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Forord  

 Definisjon:
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 

mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.

 Universell utforming er en strategi for likestilling og deltakelse, og en strategi for planlegging og utforming 
av produkter og omgivelser

Målet med universell utforming er god tilgjengelighet på alle områder. Alle skal ha samme muligheter til personlig 
utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. 

Med nedsatt funksjonsevne / funksjonsnedsettelse menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av 

kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses -, syns - eller hørselsfunksjon, 

nedsatt orienteringssans, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer.

Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming 

eller krav til funksjon

Bakgrunn – visjoner og målsetting
Dette prosjekteringsverktøyet er utarbeidet for private og offentlige publikumsbygg i Øvre Eiker kommune.
Bakgrunnen for arbeidet er et prosjektarbeid organisert av rådmannen, hvor målet er å utrede en strategi for 
universell utforming i Øvre Eiker kommune.

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. I regjeringens Handlingsplan for 
universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 -2013 påpekes det at universell utforming er utrykk for en 
samfunnsverdi om likestilling. Universell utforming handler ikke bare om personer med nedsatt funksjonsevne, men 
også for eksempel familier med barn i barnevogn og eldre. 

I underkant av 20 % av den norske befolkningen er varig funksjonshemmet på grunn av allergi/ astma, redusert 
bevegelighet, nedsatt syn og hørsel, eller har redusert evne til å oppfatte informasjon i omgivelsene. Hele 70 % av 
alle mennesker opplever en eller annen funksjonshemming i deler av sitt liv. En gyllen regel er at bygninger og 
uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. 

”Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” er visjonen for Øvre Eiker. Sammen skaper, viser til at Øvre Eiker 
kommune har høye ambisjoner for innbyggernes medvirkning i samfunnsutviklingen. Universell utforming av 
publikumsbygg i kommunen er viktig for å sikre at alle innbyggerne i vår kommune har like muligheter til å medvirke, 
ved at de arenaer der slik medvirkning skjer blir tilgengelig for alle.

Målet med denne veilederen er at det skal være et arbeidsredskap i all planlegging, utforming og rehabilitering av 
private og offentlige publikumsbygg i Øvre Eiker. 
Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på:

 Mennesket som barn, ung, voksen og eldre
 Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering, hørsel og overfølsomhet 

ovenfor luftforurensninger og materialer.
 Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming

Lov- og forskriftskrav, retningslinjer
Plan- og bygningsloven har bestemmelser vedr. krav til universell utforming. Lovkravene er videre utdypet i Forskrift 
om tekniske krav til byggverk(Byggteknisk forskrift)
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Om prosjekteringsverktøyet
Dette verktøyet bygger på et gjensidig utviklingsarbeid utført av Porsgrunn, Ullensaker og Trondheim kommuner 
gjennom flere etapper. Prosjektgruppen for universell utforming i Øvre Eiker kommune har fått tillatelse til å bruke 
Porsgrunn kommunes siste utgave fra februar 2008 som utgangspunkt i arbeidet med å lage en veileder for Øvre 
Eiker kommune.
Verktøyet er tilpasset  plan- og bygningsloven av 1985 med endringer som trådte i kraft 01.07.10 samt Forskrift av 
26.mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).
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Oppsett
Av Byggteknisk forskrift følger bl.a.:
Dette er utvalgte sitat fra Byggteknisk forskrift.

Element         Byggteknisk forskrift              Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Aktuelle elementer
Deltema

Utdrag fra byggteknisk forskrift

Dette er minimumskrav hjemlet i Plan- og 
bygningsloven.

Kommunens anbefalinger i de tilfeller disse avviker fra 
byggteknisk forskrift.

Dette er presiseringer, utdypinger og i enkelte tilfelle 
skjerping i forhold til minimumskravet.

Illustrasjoner

Aktuelle illustrasjoner
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Sjekkliste

PROSJEKT:

NAVN: DATO:

ADR.: SIGN.:

Element Byggteknisk forskrift Øvre Eiker kommunes anbefaling

PARKERINGS- OG ANNEN OPPSTILLINGSPLASS merknad merknad

Plassering
Antall
Størrelse
Merking og belysning
Parkeringsanlegg

UTEAREAL OG PLASSERING AV BYGGVERK

Planløsning
Bredde
Stigning
Ledelinjer
Overflate
kanter, kantstein
Belysning, merking, hvileplasser, benker m.m. 
Beplantning

RAMPE

Planløsning

Bredde
Stigning
Hvilerepos
Repos foran inngangsdør
Ledelinjer
Overflate
Håndlister
Belysning

INNGANGSPARTI

Planløsning/størrelse
Skilt
Område foran inngangsdør
Belysning
Dør
Bredde
Terskel
Fri sideplass
Manuell åpningskraft
Automatikk
Dørhåndtak
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Element Byggteknisk forskrift Øvre Eiker kommunes anbefaling

KOMMUNIKASJONSVEI
Planløsning
Golv, vegger og søyler
Ledelinjer
Korridor
Dør
Innredning, skranke, sperrer og markeringer
Belysning, skilt
Brytere for belysning, klimaregulering og lignende

RØMNINGSVEI
Planløsning
Skilting
Dør

TRAPP

Planløsning
Bredde
Inntrinn/opptrinn
Åpninger
Rekkverk og håndlister
Repos og hvileplan
Overflate
Belysning

LØFTEINNRETNINGER

Utforming og innredning
Merking, manøverknapper og skilting
Dør
Automatikk
Belysning

DØR, PORT MV.

Generelt
Bredde
Terskel
Fri sideplass 
Manuell åpningskraft
Automatikk
Dørhåndtak
Markering

BAD OG TOALETT

Planløsning
Størrelse
Dør
Golv
Utstyr
Belysning
Markering
Dusj

Bygning med arbeidsplasser
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Element Byggteknisk forskrift Øvre Eiker kommunes anbefaling

ROMLØSNING

Generelt
Kjøkken
Garderobe
Skranke/ minibank
Belysning
Fargevalg

SKILT, STYRINGS- OG BETJENINGSPANEL, HÅNDTAK ARMATUR MV.

Generelt
Plassering
Utforming
Belysning
Farge

LYD OG VIBRASJONER

Romakustikk
Merking
Generelt

MILJØ OG HELSE

Luftkvalitet, ventilasjon
Forurensninger 
Lys 
Termisk inneklima
Fukt 
Rengjøring før bygning tas i bruk
Støy 
Rengjørbarhet og rengjøring 
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Parkerings- og annen oppstillingsplass
Krav i Byggteknisk forskrift kap.8, § 8-9
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming samt uteareal for allmennheten skal ha tilstrekkelig 
antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv.

Element         Byggteknisk forskrift                Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Plassering Parkeringsplass for forflytningshemmede skal 
være nær hovedinngang.

Parkeringsplasser for bevegelseshemmede anbefales 
plassert innenfor 20 m avstand fra hovedinngang. 
parkeringsplasser for bevegelseshemmede bør plasseres i 
ende av parkeringsrekke.

Antall Ved publikumsbygg tilrettelegges 5 – 10 % av 

parkeringsplassene for bevegelseshemmede.

Flere plasser anlegges ved behov. 
Størrelse -Lengde 6,0 m og bredde 4,5 m. (P.g.a. plass til heis 

bak/på siden av bil) 
Ved plassering av to parkeringsplasser for 
bevegelseshemmede ved siden av hverandre kan bredde 
reduseres til 3,6m forutsatt at en bil rygger på plass. Dette 
gir et felles manøvreringsareal med bredde 2,4m mellom 
bilene.
Fall bør være mindre enn 1: 65 begge veier. 

Merking og belysning Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning 
og være tydelig skiltet og merket (PBL § 8 – 9 , 4b)

- Merking på bakken og skilting på stolpe eller vegg med P
og symbol (piktogram). 

Parkeringsanlegg - I parkerings- og garasjeanlegg (P-hus)  bør 
parkeringsplasser for bevegelseshemmede samles 
gruppevis nær utgang eller heis.
- Eventuelle sluser i fellesgarasjer bør ha snuplass for 
rullestol, og el. døråpner. 
Veiledende mål for biler med løfteplattform: høyde 2,05m, 
bredde 2,25m og lengde 5,30m.

Illustrasjoner

      
  Fig. 11: 01 Parkeringsplass for bevegelseshemmede.                             Fig. 11: 02 Merking av parkeringsplass.

Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjoner Kristin Hille.
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Uteareal og plassering av byggverk
Krav i Byggteknisk forskrift kap.8
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Gangatkomst skal være sikker og dimensjonert for forventet ferdsel og transport. Med gangatkomst menes gangvei fra kjørbar vei og
parkering til inngangsparti til byggverk og uteoppholdsareal, og mellom disse.
Sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være universelt utformet, skal ha tydelig avgrenset 
gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gategrunn som gir villedende retningsinformasjon skal unngås.

Element         Byggteknisk forskrift               Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Planløsning For å oppnå tilgjengelighet for orienterings- og 
bevegelseshemmede utendørs kreves tilrettelagt 
atkomstvei som vil gi forbindelse fra kjørbar vei til 
bygningens hovedinngangsdør. Kravet gjelder for 
boligbygninger med felles inngang til flere enn 4 
boliger, arbeidsbygninger og publikumsbygninger. 

Tydelig definert gangbane over åpne plasser og tydelig 
atskilt fra kjørebanen.
Tydelig markert atkomstvei helt fram til inngangsdøren (se 
ledelinjer nedenfor).
Atkomstveien i rette vinkler med god markering av evt. 

retningsendringer. 

