og lyshetskontraster kan være til hjelp i enkelte situasjoner. 

1. Forberedelse hjemme 

Kari pleier å reise med buss, slik at hun får trent på å komme seg til bussholdeplassen hjemmefra, noe 

som gjør reisen lettere. Hun må imidlertid få informasjon om avgangstider via internett, og hun må få 

kjøpt billett. Også dette har Kari trent på og gjort tidligere, men det føles alltid litt utrygt. Derimot har 

Kari aldri reist alene med fly etter at hun ble synshemmet, og dette fører til at hun må finne ut hvordan 

flyplassen ser ut, og hvordan innsjekking, sikkerhetskontroll, med mer, foregår. Hun har lang tid i 

forveien inngått en avtale med en person hos Statped for å få bistand, men dessverre ble denne personen 

forhindret fra å hjelpe, og Kari må klare seg selv denne gangen. Hun vet at hun kan bestille ledsager, men 

hun har lyst til å forsøke å klare seg på egenhånd. 

Kari søker på internett etter informasjon om de forskjellige sidene knyttet til det å reise med fly. Ikke alle 

internettsider gir like gode muligheter for å få informasjonen opplest, og dessverre gis det heller ikke en 

beskrivelse av alle bilder og plantegninger. Dette tar tid og krever tålmodighet. Senere kjøper Kari en 

bussbillett, og hun planlegger å ta en buss som går så tidlig at hun har god tid på flyplassen før ombord-

stigningen starter. 

2. Vegen hjemmefra til bussholdeplassen 

Kari vet at det tar cirka 7 minutter å gå til bussholdeplassen. Hun har gått denne vegen mange ganger, så 

hun har noen bestemte orienteringspunkter langs vegen. Langs deler av vegen mangler det imidlertid noe 

å forholde seg til. Hun tenker av og til på hvilken forskjell det er for henne å finne frem nå og før hun ble 

synshemmet. Det hun passet på da, var hvilken gate hun skulle gå og hvor mange gater hun måtte passere 

før hun skulle ta til venstre eller høyre. For å orientere seg nå kreves det atskillig mer detaljert 

informasjon som bygger en kjede. Det er på tide å gå, og hun tar trillebagen i den ene hånden og 

mobilitetsstokken i den andre. Hun låser døren og går ned trappen.. 

Vel ute følger hun rabatten med stokken, forskjellene mellom jord og asfalt gir henne et tydelig signal i 

stokken. Ved enden av rabatten svinger hun til høyre ut på et åpent område. Her må hun være litt 

forsiktig, for det kommer ofte syklister i høy hastighet fra flere kanter, og hun klarer ikke bestandig å høre 

dem. Det hadde jo ikke vært bra om hun bokstavelig talt stakk kjeppen i sykkelhjulet slik at syklisten for 

over styret eller hun selv ble overkjørt. Dette er imidlertid en vanlig situasjon å forholde seg til. Kari går 

sakte fremover, hun har ingen taktile holdepunkter hun kan bruke for å finne retningen med stokken. Hun 

vet likevel at det er cirka 20 skritt, og en gang i blant kan hun bruke lyden fra en vifte som står plassert 

der hun går. Omsider kjenner hun gresset med stokken sin; det betyr at hun skal svinge til venstre. 

Samtidig ringer mobilen, og Kari lurer på om hun ikke må skynde seg litt for å rekke bussen. Hun tar 

telefonen og følger skillelinjen mellom gresset og betongflaten med stokken. Samtidig må hun høre etter 

neste orienteringspunkt, som er en skole. Barnelatteren pleier å være et nyttig hjelpemiddel på denne tiden 

av dagen. Der hører hun dem, og på grunn av lydbildet oppfatter hun nå også fasaden på sin høyre side. I 

blant kan hun se kanten av holdeplassen fordi kanten er kontrastmarkert med hvite heller, men i dag 

skinner solen for sterkt rett i ansiktet. Hun vet at det ligger en kunstig retningsindikator tvers over fortauet 

når hun er fremme. Hun går til hun kjenner indikatoren med stokken. Det var visst litt vanskeligere i dag, 

fordi trillebagen i den ene hånden stjeler litt av oppmerksomheten. 

