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Høring - Veiledning om universell utforming av veger og gater 

Statens vegvesen har laget utkast til veiledning om universell utforming. Dette utkastet 

består av to dokumenter, som nå sendes på høring både internt i Statens vegvesen og til 

eksterne.  

 

Arbeidet startet opprinnelig som en revisjon av vegvesenets håndbok V129 Universell 

utforming av veger og gater. Det er tatt inn ny kunnskap, blant annet fra FoU om lesbare 

omgivelser, veifinning og orientering. Det er også inkludert nye tema:  

• Bruer og underganger  

• Ferjeleier  

• Rasteplasser  

• Temarevisjoner for universell utforming 

• Arbeid på og ved veg 

 

Veiledningen utdyper hvordan løsningene kan utformes for å kunne brukes av alle, slik at 

spesialløsninger unngås. Den understøtterog supplerer Statens vegvesens normaler. I tillegg 

understøtter veiledningen byggteknisk forskrift (TEK17). Det gis anbefalinger som i all 

hovedsak er basert på krav i normalene og byggteknisk forskrift (TEK17). Det er referert til 

kravene i teksten.  

 

Omlegging av normaler og veiledninger 

Statens vegvesen gjennomfører nå store endringer av normaler og veiledninger. Normalene 

skal bli digitale. Veiledning til utforming knyttes til hvert enkelt krav stilt i normalene. 

Samtidig vil det være behov for supplerende og utdypende veiledning, f.eks i form av 

rapporter. Hvordan det oversendte veiledningsmateriellet plasseres inn i det kommende 
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systemet er altså ikke avgjort ennå, så det er i hovedsak det faglige innholdet som er viktig i 

høringen. 

 

Det er oversendt to dokumenter, kalt «veiledning» og «rapport». Bakgrunnen for inndelingen 

er at «veiledning» inneholder anbefalinger til fysisk utforming, mens «rapport» inneholder 

mer generelt stoff om universell utforming og temaer som ikke er direkte knyttet til 

utforming. De to dokumentene hører sammen, og det ønskes høringssvar på innholdet i 

begge.  

 

 

Høringssvar og frist 

Høringsfrist er 15. desember 2020. 

 

Høringsforslaget følger som vedlegg til dette brevet. Dokumentene er også tilgjengelige på 

våre nettsider www.vegvesen.no/hoeringer. Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet 

for, og eventuelt sørger for, oversendelse av høringen til berørte underinstanser. 

 

Høringssvar kan enten lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, sendes 

som e-post til firmapost@vegvesen.no eller sendes pr. post til Statens vegvesen, Postboks 

1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 

 

Vennligst oppgi vårt referansenr 20/182029 dersom svar sendes på e-post eller pr. post. 

 

Overordnet planlegging og analyse 

Med hilsen 

 

 

         

Eva Larsen    

Seksjonsleder         Stein Brembu 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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