Informasjonstavler i umiddelbar nærhet, men tilbaketrukket 
fra gangveien.

Bredde Kort atkomstvei kan ha fri bredde minimum 1,4 m.
Dersom veien er lang skal bredden være minimum
1,8m.
Hele veibredden bør kunne holdes fri for snø og is.

Bredde minimum 1,8 m for alle veilengder (for i nødsfall å 
kunne foreta transport med bil). 
Unngå å plassere hindringer slik at fri bredde reduseres. Det 
betyr at skilter, lysstolper, benker osv. skal stå utenfor 
gangsone.

Stigning Gangatkomst skal være trinnfri og stigning skal
ikke være større enn 1:20. For kortere strekning 
inntil 3 m kan stigningen være maks. 1:12
Ved høydeforskjeller over 0,6m må stigningen 
avbrytes av horisontale hvileplan på minimum 1,6 
x 1,6m.
Tverrfall skal være maks. 2%

Ikke brattere enn 1:20. Der stigningen unntaksvis må være 
1:12 må lengde ikke være over 3 m.

Ved tverrfall må dette være tosidig og bør ikke være brattere 
enn 1:65

Ledelinjer Ledelinjer bør være taktile slik at de kan føles. Ledelinje må kunne ses av svaksynte og føles av blinde. 
Rette vinkler og oppmerksomhetsfelt ved retningsendring.
Naturlige ledelinjer er å foretrekke der det er mulig. 
Ved informasjonstavler: oppmerksomhetsfelt. 

Overflate Begynnelsen av veien samt et område rett foran 
inngangen bør være markert med et avvikende 
belegg, både i tekstur og med synlig kontrast til 
atkomstveien for øvrig.  
Avvikende belegg må ha en overflate som er 
sklisikker og som ikke er til ulempe for 
bevegelseshemmede.

Atkomstvei bør ha fast, jevn, ru og sklisikker overflate, som 
ikke har sprekker eller fuger bredere enn 10 mm.
Rister og kumlokk bør ikke ligge i gangbanen. Hvis de gjør 
det må de ligge i plan med gangbanen og mellomrom 
mellom spilene i ristene må ikke overstige 13 mm.
Riståpninger med lengderetning i ganglinje. 

Kanter, kantstein Kanter ved fortau ikke høyere enn 20 mm. Det må 
videre ikke være kant ved start rampe eller i andre 
deler av atkomstvei.

Ved endringer/ gravearbeider skal ny utforming følge 
prinsippet om universell utforming. 
Ingen  nivåforskjell / kant i atkomstvei større enn 20mm

Belysning, merking, 
hvileplasser, benker 
m.m. 

Atkomstveien bør være godt belyst slik at 
eventuelle ledelinjer er synlige også når det er 
mørkt ute. Blending må unngås. 
For at atkomst skal være lett å finne, kreves riktig 
bruk av lys, farger, kontraster, materialvariasjoner, 
skilting med bokstaver og skiltformat, samt en 
enkel og logisk plassering av merkingen.
Atkomsten frem til inngangen må være uten hinder 
som kan innebære fare for blinde og svaksynte. 
Skilt må alltid plasseres på en slik måte at det ikke 
er fare for sammenstøt ved alminnelig ferdsel.  
Under skilt som henger fra tak eller som stikker ut 

Belysning minimum 50 lux. Gangstier og gangveier 20 lux. 
Det bør være benker og hvileplasser langs atkomstveien. 
Varme i gangstier og skilting av gangstier bør vurderes. 

I bygninger planlagt for mange mennesker bør skiltprogram 
introduseres ved atkomstvei og inngang, og videreføres inn i 
bygget.

Noen typer glass foran skilt kan vanskeliggjøre lesing.

Trinn og andre nivåforskjeller markeres med 30-50 mm bred 
stripe i farge og tekstur som avviker fra overflaten ellers. 
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fra vegg, må det derfor være tilstrekkelig høyde på 
minst 2,1 m.
Det internasjonale fremkomstsymbolet gir 
informasjon om atkomst som er tilgjengelig for 
funksjonshemmede.  Symbolet kan bare brukes 
hvor atkomst er tilstrekkelig dimensjonert og 
tilgjengeligheten for øvrig tilfredsstiller forskriften.

Beplantning Unngå allergifremkallende planter i nærheten av atkomst og 
inngang. Eks.: bjørk, or, hassel. Planter som for eksempel 
burot bør fjernes.

Illustrasjoner

                                Eksempel på kantstein som ledelinje. NB! Ulik struktur og ulik valør.

Kilde: Byggforskserien 220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede.
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Rampe
Krav i Byggteknisk forskrift kap.12, § 12-18
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Rampe skal ha bredde tilpasset forventet transport. Minimum bredde skal være 0,9m.

Element      Byggteknisk forskrift                       Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Planløsning Hovedregel: Unngå ramper
Ramper bør ha rette løp. 
Inngangsdør vinkelrett på rampe/atkomst. 

Bredde Rampe må ha bredde minst 0,9 m. Bredde fra 
0,9 – 1,1 m vil være mest hensiktsmessig.

Sjekk også krav til fri bredde i rømningsvei – TEK § 11-14

Stigning Stigning maksimum 1:20
For strekning under 3m, kan stigningen være 
maks. 1:12

Stigningsforhold ikke brattere enn 1: 20. 
Stigningsforhold påføres plantegninger.

Hvilerepos For hver 0,6m høydeforskjell skal det være et 
horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5m

Hvilerepos, 1,5 x 1,5 m, ved topp og bunn av rampe og for 
minst hver 0,6 m høydeforskjell.

Repos foran 
inngangsdør

Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil være 
1,5 x 1,5 m. 

Minst 1,6 x 1,6 m flatt område. Døra må ikke slå inn i dette 
arealet. Sklisikkert underlag.
Oppmerksomhetsfelt - tilsvarende dørens/inngangspartiets 
bredde - med taktil(følbar) og visuell kontrast. 

Ledelinjer Rampens begynnelse skal være markert i hel 
rampens bredde med luminanskontrast på 
minimum 0,8 mellom markering og bakgrunn.

Alle overganger mellom skrå og horisontale plan må 
markeres med oppmerksomhetsfelt. Gjelder også for mindre 
nivåforskjeller (skråplan). 

Overflate Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke Fast, jevn og sklisikker (også ved regn og snø). 

Håndlister Rampe skal ha håndlister på begge sider i to 
høyder, 0,7m og 0,9m over dekke.
For å gi et godt grep for eldre og 
funksjonshemmede bør håndlisten ha et tilnærmet 
rundt tverrsnitt med diameter ca. 45 mm.
I hver ende bør håndlisten gå 0,3m forbi øvre og 
nedre del av rampe.
Håndlist skal ha kontrastfarge til vegg og rekkverk.

Avstand til bakenforliggende konstruksjon 50 mm. 
Det bør være håndlister også ved mindre nivåforskjeller 
(skråplan).

Håndlist avsluttes slik at man ikke kan hekte seg fast.

Belysning Blendfri og refleksfri. Belysningen min. 300 lux.
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Kilde: Trondheim kommune, Universell utforming- publikumsbygg. Et prosjekteringsverktøy.
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Inngangsparti
Krav i Byggteknisk forskrift Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket 
eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

Element         Byggteknisk forskrift                  Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Planløsning Byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets 
funksjon.
Byggverket skal ha planløsning som gjør det lett 
og orientere seg.

Hovedinngangen bør i sin utforming og plassering, tydelig 
signalisere sin funksjon.
Hovedinngang bør ligge rettvinklet i forhold til atkomstvei.

Skilt Informasjon skal være lett og lese og oppfatte. Det 
skal være synlig kontrast mellom tekst og 
bakgrunn. Viktig informasjon skal være tilgjengelig 
med tekst og lyd eller punktskrift.
Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, 
armatur mv. skal være enkle å forstå og betjene.

Merking med kontrastfarge. 
Klimaskjerming (skjerming mot vær og vind)
”Lydfyr” / ”snakkende skilt”, som gir akustiske signaler / tale 
etter aktivisering med infrarødt lys, kan brukes. Minimum 
lydstyrke 60 desibel
Dørklokke, kortleser og calling skal stå mellom 0,8m og 
1,1m over gulvet

Område foran 
inngangsdør 

Utenfor hovedinngangsdør skal det være et 
horisontalt felt på minimum 1,5 x 1,5m. Ved 
sidehengslede dører gjelder dette utenfor dørens 
slagradius.
Det skal være et visuelt og taktilt 
oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør.
Inngangsparti skal være trinnfritt

Flatt område 1,6 x 1,6 m. 
Sklisikkert. 
Oppmerksomhetsfelt tilsvarende dørens/inngangspartiets 
bredde med taktil og visuell kontrast. 
Riståpninger med lengderetning i ganglinje. 
På innside: nedfelt dørmatte av god kvalitet. 
Eventuelt rekkverk skal føre fram til inngangsdør.

Belysning Inngangsparti skal ha belysning slik at 
inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i 
forhold til omkringliggende flater.

Godt belyst, uten blending. Belysning minst 300 lux.

Dør Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke 
å utføres slik at de ikke skader personer, husdyr 
eller utstyr.

Karuselldør unngås. 
Hvis karuselldører, må det i tillegg være egen dør med 
elektrisk døråpner. Denne alternative inngangen må være 
lett synlig og uten hindringer.
Glassdører og glassfelt i bunnen av trapper må merkes / 
skjermes forskriftsmessig og ha sikkerhetsglass.