3. Bussreisen 

Nå finner hun frem telefonen for å sjekke om hun rakk frem i tide. Det virker som hun gjorde det, men det 

kommer ingen buss. Når bussen omsider kommer, forsøker hun å bruke lyden av bussdørene som åpnes 

for å finne dem. Kari går mot dørene med stokken foran seg og spør samtidig sjåføren om nummeret på 
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bussen. Ved hjelp av sjåførens svar lokaliserer hun døren og avstanden inn til bussen. Noen ganger kan 

hun følge de kunstige retningsoverflatene frem til bussdørene, men det er ikke alltid bussen stanser på 

riktig sted. Bussen har ikke automatisk annonsering av holdeplasser, så hun ber sjåføren gi beskjed om 

når de har kommet til flyplassen. Kari synes det er lettere å gå av enn på bussen, for ved avstigning kan 

hun forholde seg til bussens midtgang. 

4. Fremme på flyplassen 

Vel av bussen skal det finnes en kunstig retningsindikator man kan følge inn til fasaden, som igjen kan 

lede henne til inngangen. Det er forholdsvis mye lyd, forårsaket av fly, busser, biler og mennesker som 

løper forbi henne med trillekofferter. Det lukter eksos. Kari tar bagen sin og med stokken foran seg 

beveger hun seg fremover fra den ene siden til den andre. Det er ikke så lett, for det er tjukt av folk, og 

Kari synes det er litt rart at det er så liten plass når det er meningen at så mange mennesker skal bevege 

seg der. En reisende med liten tid løper på henne, og hun mister nesten stokken sin. Vel fremme ved 

fasaden kjenner hun sigarettrøyk fra et askebeger rett utenfor inngangen. Hun hører lyden av den 

automatiske døren som åpner seg og høyttalerbeskjeder fra innsiden. 

5. Inne på flyplassen  

Hun bruker lyden for å lokalisere døren, og samtidig kjenner hun gitteret på bakken med stokken mens 

hun går. Når hun kommer inn, innser hun at det er en stor hall hun har gått inn i, og hun kan ikke huske at 

den virket så stor da hun var her sist. Kanskje skyldes det at hun så betydelig mer den gangen. Det virker 

som beskrivelsen stemmer med at avgangshallen er stor og innsjekk av bagasje skal være rett frem fra 

inngangen.  Det er ganske mye ekko og larm fra andre mennesker. Det er intet taktilt å forholde seg til 

direkte, men det er bare å gå rett frem. Hun vet at hun må være forsiktig, for det skal stå både sofaer og 

avfallsbeholdere både til høyre og venstre, og man kan heller ikke vite om noen har satt fra seg en veske 

eller koffert. Hun spør noen om hun går mot riktig sted. Personen svarer bekreftende på dette og tilbyr seg 

å hjelpe henne frem til riktig skranke. Kari takker ja til hjelpen. Hun hadde bare lyden å gå etter, og dette 

var vanskelig fordi det ikke finnes noen avgrensende vegger. Når hun har sjekket inn bagasjen, vet hun at 

sikkerhetskontrollen befinner seg rett bak der hun nå står. Det er et gjerde hun kan holde i for å bevege 

seg frem til køen. 

Kari tenker at flyplasser med åpen planløsning må være bra for alle som kan se, ettersom dette gir 

oversikt og mulighet til å se de forskjellige funksjonene. For Kari blir det derimot vanskelig fordi det ikke 

finnes noe annet å forholde seg til bortsett fra at man befinner seg i en stor hall. Akustikken i bygget gir 

henne bare informasjon om at rommet er stort og at det er høyt oppunder taket. Funksjonene er heller ikke 

oppdelt. Det hadde vært til hjelp om det var kunstige ledeoverflater, selv om hun personlig foretrekker at 

det i omgivelsene finnes naturlige elementer eller orienteringspunkter som hun kan følge med stokken 

eller høre etter. Hun får ikke hjelp til å komme i riktig kø i sikkerhetskontrollen. Det er av og til nyttig at 

den hvite stokken viser at hun ikke kan se. 

