
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 
Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 
Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 
0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 
      

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
Postboks 8004 Dep 
0030 OSLO  

 

Vår dato: 5.2.2013    
Vår ref.: NVE 201207285-7  aj/ers  
Arkiv: 008  Saksbehandler: 
Deres dato: 5.11.2012 Erlend Sandnes 
Deres ref.: 12/2935 22 95 93 98, ers@nve.no 
 

Høring - Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 
Det vises til Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementets høringsbrev 5. november 2012 om 
forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. 
 
NVE ser positivt på målsetting og intensjon med forskriften. Dette bør så langt mulig følges opp. 
 
Imidlertid ser vi noen utfordringer når det gjelder bruk av kart og grafikk som er vanskelig tilgjengelig 
for blinde og svaksynte. Utstrakt bruk av dette bidrar til økt forståelse og tilgjengelighet for store 
brukergrupper. Etter NVEs erfaring kan mange mennesker ha problem med å forholde seg til store, 
tunge tekstlige fremstillinger eller omfattende tabeller. Et kart eller en graf kan med et raskt blikk gi 
tilgang på kompleks informasjon som ellers ikke ville nå frem til mottakeren.  
 
Se også http://betavarsom.blogspot.no/2012/03/kart-og-universell-utforming.html der dilemmaet er tatt 
opp i et aktuelt NVE-prosjekt. 
 
Vi ser følgelig at ønsket om tilgjengelighet for ulike brukergrupper raskt kan komme i konflikt med 
hverandre. Vi håper disse dilemmaene tas med i vurderingene ved endelig utforming av forskriften på en 
slik måte at det ikke blir urimelig vanskelig å benytte avanserte moderne grafiske framstillinger der det 
er viktig for å nå fram med informasjon til store brukergrupper. 
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