Bredde Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha 
fri bredde minimum 0,9m. I byggverk beregnet for 
mange personer skal fri bredde være minimum 
1,2m.
Dør skal ha fri høyde minimum 2m

Vurder å dele døren i to fløyer når dørbredde blir over 1,2 m.

Terskel Terskelhøyde skal være maks. 25mm. Terskel 
skal være avfaset.

Ingen terskel. Vurder heveterskel eller slepeterskel dersom 
terskel likevel kreves.

Fri sideplass Ved sidehengslede dører skal det være minimum 
0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens 
hengsleside og minimum 0,3m på dørens 
karmside.
Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri 
sideplass på 0,3m på begge sider.

Ved selvlukkende og tunge dører: 
Når en beveger seg med slagretningen: minimum 0,5 m fra 
dørens låskant til tilstøtende vegg. 

Når en beveger seg mot slagretningen: minimum 0,8 m fra 
dørens låskant til tilstøtende vegg. 

Fri sideplass ved skyvedør: minimum 0,3 m på alle fire 
sider.

Manuell åpningskraft Dør som er beregnet for manuell åpning skal 
kunne åpnes med åpningskraft på maks. 20N

Når manuell kraft overstiger 20 N (2 kg), brukes elektrisk 
døråpner. 
(Tips: Kravet føres inn i prisbærende post i beskrivelsen. 
Etterprøving med bruk av fjærvekt).
Unngå overtrykk / undertrykk på døra.

Automatikk Døråpner for automatiske dører skal monteres Skyvedør er å foretrekke. 
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utenfor dørens slagradius. Den skal være godt 
synlig og være plassert med betjeningshøyde 
mellom 0,8m og 1,1m over gulv. Avstand fra 
innvendig hjørne skal være minimum 0,5m.

For slagdør skal betjeningsknapp for automatikk plasseres 
slik at kollisjon med dørbladet unngås. Betjeningsknappen 
lett synlig i kontrast til bakgrunnsfarge og merket med 
nøkkelsymbol. 
Åpningstid minimum 30 sek.

Dørhåndtak Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde 
mellom 0,8 og 1,1m, være utformet med 
funksjonelt grep og ha betjeningskraft slik at de er 
enkle å bruke.

Dørhåndtak i kontrastfarge til dørblad. Bøyleformet. Klaring 
til dørblad minimum 40 mm. Sirkulært tverrsnitt. Dørhåndtak 
bør ikke inneholde nikkel. Lengde minimum 100 mm.

Illustrasjoner

.       

            Fig. 14: 01 Hovedinngang Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille.

                                                                                                                  O
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Denne rekkehusleiligheten har trinnfri adkomst og svært liten høydeforskjell mellom gate, gårdsplass og 
inngang.

Fargebruk gir god kontrast mellom vegg og dør. Inngangen er trukket litt inn fra fasaden, og skyggevirkningen 
bidrar til at døra blir lettere å lokalisere for en synshemmet.

Betongstein gir et fast, stabilt dekke med liten sklifare.

Den inntrukne delen av fasaden er så bred at det er tilstrekkelig sideareal for en rullestolbruker. Likeledes vil 
det være mulig å parkere barnevogn ved siden av døren. 

Kilde: Eksempelsamling universell utforming Husbanken 2005
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Kommunikasjonsvei
Krav i  Byggteknisk forskrift kap.12, § 12-6
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Element         Byggteknisk forskrift               Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Planløsning Kommunikasjonsvei skal være lett å finne og 
orientere seg i.

Naturlige gangbaner i store, åpne rom skal være tydelig 
definerte og lede til utgang, skranke, infotavle etc. 
Planløsning i bygget skal være logisk oppbygget og enkel og 
intuitiv å forstå.

Golv, vegger og 
søyler

Søyler og lignende skal plasseres slik at de ikke er 
til hinder i kommunikasjonsvei.
Søyler og lignende skal ha luminanskontrast på 
minimum 0,4 til omgivelser eller merkes i to høyder 
med luminanskontrast på minimum 0,8 til 
bakgrunnsfarge.

Lyse farger anbefales. Blanke overflater unngås. 
Unngå mørke felter i golv
Golvbelegg i korridor: hardt, jevnt og sklisikkert. 

Ledelinjer Ved endring av gangretning skal 
retningsinformasjon angis dersom det er 
nødvendig. Repeterende informasjon skal være 
mest mulig lik i hele bygningen.
Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av 
åpne arealer, skal ha definert gangsone eller 
nødvendig ledelinje. Mønstre i gulv som gir 
villedende retningsinformasjon skal unngås.

Material-/fargekontraster i gulv kan brukes som markeringer 
og ledelinjer. Disse skal føre hen til et mål. Ledelinjer legges 
i rette vinkler og retningsendringer markeres. Legges i 
gangretningen. Bredde minimum 26 mm innendørs og 30 
mm. utendørs.
Taktil og visuell kontrast. 
Bruk av lys kan være ledelinje, men må ikke blende. 
Varselfelt foran trapper og oppmerksomhetsfelt foran viktige 
innganger, infotavler, skranker og lignende. 
Ikke mønster i golv – bortsett fra ledelinje

Korridor Korridor og svalgang skal ha fri bredde på 
minimum 1,5 m (§12-6)
I lange korridorer skal det avsettes tilstrekkelig 
areal til at to rullestoler kan passere hverandre.

Dør Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha 
fri bredde minimum 0,9m. i byggverk beregnet for 
mange personer skal fri bredde være 1,2m.
Dør skal være synlig  forhold til omliggende 
vegger. Luminanskontrasten skal være på 
minimum 0,4.

Innredning, skranke, 
sperrer og 
markeringer

Viktige steder som for eksempel informasjonstavler 
og lignende bør markeres med spesiell farge samt 
kunstig belysning.

Skranker for betjening av publikum med nedsenket parti for 
sittende, høyde ca. 0,8m, åpent i forkant for rullestol. Høyde 
for stående ca. 1,1m. 
Skranker med logisk plassering og god kontrast til 
omgivelsene. 
Sperreinnretninger med kontrasterende farger i forhold til 
bakgrunn. 
Informasjonstavler og betjeningstavler min. 100 lux mer enn 
allmennbelysning.

Belysning, skilt Det skal være nødvendig belysning til å oppnå 
synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom 
tekst og bunnfarge.

Auditiv informasjon skal suppleres med visuell 
informasjon.

Blendfri belysning, 300 lux. 
Kombinasjon av direkte og indirekte belysning. 
Dagslys bør falle inn fra siden. 
Ulik farge på vegg og gulv bedrer orienteringsevnen for 
svaksynte. 
Unngå blanke overflater. 
Belysning i korridor kan fungere som ledelinje.
Punktbelysning på inngangsdører, heisdører, utstyr, 
installasjoner. 
Himlinger med akustisk demping. 
Jevn demping av alle frekvenser innenfor høreområdet.

Brytere for belysning, For at manøverknapper (lysbrytere, kontakter eller Brytere med kontrastfarge mot bakgrunnsfarge. 
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klimaregulering og 
lignende 

lignende) skal kunne brukes av publikum, må de 
plasseres mellom 0,9m og 1,1m over gulv.

Illustrasjoner

                                                  

Passasjebredde for elektrisk rullestol i korridor                                     Tabell som viser nødvendig passasjebredde for båre i 
                                                                                                               korridor

Tabell som viser nødvendig passasjebredde i korridor for rullestol 
og båre

Kilde: Trondheim kommune, Universell utforming- publikumsbygg. Et prosjekteringsverktøy

    



Universell utforming av publikumsbygg  - Øvre Eiker kommune 03.02.2011

19
                                 

  Fig. 15: 01 Manøverplass i korridor.                               
                                                                                                                                   
                                           

                                             
                         Fig. 15: 02 Ledelinjer og markeringer.                                 Fig. 15: 03 Dører og håndlister i kontrastfarge.

                          

                               
                                Fig. 15: 04 Markert resepsjonsdisk.

                                        Kilde: Norges Blindeforbund. Et inkluderende samfunn.
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Rømningsvei
Krav i Byggteknisk forskrift § 11-14
Av teknisk forskrift følger bl.a.: Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til 
personer med funksjonsnedsettelse.

Element                                             Byggteknisk forskrift                                      Øvre Eiker kommunes anbefaling   
Planløsning Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra 

branncelle skal være oversiktelig og 
tilrettelagt for rask og effektiv rømning.

Bevegelseshemmede og rullestolbrukere vil 
ikke kunne forsere trapp i en 
rømningssituasjon. Trapper  i rømningsvei 
bør unngås.

Skilting Skilt, symbol og tekst som viser 
rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal 
kunne leses og oppfattes under rømning når 
det er brann- eller røykutvikling

Skilt og symboler skal være entydig og lett å 
forstå, uansett personlige forutsetninger, 
språklig og kulturell bakgrunn. 
( Se NØDSKILT og BRANNVERNSKILT)

Dør Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, 
og den skal være lett å åpne uten bruk av 
nøkkel.
Dør skal slå ut i rømningsretning

Minimum nødvendig passasjebredde for at
rullestol skal komme igjennom er 0,8m



Universell utforming av publikumsbygg  - Øvre Eiker kommune 03.02.2011

21
Trapp  
Krav i Byggteknisk forskrift kap.12, § 12-16
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann.
Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider.