Når hun har kommet seg gjennom sikkerhetskontrollen, vet hun at gaten hun skal til ligger til venstre på 

høyre side, men hun må vite hva klokken er før hun går. Telefonen hennes har «talesyntese», så den kan 

lese opp klokkeslettet for henne. Kari finner ut at hun har god tid. På høyresiden skal det være en vegg 

uten faste hindre, og hun kan bruke stokken mot denne veggen. Hun må likevel være litt forsiktig, for 

veggen har dører som slår utover. Hun vil jo ikke få seg en smell! Det er mye lavere under taket i denne 

delen av flyplassen, og hun kan nå lettere høre i hvilken retning andre mennesker går. Gaten skal befinne 

seg vis-à-vis den første restauranten hun kommer til. Hun følger veggen med stokken og oppdager noen 

vesker, men hun snubler heldigvis ikke i dem. Vel fremme ved restauranten har hun funnet målpunktet 

sitt. 

Hun reflekterer igjen over hvor annerledes det var å reise med fly da hun kunne se. Flyplassene var så 

enkle den gangen, for de er planløsningen ofte slik at mennesker gjetes fra en funksjon til den neste. I 

tillegg er det tydelig skilting som viser veg hver gang man skal gå videre. Kari tenker at det å bli sluset fra 

en funksjon til den neste, kan sammenlignes med hvordan hun orienterer seg mellom forskjellige 

målpunkter, men i en mindre skala. Hun bruker forskjellige elementer eller detaljer som leder henne 

videre til det neste elementet eller detaljer, som til slutt hjelper henne med å finne frem til målet. 
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5 Ulike aktørers rolle i arbeidet med 

orienterbarhet i omgivelsene 

Det virker som kunstige ledelinjer har blitt et «mål» og synlig tegn på at et miljø er universelt utformet, til 

tross for at mange kunstige ledelinjer er dårlig utformet, iblant til og med på en måte som skaper usikkert 

miljø for brukeren. Dette kan ha mange ulike grunner. En årsak til dårlig utformete ledelinjer kan være 

mangel på kunnskap om hvor og hvordan naturlige ledeoverflater kan utformes. En annen grunn kan være 

at miljøer som er tilgjengelige og universelt utformet ikke alltid oppfattes av personer som ikke er vant 

med å lese miljøets brukervennlighet og tilgjengelighet. Det å måle omgivelsenes grad av universell 

utforming ut ifra kunstige ledelinjer er uheldig. Dette er fordi miljøer som er universelt utformet har flere 

detaljer, mens forskning viser at naturlige ledelinjer er høyere verdsatt og lettere å orientere seg ut i fra.  

Med denne rapporten får planleggere og prosjekterende forhåpentligvis en større forståelse for de 

grunnleggende behovene som finnes hos ulike personer i orienterings- og forflyttingssituasjonen, i både 

ute- og innemiljø. Det å forstå hva orientering innebærer for både seende personer og for personer som 

har en synshemming, eller annen vanskelighet med orientering, er en forutsetning for å kunne utforme 

fysiske miljøer som forenkler orienterings- og forflyttingsprosessen. Denne rapporten har ikke gått dypt 

inn på miljødetaljer eller beskrevet hvilken utforming som kan lette orientering, men fokuset og formålet 

har vært å beskrive hvordan mennesker orienterer seg. 

Kunnskapen kan gi ulike planleggere i alle faser muligheten til å være kreative for å finne nye måter å 

skape for eksempel naturlige ledeoverflater eller å benytte seg mer av orienteringspunkter. Det er spesielt 

viktig å få fagfolk som er vant med å tenke visuelt å styrke og bruke detaljer som øker muligheten til 

kunne benytte lyd og taktil informasjon, med mer. Kunnskapen er også viktig for ulike entreprenører, 

byggeledere, drifts- og vedlikeholdsentreprenører, m.fl. for å skape en forståelse for at for eksempel 

detaljer er viktige i omgivelsene. 

I rapporten er det ikke angitt hva som er relevant å vurdere med tanke på nybygg og ombygging. Trolig 

bør ulike aktører får hjelp av enkel sjekkliste. Sjekklisten bør belyse hva som er viktig å tenke på i de 

ulike plannivåene og i byggefasen. På denne måten gis muligheten til å øke den praktiske kunnskapen om 

å skape orienterbare omgivelser. 

Tidligere i rapporten har mobilitetstrenernes rolle blitt påpekt som viktig. Deres rolle er viktig både ut ifra 

deres kunnskap om behovene til personer med synhemming, men også angående hvilke detaljer i 

omgivelsene som er viktige i orienterings- og forflyttingsprosessen. Lokalt kjenner de også til bestemte 

trafikk- eller innemiljøer der personer har vanskeligheter med å orientere seg. Den kompetansen og 

erfaringen de sitter inne med burde bli brukt mer i ulike situasjoner som planlegging, utforming av 

standarder, i detaljutforming i enkeltprosjekter, med mer. 

Individene har selv et ansvar i å lære seg å bruke de fysiske omgivelsene på en sikker og systematisk måte 

gjennom for eksempel orienterings- og forflyttingstrening. 

Noen ord om begrepet «ledelinjer»: «Ledelinjer» brukes ofte på en ikke-systematisk måte, noe som 

innebærer at planleggere og prosjekterende noen ganger ubevisst snakker om forskjellige ting eller på 

ulike nivåer i planleggingssituasjon. Det er viktig å skille på hva som er en sammenhengende ledelinjer 

og hva som er en komponent i ledelinjer. Med komponent menes da for eksempel en naturlig 

ledeoverflate eller en varselsoverflate. Ledelinje som ord kan assosieres med en linje, derfor burde det 

være bedre å bruke et annet ord for å fjerne seg fra oppfatningen om at bare kunstige ledeoverflater 

benyttes som ledende element.  
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Kombinasjonen av uvitenhet i hvordan mennesker orienterer seg (ulike detaljer som settes sammen) og 

forvirringen i språkbruken burde være ytterligere en medvirkende faktor til at det først og fremst legges 

kunstige ledeoverflater når et miljø skal utformes universelt. Den kreative prosessen kan også hemmes 

når ledelinjer ofte brukes synonymt med kunstige ledeoverflater. For å tydeliggjøre hva som er hva, burde 

en kort, enkel definisjon komme bedre frem i Håndbok 278 Universell utforming. Denne definisjonen bør 

også markedsføres og distribueres hos aktuelle aktører. 

En grunn til at personer med synshemming ikke alltid opplever kunstige ledelinjer som brukervennlige, 

henger sammen med at ledeoverfaltene ikke plasseres i sammenheng eller på en slik måte at overflatene 

gir de signalene som de skal til stokken. For at dette skal bli riktig er det viktig at ikke bare planleggere og 

prosjekterende får kunnskapen om dette, men også byggeledere og gulvleggere. Det er ikke alltid de 

forstår viktigheten og detaljeringsgraden i hvordan fliser plasseres og legges. Gulvleggeren ute i felt 

avgjør at en taktil helle kan flyttes en halv meter av en eller annen grunn, hvilket da kan for eksempel 

skape en glipe i ledelinjen. De fleste av dagens flisleggere kjenner likevel til hva de taktile overflatene 

skal brukes til 

Når det gjelder å utforme miljøet på en slik måte som ikke er brukervennlig for personer med 

synshemming, finnes mange årsaker. I den svenske rapporten”Ombyggnad av ledstråk på ett antal torg i 