Element         Byggteknisk forskrift                Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Planløsning Alle trapper bør ha rette løp. 
Inngangsdør vinkelrett på trapp/atkomst.
Glassdører og glassfelt i bunnen av trapper må unngås, 
med mindre det er sikret på forsvarlig måte, enten ved at det 
brukes materialer som ikke kan knuses (sikkerhetsruter) 
eller ved brystning eller rekkverk med høyde minst 0,7 m, 
eller på annen måte.

Bredde Fri bredde i trapp skal være minimum 0,9m og fri 
høyde minimum 2,1m. 
Trapp internt i boenhet skal ha fri bredde på 
minimum 0,8m og fri høyde på minimum 2,0m.
For hovedtrapp som betjener mer enn en boenhet 
skal fri bredde være minimum 1,1m og fri høyde 
skal være minimum 2,1m.
I byggverk med krav om universell utforming skal 
hovedtrapp ha fri bredde på minimum 1,2m.

For måling av trappebredde, se NS 3932 Innvendige trapper

Inntrinn, opptrinn Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på 
opptrinn i hele trappas lengde. 
Trapp med rette løp skal ha samme dybde på 
inntrinn. Inntrinn i ganglinjen skal være minimum 
0,25m.
Inntrinn skal markeres slik at det oppnås 
luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. 
Markering på inntrinn skal være i hele trinnets 
bredde i maksimum 40mm dybde.
For svingt trapp skal inntrinn i indre ganglinje være 
minimum 0,15m.

Opptrinn innvendige trapper 150 - 170 mm.
Utspring trappenese bør unngås. 
Dybde inntrinn anbefales 280 – 300 mm.
Trapp med åpne opptrinn bør unngås. 
Dersom trapp har åpne opptrinn, bør åpning være mindre 
enn 50 mm. 

Trappeformelen gir i de fleste tilfeller gode stigningsforhold, 
2 opptrinn + 1 inntrinn = 600 – 640 mm.

Åpninger Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75m 
være maksimum 0,10m. Horisontal avstand 
mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk 
skal være maksimum 0,05m

Åpninger i trappeløp og rekkverk mindre enn 100 mm.

Rekkverk og 
håndlister

Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på 
begge sider.
Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med 
luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge, 
Ved begynnelse av hver etasje skal 
etasjeangivelse markeres taktilt på håndløperens
underside. Håndlist skal føres 0,3m utover øverste 
og nederste trinn med avrundet avslutning.

Minst 50 mm fri avstand mellom håndlist og vegg. 
For å gi et godt grep for eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne bør håndlisten ha et tilnærmet rundt tverrsnitt 
med diameter ca.45mm.

Repos og hvileplan Dybde på repos fra trinnforkant eller fra rekkverk til 
motstående vegg skal være minimum 1,5m.
Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å stanse fall. 
Det skal være repos ved høydeforskjell på mer enn 
3,3m.

Repos ved inngang og mellomrepos i trapp med rett løp 
minimum 1,6  x 1,6 m. 
Hvileplan bør ha plass til klappsete.  

Overflate Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn 
og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i 
hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og 
visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold 
til bakgrunnsfarge.
Inntrinn skal ha sklisikker overflate.

Fast, jevn og sklisikker overflate, unngå reflekser. 
Repos og hvileplan markeres for svaksynte.  
Varselfelt oppe og nede med dybde minimum 0,8m.
Trappenese og inntrinn i samme plan og sklisikre.  
Trappenese med kontrastfarge og taktil merking med
30 mm på alle trinnforkanter (både opp og inntrinn). 

Kant mot nivåforskjeller og trinn merkes med kontrasterende 
belegg og annen overflate. 

Belysning Trapperom skal ha god belysning slik at 
trappetrinn synlige.

Blendfri og refleksfri belysning minimum 300 lux.
Unngå motlys i trapp.
Dagslys, kunstig belysning og fargevalg som fremhever 
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hovedformer og interessepunkter

Illustrasjoner

                                                 
Fig. 16: 01 Trapp, rekkverk og håndlister.                                                                Fig. 16: 02  Belysning av trappetrinn.
Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille.                                                    Kilde: Byggforskserien 324.301 Innvendige trapper.
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Løfteinnretninger
Krav i Byggteknisk forskrift kap.12. planløsning og bygningsdeler i byggverk, Byggteknisk forskrift, Installasjoner og 
anlegg kap.15, §15-13
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eler flere skal ha heis. I etasjetallet skal alle måleverdige plan medregnes. 
Byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan ha løfteplattform. Løfteplattform og heis skal være allment tilgjengelig. 

Element         Byggteknisk forskrift                 Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Heisstol, størrelse, 
utforming og 
innredning

Størrelse på heisstol og lastebærer skal 
dimensjoneres for forutsatt bruk.

Minst en heisstol skal ha innvendig størrelse på 
minimum 1,1m x 2,1m i byggverk med tre etasjer 
eller flere.
Minst en heisstol skal ha innvendig størrelse på 
minimum 1,1m x 1,6m i byggverk med kun to 
etasjer.
Løfteplattform  skal ha innvendig størrelse på 
minimum 1,1m x 1,6m.

I heisstol for lastebærer der rullestol ikke kan snu, 
skal det være speil på dørens motstående vegg.

Håndlist skal monters på minst en vegg og være 
0,9m over gulv.

For at rullestol skal kunne snu i heis må den ha bredde 1,6m 
og dybde 2,1m.
Heisstoler som skal gi plass for båre, minimum 1,1 x 2,1 m
(b x d).

Det anbefales båreheis også i flerleilighetsbygg og 
publikumsbygg. Heisen må være lett å finne, sentralt 
plassert i forhold til atkomst til bygningen. 
Snuareal foran heisdør; diameter minimum 1,6 m.

Døråpning plasseres på kortside. 
Klappsete anbefales, 0,5 m over golv. 
Sklisikkert golv. 
Ulik farge mellom golv og vegg. 
Unngå blanke overflater. 
Håndlist monteres i høyde 0,9 m fra golv, rund med 
diameter 45 mm og kontrastfarge til vegg. 
Dersom heisen ikke har gjennomgående dører, bør speil 
monteres på vegg motstående til døråpning slik at 
rullestolbruker kan rygge ut. Høyde 0,8 m fra golv, overkant 
1,9 m fra golv. 
Avstand mellom heisgolv og repos; minst mulig slik at man 
unngår å sette fast sko, stokk, forhjul på rullestol o.l.

Merking, 
manøverknapper og 
skilting

Kontrollpanel og tilkallingsknapp skal plasseres 
mellom 0,9m og 1,1m over gulv og med avstand til 
hjørne på minimum 0,4m.
Kontrollpanel og tilkallingsknapp skal være godt 
synlig med luminanskontrast på minimum 0,4 til 
bakvegg.
Kontrollpanel og tilkallingsknapp skal ha punktskrift 
og taktil skrift med luminanskontrast på minimum 
0,8 til bakgrunnsfarge.

Etasjeknappene; blindeskrift og montert med høyde 0,9 –
1,1 m over golv �. Avstand til hjørne  minimum 0,5 m.
Tilkallingsknapp / alarmknapp plassert på vegg ved siden av 
heisdør og på samme side som betjeningspanel inne i 
heisstolen. 
All merking, skilting og manøverknapper med kontrastfarge 
til bakgrunn. 
Versalhøyde (høyde på store bokstaver) minimum 25 mm.

Dør Fri bredde for døråpning skal være minimum 0,9 
m..

Kontrastfarge på karm og / eller heisdør. 
Lydsignal ved åpning av dør. 
Digital stemme som angir etasje anbefales.
Golvbelegg foran heisdør med annen struktur (taktilt) og 
farge (kontrast) enn ellers.

Automatikk Dør skal ha automatisk åpning og sikres mot 
klemfare.

Automatisk skyvedør, åpningstiden min. 30 sek.

Belysning Belysningsnivå i heisstol og lastebærer skal være 
tilnærmet likt som for arealet utenfor.

Alminnelig belysning 300 lux, blendfri. 
Lyd- og lyssignal i heisstol og på repos. Lyssignal i høyde 
1,8 – 2,0 m fra golv.
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Illustrasjoner

                
         Fig. 17: 01 Heisdør, tilkallingsknapp og skilting.                                                Fig. 17: 02 Utforming og innredning av heisstol.

                                                                                                                                                         Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjoner Kristin Hille.

Dør, port mv

Krav i Byggteknisk forskrift kap.12, §12-15
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr

Element         Byggteknisk forskrift                Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Generelt Glassfelt merkes tydelig i to høyder, 0,9 m og 1,6 m over 
golv, med horisontale markeringsbånd eller losholter i 
glassfeltets bredde.

Bredde Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha 
fri bredde minimum 0,9m. I byggverk beregnet for 
mange personer skal fri bredde være minimum
1,2m
Dør internt i boenhet skal ha fri bredde minimum 
0,8m
Dør internt i byggverk med krav om UU skal ha fri 
bredde på 0,9m

Terskel Terskelhøyde skal være maksimum 25mm.
Terskel skal være avfaset

Unngå terskler. Hvis likevel terskel må brukes: maksimum 
høyde 20 mm. Heveterskel eller slepeterskel bør vurderes 
der brann- og lydkrav krever terskel.