Stockholm - Utvärdering av utformningen och lärdomar från arbetsprocessen” kommer det frem en del 

leksjoner angående ulike aktørers rolle i byggeprosessen når det handler om at det som planlegges og 

bygges skal bli brukervennlig. 
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6 Konklusjoner og anbefalinger 

Det har vist seg å väre vanskelig å forstå kravene og legge disse til grunn i planleggingen. I dagens miljö 

er det feilaktig, eller til og med manglende, utforming av det som skal hjelpe til med orientering. Det er 

viktig med tydeliggjöring og kunnskap, og det bør derfor gis kompletterende informasjon. Denne 

informasjonen kan gis dels i et kapittel i håndbok 278, og dels på internettsiden til Direktoratet for 

byggkvalitet. Informasjonen bør inneholde en beskrivelse av hvordan mennesker orienterer seg generelt 

og som synshemmet. Ettersom det kan være vanskelig å forstå hvordan denne orienteringen foregår, bør 

det gis god plass til en sammenhengende tekst med denne informasjonen. En sammenhengende tekst er 

viktig for at man skal kunne fange opp helheten og hva den betyr for at man skal orientere og forflytte 

seg. Samtidig er det viktig at man klart får frem forskjellen på hvordan disse prosessene foregår hos 

mennesker med og uten synshemming. 

Alle Statens vegvesens håndbøker som har et kapittel vedrørende orienterbarhet, bør gjennomgås når det 

gjelder beskrivelsen av, behov for og kravene til orienterbarhet og ledelinjer. Deler av tekstene som i dag 

er spredd over flere håndbøker, kan flyttes eller forkortes med en henvisning til et nytt kapittel om 

orienterbarhet. Det er også viktig å revidere beskrivelsene av miljødetaljer, da det kan ha kommet ny 

kunnskap etter at teksten ble skrevet. Foreliggende rapport fokuserer på orientering og forflytning, og det 

er derfor bare gitt korte, ufullstendige beskrivelser av noen utvalgte utformingsdetaljer. 

Det bør prioriteres å bruke illustrasjoner og bilder i et nytt kapittel som gir en visuell beskrivelse av 

teksten. Teksten bør kunne kompletteres med flere informative bilder og figurer. 

Det er viktig å skille på hva som er en sammenhengende ledelinje og hva som er en komponent i 

ledelinjen. For å tydeliggjøre hva som er hva, burde man laget en kort og enkel definisjon. Denne 

definisjonen kunne med fordel bli distribuert hos aktuelle aktører. Definisjonen burde også komme 

tydeligere frem i Statens vegvesens «Håndbok 278 – Universell utforming» og på internettsiden til 

Direktoratet for byggkvalitet, hvor det ligger informasjon og verktøy og universell utforming. 

I Håndbok 278 beskrives ledelinjer i en sammenhengende tekst i kapittel 3.3 (på side 25), mens det på 

side 43-48 er gitt en beskrivelse av hva forskjellige overflater betyr. En kort og sammenhengende 

definisjon av hva en ledelinje er hadde trolig vært bra å få med i tillegg. En kort og sammenhengende 

definisjon er lettere å forstå og forholde seg til for planleggere i det daglige arbeidet. Alternativt kan man 

ha en annen innfallsvinkel for teksten på side 43 i kapittel 5.3. Fordi teksten innledes med «Kunstige 

ledelinjer kan være aktuelt på følgende steder:», er det mulig at man styrer planleggere til å alltid 

planlegge kunstige ledelinjer på disse stedene uten at de tenker kreativt for å skape naturlige 

ledeoverflater som danner ledelinjer. 

På internettsiden til Direktoratet for byggkvalitet er ledelinjer nevnt i samband med krav til ulike 

utforminger eller omgivelser. Begrepene «gangsoner» og «ledelinjer» er av og til nevnt sammen og av og 

til separat, og det er trolig viktig å skille på disse to begrepene gjennom en tydelig beskrivelse for 

redusere risikoen for feiltolkninger hos planleggere. For eksempel sier Direktoratet for byggkvalitet at det 

over åpne plasser og torg som skal väre universelt utformet, må etableres gangsoner eller nödvendige  

ledelinjer. På bakken må det unngås å bruke mönster som gir villedende retningsinformasjon. Dersom 

planleggere får en større forståelse av hva en ledelinje er, altså ikke bare kunstige indikatorer, vil dette 

kunne gi en større mulighet for kreativitet og en enklere prosess når man skal planlegge omgivelser som 

alle skal kunne orientere seg i. 

En enkel sjekkliste for ny- og ombyggingsprosesser hadde trolig vært til hjelp for de forskjellige aktørene 

når det gjelder å tenke kreativt, men også for å få med de aspektene som er viktige å tenke på i de 

forskjellige plannivåene og byggefasen. Sjekklisten hadde gitt mulighet til å øke den praktiske 

kunnskapen som er nødvendig for å skape orienteringsvennlige omgivelser, samtidig som de forskjellige 

omgivelsene trolig hadde blitt mer enhetlig utformet. 
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Visse problemstillinger og behov for presiseringer når det gjelder detaljutforminger er drøftet videre i 

delrapport B, som er en litteraturstudie. 
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7 Referanser orientering og forflytning 
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Bilaga 1 

Frågor till orienterings- och förflyttningsinstruktörer 

Orientering och förflyttning - O & F 

1. Var arbetar de som genomför orientering och förflyttningsträning i Norge?  

 Statped (tidl. Huseby kompetansesenter og Tambartun kompetansesenter) 

For de synshemmede som får opplæring i O&M som en del av sin opplæring innenfor 

grunnskole, videregående skole og i voksenopplæring er det i stor grad lærer-assistenter og 

lærere som har fått noen korte kurs i O&M ved Statped som faktisk gjennomfører den daglige 

orienterings- og forflyttninstreningen i Norge. 

 NorgesBlindeForbund 

 Enkelte voksenopplæringssentre (i større kommuner) 

 Førerhund skoler  

 Eikholt (Nasjonalt ressurssenter for døvblinde)  

 Privat praktiserende O&M pedagoger/instruktører 

 Synstekniske" firmaer. Veldig få av de, men de kan gi opplæring i hjelpemidler, tilrettelegging 

og ev O&M. 

 

2. Behöver man ha en remiss från ögonläkare för att få er hjälp? Hur får man kontakt med er om 

man har det behovet?  

Nei  

Statped arbeider på oppdrag fra opplæringsansvarlig instans i kommunen/fylkes kommunen (ofte 

pedagogisk- psykologisk instans, PPT). Statped arb. Primært med barn, unge og voksne i yrkesaktiv 

alder (opp til 67 år). PPT sender forespørsel via standard skjema: Søknad om tjenester.  

For å få bistand fra Statped, må øyelege ha konstatert synshemmingen  

(jfr. WHO, ICD-10 og ICF).  

3. Är det vanligt att synsvaga och blinda tar hjälp av er? Eller är det en stor grupp som inte 

kommer för att få träning i O&F? 

De aller fleste synshemmede (barn og unge) får tjenester og oppfølging fra Statped inkl. råd- 

veiledning ang. O&M, (men ikke direkte opplæring fra Statped).  

Tjenester fra Statped er et valgfritt  tilbud for brukere, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Statped 

tilbyr og rehabiliteringskurs for voksne (ny)synshemmede hvor O&M inngår som en av tilbudet.  

Når det gjelder den største gruppen synshemmede (de over 67år) så følges de hovedsakelig opp av 

andre instanser/aktører når det gjelder O&M, og da særlig brukerorganisasjonen. 

4. Vet ni om ert sätt att arbeta med orientering och förflyttning i Norge skiljer sig mycket från 

hur man gör i Sverige? 