Fri sideplass Ved sidehengslede dører skal det være minimum 
0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens 
hengsleside og minimum 0,3m på dørens 
karmside.
Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri 

Ved selvlukkende og tunge dører: 
Når en beveger seg med slagretningen: minimum 0,5 m fra 
dørens låskant til tilstøtende vegg. 
Når en beveger seg mot slagretningen: minimum 0,8 m fra 
dørens låskant til tilstøtende vegg. 
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sideplass på 0,3m på begge sider. Alternativ løsning ved mindre avstand fra dørens låskant er 

elektrisk døråpner. 

Manuell åpningskraft Dør som er beregnet for manuell åpning skal 
kunne åpnes med åpningskraft på 20N

Når manuell kraft overstiger 20 N (2 kg), brukes elektrisk 
døråpner. 
Dør i kommunikasjonsvei i publikumsbygg og boligbygg 
med krav om heis bør dør ha automatisk døråpner.
Unngå forskjellig lufttrykk på hver side av dør i 
kommunikasjonsvei.

Automatikk Døråpner for automatiske dører skal monteres 
utenfor dørens slagradius. Den skal være godt 
synlig og være plassert med betjeningshøyde 
mellom 0,8m og 1,1m over gulv.
Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 
0,5m.

Skyvedør er å foretrekke. 
Betjeningsknapp for automatikk plasseres slik at kollisjon 
med dørbladet unngås. 
Betjeningsknapp lett synlig i kontrast til bakgrunnsfarge og 
merket med nøkkelsymbol. 
Åpningstid minimum 30 sek.

Dørhåndtak Dørhåndtak i kontrastfarge til dørblad. Bøyleformet. Klaring 
til dørblad minimum 40 mm. Sirkulært tverrsnitt. Monteres i 
høyde 1,0 m fra golv. Dørhåndtak bør ikke inneholde nikkel. 
Lengde minimum 100 mm.

Markering Dør skal være synlig i forhold til omliggende 
vegger.  
Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4. 

Dørblad og / eller karm i kontrastfarge. Vurder markering i 
golv. Dører i korridor bør i tillegg til allmenbelysning ha 
punktbelysning.
Glassfelt merkes tydelig i to høyder, 0,9m og 1,6 m over 
golv, med horisontale markeringsbånd eller losholter i 
glassfeltets bredde. 

Illustrasjoner

                                                                                       

                                      Fig. 19: 01 Definisjoner sidehengslet dør.                             Fig. 19:02 Fri sideplass ved dør
                        Kilde: Byggforskserien 220.335 Dimensjonering for rullestol.                      Øvre Eiker kommunes anbefaling
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                         Fig. 19: 02 Fri sideplass for manøvrering av rullestol. Økes til 0,5m / 0,8m når det er en selvlukkende, tung dør
                               Kilde: Veiledning til teknisk forskrift (REN).

                 
           Fig. 19: 03 Dørhåndtak i kontrast til dørblad.                                                          Fig. 19: 04 Lyshetsforskjell dørblad, karm og vegg.

              Kilde: Kommuneforlaget. Veiviser til universell utforming. Illustrasjon Ole Th. Bommen.                     Kilde: Norges Blindeforbund. Et inkluderende samfunn.
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Bad og toalett
Krav i Byggteknisk forskrift, kap.12, § 12-9
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
§12-9 bad og toalett (2) I byggverk med krav om universell utforming skal , i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse være 
universelt utformet i samsvar med følgende:

Element         Byggteknisk forskrift                              Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Planløsning
Ingen nivåforskjell mellom toalett og tilstøtende rom.

Størrelse Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri 
gulvplass til en snusirkel med diameter på 
minimum 1,5m foran toalett og minimum 0,9m fri 
gulvplass på begge sider av toalett.
Det skal være fri passasjebredde på 0,9m fram til 
fri plass ved siden av toalett.

Snusirkel for rullestol minimum diameter 1,6 m. 
To toalett minimum 2,05 m x 2,05 m kan også brukes
dersom de har speilvendte løsninger. 
Plassering av utstyr i forhold til hverandre er avgjørende for 
hvordan toalettet vil fungere.

Dør Slagdør med bredde 1 m må slå ut. 
Bøylehåndtak på innside, monteres midt på dør 0,85 m over 
golv på skrå med laveste punkt mot hengselside. 
Terskelfritt. 
Låsemekanisme som er lett å se og lett å bruke. 
Skyvedør bør vurderes. 
Toalett skal være tydelig merket med symbol.

Golv Gulv og vegg skal ha synlig fargekontrast. Toalett bør planlegges med sklisikre golv

Utstyr Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til 
gulv/vegg.
Det skal være tilstrekkelig fri plass under servant.

Toalett skal ha håndstøtte på begge sider

Sideplass toalett på den ene side minimum 0,90 m.
Med ett handikaptoalett - minimum 0,90 m på begge sider. 
Velges løsning som fig. 20: 02 viser, innredes to 
handikaptoalett som har speilvendte løsninger. 
Plassering av toalett på motstående vegg fra døråpning. 
Avstand fra vegg til forkant toalett 0,85 m.
Offentlige toalett: toalettsete i høyde 0,46 m over gulv.  
Armstøtter på begge sider. 
Toalettpapirholder plasseres under armstøtter. 
Avstand forkant servant til vegg 0,60 m. 
Speil med underkant ned til servant og overkant i høyde 
1,90 m fra golv. 
Servantbatteri med enhåndsgrep, lang hendel og 
skoldesperre. Blandebatteri med sensor (berøringsfrie) er å 
foretrekke.
Fri høyde under servant minimum 0,67 m. 
Høyde overkant servant 0,80 m fra golv. 
Såpedispenser og tørkepapir i kontrastfarge til bakgrunn. 
Disse monteres med underkant 1,0 m fra golv og plasseres 
innenfor rekkevidde fra rullestol.

Belysning Speil og lys må være installert på en slik måte at de virker 
ledende og ikke forvirrer.
Generell belysning i rommet minimum 300 lux. 
Punktbelysning ved vask minimum 500 lux.
Blendingsfri belysning enten over eller på begge sider av 
speil.

Markering Golv og vegger med ulik fargevalør (kontrast). Alt montert 
utstyr i kontrastfarge mot bakgrunn. 

dusj Dusjsone skal være trinnfri og minimum 1,6x1,3m.
Dusjhode skal være høyderegulerbart og dusjsone 
skal ha veggmontert utstyr.

Et støttehåndtak, lengde 0,3 m, monteres horisontalt i høyde 
0,9 m fra golv. 
Et håndtak, lengde minimum 0,3 m, monteres vertikalt nær 
dusjarmatur i høyde 1,1 m fra golv. 
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Bygning med 
arbeidsplasser

I arbeidsbygning skal minst ett bad og toalett i hver 
etasje oppfylle krav i annet ledd.

Illustrasjoner                    

                        
                Fig. 20: 01 Planløsning toalettrom 2,5 m x 2,2 m.                  Fig. 20: 02  WC og dusj på 2,05 m x 2,05 m 

                    
                Fig. 20: 03 Plassering av utstyr i toalettrom.                                Fig. 20: 04 Plassering av dusjutstyr.    

                                                                                                                                              Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjoner Kristin Hille.

  



Universell utforming av publikumsbygg  - Øvre Eiker kommune 03.02.2011

29
Romløsning
Krav i Byggteknisk forskrift kap.12 planløsning og bygningsdeler i byggverk
Av teknisk § 12-7 følger bl.a.:
Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs 

innredning.

Element         Byggteknisk forskrift Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Generelt Rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav 
om UU skal ha størrelse, utforming, belysning og 
lydforhold slik at likestilt deltakelse er mulig.

I den utstrekning bygning har fast innredning som 
tilrettelegges for brukerne, må også brukskvaliteten for 
funksjonshemmede ivaretas

Kjøkken Kjøkken i institusjoner og skoler (skolekjøkken) må 
tilrettelegges slik at deler av kjøkkenet tilfredsstiller bruk fra 
sittende stilling. Åpen løsning under vask og komfyrtopp 
samt deler av arbeidsbenk.  
Vegg bak kjøkkeninnredning må være sterk nok / forsterkes 
slik at den tåler innfesting av bevegelige skap / benker. 
L- og U-form er å foretrekke. Da bør oppvask og kokeplater 
få hver sin side. 
Elektrisk heve- og senkbar del.
Avlastningsplass på begge sider av oppvask og kokeplater 
samt ved komfyr og kjøleskap. 
Uttrekksplater i benk.  
Varmefast benkeplate. 
Pålimt isolasjonsplate på underside oppvaskkum. 
Skuffeseksjon på låsbare hjul og arbeidsplate på toppen 
samt bøylehåndtak for manøvrering. 
Kjøleskap plasseres 400 - 500 mm over golv. 
Bøylehåndtak på skuffer og skap, minimum 35 mm fra 
underlaget og minimum 140 mm lange, og i kontrastfarge til 
bakgrunnsfarge. 
Skuffeseksjoner anbefales fremfor skap. 
Åpning av skapdører orienteres mot midten av 
kjøkkeninnredningen. Skapdører bør kunne åpnes 170
grader, eller være skyvedører (ingen hindre). 
Dører i overskap bør ikke være bredere enn 500 mm.
Stikkontakter plasseres mellom kjøkkenbenk og overskap 
ca. 1,0 m over golv. 
Komfyr og platetopp todelt løsning med underkant komfyr 
montert 150 mm under benkeplate. 
Brytere for komfyr og platetopp med faste, hørbare trinn og 
forhøyede grep, minimum 18 mm. Brytere i front anbefales. 
Brytere i kontrastfarge til bakgrunnsfarge. 
NB! Noen funksjoner uteblir ved enklere / mindre kjøkken.

Garderobe Entre/inngang i tilgjengelig boenhet skal ha fri 
passasje og plass til snusirkel med diameter 1,5m 
for rullestol utenfor dørens slagradius.
For byggverk med krav om UU skal minst 1/10 av 
garderobene ha betjeningshøyde på maksimum 
1,1m.(§12-8).

Det anbefales snusirkel med diameter 1,6m og at ingen 
dører slår inn i dette området.

Skranke, minibank Rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav 
om UU skal ha resepsjon og informasjonstavle 
sentralt plassert i forhold til hovedatkomst og lett 
og finne.

Høyde for betjening 0,8m fra golv og med åpen løsning 
under.

Belysning Generell belysning 300 lux. Arbeidssoner 500 lux.
Punktbelysning benk 750 lux. (Jf. Lyskultur.)

Fargevalg Håndtak og  brytere m.v. bør tydeliggjøres med fargebruk.
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Illustrasjoner

                     
                   Fig. 21: 01 Betjeningshøyder for automater.             Fig. 21: 02 Garderober skal kunne brukes av alle.

                   Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder.                              Kilde: Kommuneforlaget. Veiviser til universell utforming. 
                                 Illustrasjon Kristin Hille.                                                                  Illustrasjon Ole Th. Bommen. 

              
                   Fig. 21: 03 Betjeningsskranke.

                        Kilde: Kommuneforlaget. Veiviser til universell utforming. Illustrasjon Ole Th. Bommen.
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Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armatur mv.
Krav  i Byggteknisk forskrift kap.12, § 12-21
Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armatur mv. skal være enkle å forstå og betjene.
Informasjon skal være lett å lese og oppfatte.

Element         Byggteknisk forskrift               Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Generelt . Skilt og tavler skal være enkle å rengjøre og gi mulighet for 
enkel utskifting / forandring. 

Plassering Betjeningspanel skal være plassert med 
betjeningshøyde mellom 0,8m og 1,1m over ferdig 
gulv. 
Stikkontakter skal monteres minimum 0,5m fra 
hjørne.
Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde 
mellom 0,8m og 1,1m, være utformet med 
funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de 
er enkle å bruke. 

Skilt, informasjonstavler og dørskilt skal være godt synlige 
for både stående og sittende. Ringeknapper, postkasser og 
eventuelle magnetkortlesere etc. skal kunne ses og nås av 
alle. 
Orienteringsskilt, som gir en oversikt over funksjoner i en 
bygning samt kommunikasjonsveier, plasseres på lett synlig 
og tilgjengelig sted ved inngangen.

Henvisnings- og veivisningsskilt som er supplert med 
retningspil plasseres der kommunikasjonsveien deler seg.

Et stedsskilt gir betegnelse på bygning, avdeling eller rom 
og plasseres ved dørens låskant.
For plassering av rømningsskilt, se Forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Utforming Der hvor det er mulig bør det også benyttes taktil 
merking, enten som blindeskrift eller som 
opphøyde tall / bokstaver i en lesbar størrelse.

For at svaksynte skal kunne lese skilt må 
bokstavene ha en tilstrekkelig høyde og ha god 
kontrast mellom bakgrunn og bokstaver/symboler.

Skiltskrift bør suppleres med blindeskrift (bl.a. ved heis). 
Det anbefales bruk av piktogrammer, størrelse 200 x 200 
mm. Skrifttype Helvetica. Små bokstaver, ikke 
blokkbokstaver.

”Taktile kart” (relieffkart) bør vurderes. Relieffkart kan 
skråstilles og man bør komme innunder/inntil med rullestol.

Belysning Blending må unngås, og glass foran skilt kan 
vanskeliggjøre lesing.

Skilt, informasjonstavler og lignende markeres med 
kontrastfarge og kunstig belysning. 
Punktbelysning minimum 100 lux mer enn allmennbelysning 
i rommet. 
Belysningsstyrke utvendige skilt: 150 lux
Lyset bør være jevnt fordelt over hele tavlens overflate. 
Skiltbelysning plasseres slik at den ikke forårsaker blending, 
og bør fortrinnsvis belyse ovenfra. 
Skilt bør ikke ha blank overflate eller dekkes med glass eller 
plast for å unngå sjenerende reflekser. 
Skilt som markerer utganger, nødutganger og brannposter 
belyses eller utføres som gjennomlyste skilt.

Farge Skilt med generell informasjon bør utformes med hvitt 
symbol på blå bunn. 
Av hensyn til svaksynte bør det etterstrebes at 
piktogrammer utformes i kontrastfarge. 
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Tabeller

Valg av farger og typografi på skilt og informasjonstavler er avgjørende for hvorvidt de vil være tilgjengelige for svaksynte. Blindeforbundet 
anbefaler skrifttype Helvetica og minimum 40% lyshetsgradsorskjell. Det anbefales bruk av ”små” bokstaver og ikke blokkbokstaver. Videre 
er det viktig å plassere denne informasjonen på steder der det er mulig å komme tett inntil, at den er plassert i riktig høyde og at en unngår 
blending. 

Fargekontraster, anbefalt av Royal National Institute for the Blind:

Bakgrunn Bunnfarge Tekst
Rød murstein, mørk stein Hvit Svart, mørkegrønn, mørkeblå
Lys murstein, lys stein Svart, mørk Hvit, gul
Hvitkalket vegg Svart, mørk Hvit, gul
Grønn vegetasjon Hvit Svart, mørkegrønn, mørkeblå

Hentet fra boken: ”Et inkluderende samfunn”, Norges Blindeforbund, 2004.

Anbefalt bokstavstørrelse på skilt for synshemmede personer (er å betrakte som minimumsverdier):

Leseavstand i meter Versal X-høyde i mm Skilthøyde i mm
3 30 60
5 50 100
6 60 120

10 75 150
12 90 180
15 100 200
18 120 240

Hentet fra boken: ”Et inkluderende samfunn”, Norges Blindeforbund, 2004.

Illustrasjoner

                                                                                                             
            
Fig. 21: 01 Skiltplassering ved lang leseavstand.                    Fig. 21: 02 Plassering av skilt og tilkallingsknapp ved heis.

                 Kilde: Byggforskserien 327.101 Skilting.                                                         Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille.

                    
                  Fig. 21: 03 Manøverpanel i heis.                                               Fig. 21: 04 Manøverpanel i heis med taktile etasjetall.

                      Kilde: Norges Blindeforbund. Et inkluderende samfunn.
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                 Fig. 21: 05 Bruk av piktogrammer.
                      Kilde: Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet.



Universell utforming av publikumsbygg  - Øvre Eiker kommune 03.02.2011

34

Lyd og vibrasjoner
Krav i byggteknisk forskrift kap.13 IV.
Av teknisk forskrift § 13 -6 følger bl.a.:
Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, 
prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for 
arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.

Element         byggteknisk forskrift                                Øvre Eiker  kommunes anbefaling 

romakustikk Rom i byggverk for publikum og arbeidsbygning 
skal ha romgeometri og lydabsorpsjonsegenskaper 
som gir en romakustikk som sikrer tilfredsstillende 
lydforhold og god taleforståelse (§ 13-8).

Bakgrunnsstøy fra f. eks. ventilasjonsanlegg reduseres så 
mye som mulig.
Etterklangstid bør i de fleste sammenhenger være kort. 
Dette er av særlig viktighet i møte- og undervisningsrom og 
andre lokaler for mange personer. 
Etterklangstid:
Undervisningsrom - T maks. 0,5 sekunder
Fellesarealer – T maks. 1,0 sekunder
For større auditorier / saler skal rådgivende ingeniør i 
akustikk trekkes inn i prosjekteringen.
(Se også NS 8175 Lydforhold i bygninger)

Merking Inngang til rom med forsterket lyd- og 
taleoverføring skal være tydelig merket( §13-10).

Punktbelysning av skilt og symboler minimum 100 lux mer 
enn almenbelysningen 

Generelt I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning 
skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med 
mindre det kan dokumenteres at dette er 
unødvendig for å oppnå god taleforståelse.

Skranker med høyttaler og skranker med sikkerhetsglass 
må ha teleslynge.
Teleslyngen legges rundt hele lokalet, åpent eller i rør, eller 
den legges skjult i gulvet i et mønster som betjener alle 
sitteplasser. 
For store lokaler er seriekoblete slynger i gulvet den beste 
løsningen.
Sitteplasser bør ligge minst 1,5 m fra teleslyngen for å 
unngå forstyrrelser i høreapparatene.
NB! Lokaler med tradisjonell teleslynge bør ikke ligge i 
umiddelbar nærhet av hverandre (horisontalt / vertikalt). 
Faseslynge kan monteres i tilstøtende rom.
Teleslyngen må ikke legges i samme rør som andre 
ledninger, under armering eller metallrør.
Det finnes også flyttbare teleslynger.
Køordnere utstyres med både visuell varsling og teleslynge.

Illustrasjoner

                          
                           Fig. 23: 01 Teleslynge.
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Miljø og helse
Krav i Byggteknisk forskrift Kap. 13

Element         Byggteknisk forskrift                                   Øvre Eiker kommunes anbefaling 

Luftkvalitet
Ventilasjon
§ 13-1, 13-2, 13-3

Avstand fra luftinntak til allergenplanter må være større enn 
50 m. 
Vær spesielt oppmerksom på plassering av luftinntak i 
forhold til kjøreveg, parkeringsplass og andre 
forurensningskilder.
Sandbasseng må ikke plasseres i nærheten av inngangen. 
Jf. rapport: ”Anbefalte faglige normer for inneklima” (Statens 
institutt for folkehelse). De angitte grenseverdier bør ikke 
overskrides.
Unngå inneplanter som kan forårsake allergi.