Har inntrykk av at, i motsetning til Norge, at de som har rettigheter etter skolelovgivningen i mye 

større grad får opplæring av pedagoger som har en lengere utdanning i O&M. 

5. Har ni någon specifik litteratur som ni arbetar utifrån när det gäller orientering och förflytt-

nings träning? Skulle ni vilja delge den skriftligt?  

  esarch by Dr. Bent en and  s. Barlow in the company: “Accessible Design for the Blind".  
http://accessforblind.org/ 

 Foundations of orientation and mobility, Blasch, Wiener and welsh, AFB press 
 Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell sammenheng. Elmerskog, Martinsen, Storliløkken 

og Tellevik. Tambartun kompetansesenter. Tapir Forlag 1993  
 Mobilitetsopplæring: Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming. Tapir 

http://accessforblind.org/
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akademisk forlag 2012 
 Orientation and Mobility: Techniques for Independece. Steven J. La Groe, Richard G.Long. 

©Association for Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired  
 Cutter, J. (2007). Early Intervention not Early Interference 

 

6. Vad ser ni för behov av forskning när det gäller att skapa förutsättningar i den fysiska miljön 

för att underlätta orientering och förflyttning? Har ni någon speciell utformning i den fysiska 

miljön som ni ser behov av? Ser ni något speciellt behov av att studera någon särskild utform-

ning i den fysiska mijön? (Svaren behandlas i deluppdrag B) 

Et stort og omfattende punkt. Dette må og sees i sammenheng med krav om universell utforming - 

by/gate plan osv.  

På et generelt grunnlag kan vi si at det bør foreligge forskning og praktiske studier mtp. 

synshemmedes forutsetninger, fysisk miljø og universell utforming m.m. Det kan f.eks. være: gate 

kryss, fortauskanter, fotgjengerfelt, lyskryss, tog- buss stasjoner, betalingsterminaler m.m.  

Vi ser med stor bekymring på utviklingen av fotgjengeroverganger. Spesielt fordi Norge har vinter 

med snø og is deler av året. I Norge fjerner en fortauskanten ved å heve hele fotgjengerfeltet 

(fartshump) og etterlater kanskje en kant på 2cm. I stedet legger en varselsheller. Varselshellene og 

fortauskanten på 2 cm. er ofte plassert i avrunningen på fortauskanten. Disse markeringene forsvinner 

fort i snø og is og også med grus som ikke er fjernet. Selv i opptimale sommerforhold egner 

varselshellene seg dårlig for å kunne ta ut en god retning for gatekryssingen.  

Sverige bl.a. i Stockholm har beholdt fortauskanten i gangrettningen på fortauet for blinde og laget et 

egen nedkjøringsfelt litt inn i kryssende gate for rullende. Dette er etter vår mening en mye bedre 

løsning for også ivareta de blindes behov.  

I UK har de forsket på høyde på fortauskant og funnet at for at de fleste blinde skal registrere denne 

så bør den være minimum 5 cm på sommerføre. 

I U A har en forsket på det å ”ta ut rettning for en gatekryssing” og funnet at knottene på 

varselshellene egner seg dårlig. 

Hjälpmedel 

1. Använder ni er av många elektroniska hjälpmedel i träningssituationer när det gäller förflytt-

ningsträning? Vad lär ni då ut? Gps … 

Det hender vi benytter tekniske hjelpemidler. Det kan f.eks. være: Gps, mobiltelefon, nettbrett, 

digitalt kamera, båndspiller/lydopptager, (taktile)kart, lyd fyr, kompass,  lommelykter/hodelykter, 

lys. 

 

Önskar ni lägga till något mer?  

 

 

Mange tack till: 

Statped sørøst, fagavdeling syn, Fagavdeling syn består av mange ulike fagteam. De som har svart på 

spørsmål representerer fagteam mobilitet.  

Deres profesjon: syns- og mobilitetspedagog (mao: alle i teamet er både synspedagog og 

mobilitetspedagog). 
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