Forurensninger Materialer og produkter skal ha egenskaper som 
gir lave eller ingen forurensninger av inneluften.

Betong- og gipsoverflater må forsegles for å hindre at støv 
slites av. 
Evt. veggpanel må være stående.
For plastprodukter (golvbelegg), tapeter mv.) og for lim, 
sparkel og fugemasser bør en etterspørre dokumentasjon 
for så å velge det mest lavemitterende produktet.

Lys Byggverk skal tilfredsstillende tilgang på lys uten 
sjenerende varmebelastning.
Rom for varig opphold skal ha vindu som gir 
tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre 
virksomheten tilsier noe annet.
Rom for varig opphold skal ha vindu som gir 
tilfredsstillende utsyn med mindre virksomheten 
tilsier noe annet.

Til grunn legges Lyskulturs luxtabell og anbefalinger, samt 
NS 3940.

Termisk inneklima Termisk inneklima i rom for varig opphold skal 
tilrettelegges ut fra hensyn til helse og 
tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk.

Det må vurderes solavskjermende tiltak.
Dokumentasjon av termisk inneklima kan utføres i forhold til: 
NS-ISO 7730 Termisk miljø – moderate omgivelser –
bestemmelse av PMV og PPD-index og betingelser for 
termisk komfort.

Fukt § 13-14 Generelle krav om fukt: grunnvann, 
overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet 
skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og 
soppdannelse eller andre hygieniske problemer.

Fuktinnholdet må være under den kritiske verdi for de 
materialer som inngår i konstruksjonene. Dersom det 
oppstår fuktskader må det utbedres umiddelbart. 

Rengjøring før 
bygning tas i bruk

For å begrense forurensingsmengden til inneluft og 
sikre god inneluftkvalitet skal overflater i rom, 
kanaler og lignende være rengjort og frie for synlig 
støv og fett før bygningen tas i bruk.

Det bør:
 etableres rutiner for å hindre at støv tilføres bygningen 
under byggeprosessen
 gjøres daglig rydding og fjerning av avfall, emballasje o.l. 
 gjøres periodisk støvsuging av utsatte installasjoner, 
tekniske rom, sjakter, rørgater, o.l.
 foretas rengjøring av overflater i hulrom, vegger o.l. før 
disse lukkes eller forsegles

         
Støy Byggtekniske installasjoner skal plasseres, 

prosjekteres og utføres slik at det sikres 
tilfredsstillende lydforhold i byggverk og 
brukerområde, i rom for varig opphold i annen 
bygning og på uteoppholdsaereal avsatt for 
rekreasjon og lek. Dette gjelder også støy fra 
strukturlydkilder.

Til grunn skal legges NS 8175. Lydforhold i bygninger, 
Lydklasser for ulike bygninger

Rengjørbarhet og 
rengjøring

Periodisk funksjonskontroll av ventilasjonsanlegg anbefales 
utført av kvalifisert personell i hele driftsperioden. Denne 
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omfatter også kontroll av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. 
Ved prosjektering må det utarbeides en driftsplan, særlig for 
bygg med kompliserte tekniske installasjoner, som 
inneholder beskrivelse av opplæring av og instrukser for 
drifts- og vedlikeholdspersonalet. I planen beskrives også 
prøvings- og kontrollprosedyre med tidsplan og 
ansvarsfordeling. 
 Det må foreligge rutiner som forebygger utvikling av fukt 
og muggsopp. 
 Det må foreligge rutiner for behandling av klager på 
inneklima. 
 Det må foreligge rutiner for rensing av 
ventilasjonsanlegget. 
 Det må utarbeides årsplaner for periodiske regjørings-
og vedlikeholdoppgaver.

Illustrasjoner

Samfunnsspeilet nr. 2, 1997

Figur 1: Allergier og astma separat i 1985 og 1995. Prosent

                  Eksempel forurensningskilder

                                                                                                                                                           Kilde: Byggforskserien 220.330 Overfølsomhet for allergi.
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Dimensjonering for rullestol

                   Fig. 31: 01 Manuell rullestol for voksne.                                          Fig. 31: 02 Elektrisk inne- / utestol.

            Fig. 31: 03 Rekkevidde fremover for person i rullestol.                           Fig. 31: 04 Rekkevidde til siden for person i rullestol.

Kilde: Byggforskserien 220.335 Dimensjonering for rullestol.
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Skilt

Forbudsskilt

Røyking forbudt Røyking og bruk av 
åpen ild forbudt

Forbudt å slokke med 
vann

Ikke drikkevann

Forbudt for 
industrikjøretøyer

Forbudt for gående Adgang forbudt for 
personer uten tillatelse

Fareskilt

Fare: elektrisk 
strøm

Generell fare Hindring Høydeforskjell Industrikjøretøyer

Nødskilt
Av FOR 1994-10-06 nr. 972 følger bl.a.:

”Nødskilt skal ha grønn farge med hvitt symbol. Dette gjelder både for etterlysende skilt og gjennomlyste 
med hvitt lys. For gjennomlyste nødskilt med grønn lyskilde skal symbolene være sorte. Rød bunnfarge 
med hvitt symbol brukes på brannvernskilt. All annen skilting skal ha annen farge.”

  

Nødutgang rømningsvei

Retningsangivelse 
(brukes som tilleggsinformasjon til de skilt som er vist nedenfor)

Førstehjelp Båre Nøddusj Øyeskylling Nødtelefon
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Alarmskilt

Nødstopp
Alarmknapp
Evakuer
Avstenging

Brannvernskilt
Av FOR 1994-10-06 nr. 972 følger bl.a.:

Symbolene som brukes for brann- og varselskilting bør være så enkle som mulig og bare inneholde 
vesentlige opplysninger. Symbolene som brukes bør være mest mulig lik dem som er vist i § 18.

Brannslange Stige Brannsloknings-apparat Nødtelefon for 
tilkalling av 
brannvesen

Brannslokkings-
utstyr

Retningsangivelse 
(brukes som tilleggsinformasjon til de skilt som er vist ovenfor)
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Informasjonsskilt

Drosje-Buss Drosje Drosje telefon Buss Tog Sjøtransport

Bagasje –
innsjekking

Bagasjeopp-
bevaring

Bagasje-
utlevering

Venterom Bagasjetralle Informasjon

Politi Billetter Bilutleie Heis Trapp Møteplass

TV- rom Frisør Restaurant Bar Kafeteria Telefon

Toalett Toalett damer Toalett herre Garderobe Tilgjengelig for 
rullestol

Stellerom

Post Drikkefontene Førstehjelp-
stasjon

Lekerom Møterom Oppholdsrom



Universell utforming av publikumsbygg  - Øvre Eiker kommune 03.02.2011

41

Forbudt med mat Forbudt å låse Teleslynge Adgang forbudt 
for dyr

Ikke plasser               
bagasje her

Pil

Pil rett Pil skrå Utgang Ingen adgang Fotografering 
forbudt
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Ledelinjesystem
krav til taktile og visuelle kontraster

Taktile kontraster

Ved bruk av et standardisert ledelinjesystem skal retningsindikator være utformet med ribber i gangretningen. Oppmerksomhetsfelt skal ha 
samme ribber, men legges på tvers av gangretningen. Varselfelt skal ha flattoppende kuler. Materialbruk, farge og detaljutforming er åpent. 
Det vesentlige er bredden på feltene og høyden på opphøyningene til utendørs bruk, og krav til kontraster.
Retningsindikator skal være 210-600 mm brede utendørs. Innendørs kan 26 mm være tilstrekkelig. Varselfelt og oppmerksomhetsfelt skal 
ha en dybde på 8-900 mm. (Se Veileder: Ledelinjer i gategrunn for utdypende informasjon).

Fig. 04: 01  Retningsindikator med flattoppede ribber. Fig. 04: 02  Varselfelt med flattoppede kuler.

Figuren viser høyde, bredde og c/c-avstand på ribbene. Figuren viser bredde, høyde og c/c-avstand på kulene.

Visuelle kontraster/ lyshetsforskjeller

Sammenlign farger med gråtoneskalaen/lyshetsmåleren under. (Man kan bestille en lyshetsmåler fra NCS (Natural Colour System) via 
denne lenken: www.ncscolour.com under Products, NCS colour tools, Lightness and gloss, NCS Lightness meter). Finn hvilket lyshetstall (v) 
fargene har og sjekk så differansen mellom lyshetstallene = K. Jo høyere K, jo sterkere kontrast. Porsgrunn kommunes anbefaling til 
kontraster på ledelinjer er i bygningsmiljø: K = 0,4 på retningsindikatorer og K = 0,8 på varselfelt. I gatemiljø: K= 0,3 på retningsindikatorer 
og K= 0,5 varselfelt. For oppmerksomhetsfelt gjelder samme krav til kontrast som for retningsindikatorer. 

Bygningsmiljø: Gatemiljø:

K =  0,4 K= 0,8 K= 0,3 K = 0,5
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Definisjoner

Funksjonshemming
Skal forstås som et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjonsevne på områder som er vesentlige for å 
etablere og vedlikeholde et selvstendig og sosialt liv.
Begrepet funksjonshemmet  omfatter bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, psykisk utviklingshemmede, personer med 
cerebral parese, revmatikere, slagrammede, og personer med en rekke skjulte funksjonshemminger – f. eks. diabetes, psykiske problemer, 
reumatisme, hjerteproblemer, pusteproblemer, allergi, epilepsi, dysleksi o.a.

Bevegelseshemmede
Omfatter bl.a. forflytningshemmede personer som benytter rullestol, rullator eller andre gang-hjelpemidler. Omfatter også personer med 
reumatisme, hjerte-/ lungeproblemer, muskelsykdommer eller annet som fører til nedsatt kraft i armer eller bein. I tillegg har mange eldre 
nedsatt bevegelsesevne som følge av redusert balanse, lengre reaksjonstid eller en generell nedsatt evne til å bevege seg raskt.

Orienteringshemmede
Omfatter personer som på grunn av ulike former for sansetap har vanskelig for å oppfatte og/ eller forstå omgivelsene, og dermed har 
problemer med å orientere seg i det fysiske miljø. Dette gjelder blinde og synshemmede, døve og hørselshemmede, og personer med 
utviklingshemming eller demens, personer med lesevansker etc., når det fysiske miljø ikke er spesielt tilrettelagt – f. eks. ved hjelp av lys, 
farger, kontraster og materialbruk, akustiske signaler eller spesielle markeringer og skilting.

Miljøhemmede
Omfatter store grupper med astmatiske eller allergiske lidelser, dvs. somatiske reaksjoner på forurensning og stoffer i luft og materialer.

Publikumsbygg
Bygning eller del av bygning som skal være tilgjengelig for publikum er bygning med lokaler for f. eks. servicefunksjoner (posthus, bank, 
bibliotek etc.), underholdning (kino, teater, museer, kulturbygg etc.), overnatting (hotell, pensjonat etc.), samfunnsbygg (forsamlingslokale, 
idrettsbygg, skole/ undervisning etc.), institusjoner for syke og gamle, kontorer som er åpne for publikum, forretninger, restauranter/ spise-
steder, kiosker og offentlige toaletter.

Ord og begreper
Akustikk
Læren om lyd og lydkvaliteten i et rom.
Allergener
Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, f. eks. pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m.

Blending
Øyet reagerer ved sterk lysinnstråling slik at lyset spres i synsfeltet. Svaksynte har ofte høy følsomhet for direkte lysinnstråling.

Emisjon / emitterende
Utslipp/ avdunsting (av forurensninger). Bl. a. fra materialer.

Glassmarkør
Markeringsbånd eller tettsittende figurer som limes på glassfelt i dører eller glassflater som kan forveksles med døråpning. Markørene må 
være utformet slik at de er lette å oppdage for svaksynte, og må derfor ha slik farge at de står i tydelig kontrast til glassflaten.

Kontrast
Generelt begrep som betyr motsetning, noe som avviker fra noe annet, noe vi kan skjelne fra hverandre.

Kontrastfarge/lyshetsforskjell
Farge er et viktig element i tilrettelegging av det fysiske miljøet. Ved bevisst bruk av farger kan mange svaksynte orientere seg på egen 
hånd. Metnings- og lyshetsgrad er viktig for kontrasteffekten.  Farger som står i kontrast til hverandre er lyse farger på mørk bunn og 
mørke farger på lys bunn. Kontraster er m.a.o. ikke synonymt med fargeforskjeller.

Ledelinjer /ledelinjesystem
Et ledelinjesystem er en ubrutt kjede av naturlige og/eller standardiserte ledende elementer fra start til mål som skal være lette å følge for 
blinde og svaksynte, der elementene gir visuell og taktil informasjon som er lett gjenkjennbar og forståelig. De standardiserte ledende 
elementene består av retningsindikator, varselfelt og oppmerksomhetsfelt.
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Lux
Måleenhet for belysningsstyrke.

Lydfyr
Et akustisk hjelpemiddel som monteres på steder som er spesielt viktig for blinde og svaksynte å finne. Lydfyret kan være i kontinuerlig 
aktivitet, eller det kan aktiviseres av den synshemmede ved hjelp av en fjernkontroll.  Monteres ofte for markering av hovedinngang.

Naturlig ledelinje
Kan være kantstein, tydelig overgang mellom to overflater, fasade på bygning, rekkverk eller lignende. For naturlig ledelinje stilles de samme 
krav til visuell og taktil kontrast for å kunne oppdage og følge linjen som for spesialbygde elementer.

Oppmerksomhetsfelt
Er en tydelig endring i overflaten (visuell og taktil) som skal markere en valgsituasjon, for eksempel retningsvalg eller informere om viktige 
funksjoner som inngangsparti, informasjonstavle, billettluke eller lignende.

Piktogram
Bildeskilt – med stiliserte symboler.

Retningsindikator
Er en standardisert overflate som gir retningsinformasjon, for eksempel en gangrute fra et målpunkt til et annet.

Stigningsforhold
Stigningen på vei, atkomst, rampe og lignende som et forholdstall mellom vertikal høyde og horisontal lengde, f. eks. 1:12.

Taktil kontrast
Lett følbar variasjon i overflaten. Kan være variasjon/ overganger mellom ulike materialer, hardhetsgrader, relieff eller standardiserte 
mønstre.

Trappenese
Forkanten på trappetrinn, både det som sees når man går oppover og nedover trappen. 

Universell utforming
Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for 
tilpasning eller spesiell utforming.

Valør(er)
Fargers innbyrdes lysverdi.

Varselfelt
En tydelig endring i overflaten (visuell og taktil) som skal varsle om farer som for eksempel kryssing av trafikkareal eller nivåendringer som 
trapp, rampe eller usikrede kanter.

Versalhøyde
Høyde på store bokstaver (jf. markeringstekst, skilting).
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Henvisninger

Lovverk:

Plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 nr. 77, med senere endringer.  Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913 – universell 
utforming og planlegging etter Plan- og bygningsloven ( plandelen).

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2010/nye-byggjereglar-fra-1-juli-2010.html?id=610542 – kommunal og 
regionaldepartementet

http://www.lovdata.no/

Forskrifter:
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20100326-0489.html - byggteknisk forskrift 2010

Norsk standard (NS):
http://www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/

www.standard.no

Byggforskserien (NBI):

http://bks.byggforsk.no

Regjeringen:

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne(2004). Med stimuleringsmidler for hvert år.

Departementale rundskriv:

Miljøvendepartementet/ Kommunal- og regionaldepartementet/ Sosial- og helsedepartementet (2000): Tilgjengelighet for alle.
Rundskriv T-5/99B.

Gode eksempler
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/1340/rapporten.pdf - Eksempler på gode løsninger

http://www.be.no/beweb/regler/meldinger/043UniversellUtf.pdf - temaveileder om universell utforming av bygg og uteområder

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00294/Friluftsliv_og_univ_294299a.pdf - Friluftslilv og universell utforming

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/universell_utforming_over_alt____artikkelsamling_2942 - Planlegging og utforming 
av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle

Uteområder
http://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/220359 - Universell utforming av veger og gater, Vegdirektoratet

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00004/IS-1310_4844a.pdf - Ledelinjer i gategrunn

http://www.husbanken.no/Venstremeny/bibliotek/~/media/65D8A1CB436A4790B25DFF40374D2A14.ashx - Universell utforminger av 
uteområder ved flerbolighus, Husbanken og hageselskapet
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Lekeplasser
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00003/Lekeplassen_for_alle__3817a.pdf - om hvordan tilrettelegge barnehagens 
uteområde for alle

Bygg
http://www.husbanken.no/Venstremeny/bibliotek/~/media/7793458068FC478B9BD76372CBBB12D8.ashx - universelt utforma kirke

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00077/Er_ditt_serveringsst_77659a.pdf - Serveringssted

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00077/Er_ditt_hotell_for_a_77649a.pdf - Hotell

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-1137_1120a.pdf - Tilgjengelige kurs, møter og konferanser

http://www.nhf.no/novus/upload/product/velkommen%20inn-til%20nett.pdf - butikk

Syn
https://www.blindeforbundet.no/nbf/publikasjoner/brosjyrer/Et_inkluderende_samfunn/0.htm - Håndbok om synshemmedes krav til 
tilgjengelighet

https://www.blindeforbundet.no/nbf/publikasjoner/brosjyrer/tilgjengelighet/Tilgjengelighetsguiden2.pdf - tilgjengelighetsguide Norges 
blindeforbund

http://www.lyskultur.no/index.php?site=lyskultur/683 - lyssetting

http://www.ncscolour.com/webbizz/mainPage/main.asp - Bruk av farger

http://www.mastersoft.no/ - Gode løsninger for synshemmede

https://www.blindeforbundet.no/internett/fakta-og-publikasjoner/brosjyrer/filer/Estetisk-trygt-og-tilgjengelig-En-veileder-for-univserselt-
utformede-boliger-web-pdf.pdf - veileder for universelt utformede boliger, Norges Blindeforbund

Hørsel
       HLFs tilgjengelighetsguide – Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede

Miljø
http://www.fhi.no/ - Folkehelseinstituttet

http://www.nrpa.no/ - Statens strålevern

http://www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/ - Norges standariseringsforbund

Lesbarhet

http://www.bufetat.no/deltasenteret/ikt/omrader/sjekkpunkter-for-lesbare-dokumenter/


