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Universell utforming / Tilgjengelighet for alle.

Bakgrunn - visjoner, målsetting

FNs standardregel nr. 5 for like muligheter for mennesker med funksjonshemming sier:
Statene bør erkjenne at tilgjengelighet er av avgjørende betydning for å kunne skape like muligheter på alle områder i samfunnet.
For mennesker med funksjonshemming, uansett av hvilket slag, bør statene a) legge fram handlingsplaner som gjør det fysiske miljøet
tilgjengelig, og b) iverksette tiltak som gir adgang til informasjon og kommunikasjon.

I regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede er målet full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

”Tilgjengelighet er et nøkkelbegrep i planleggingen av de fysiske omgivelsene. Små og store hindringer påvirker livskvalitet og livsutfoldelse
for den enkelte. Tilgjengelighet berører enkeltfaktorer og er samtidig et uttrykk for overordnet tankegang og politikk”.
- Fra Introduksjon til et satsingsområde: Planlegging for alle (Miljøverndepartementet og Sosial- og helsedepartementet, 1998).

Et åpnere samfunn er et satsingsområde for de sentrale myndigheter. Intensjonen er et bredt engasjement fra flere departementer med sikte
på større vektlegging av begrepet universell utforming med tilgjengelighet for alle i planleggingen av våre fysiske omgivelser.
Det er idealet om likestilling og mulighet for full deltaking på ulike samfunnsområder, også for mennesker med ulike funksjonshemminger,
som er den vesentlige føring bak disse begrepene. Så langt det er mulig skal det unngås spesielle løsninger for ulike brukergrupper for å
hindre segregering av grupper i samfunnet. Målsettingen er å skape løsninger som kan brukes av alle: alle mennesker skal på like vilkår
kunne bruke de samme fysiske løsningene, enten det dreier seg om utforming av uteareal, bygninger, produkter eller kommunikasjons-
midler, i så stor grad det er mulig uten behov for spesiell tilpassing og utforming.

Løsninger utført etter prinsippet om universell utforming vil bedre situasjonen for mennesker som tidvis eller permanent har fysiske og
psykiske begrensninger, men uten at dette vil medføre ulemper for personer uten funksjonshemminger. For å oppnå dette, må all
planlegging ta utgangspunkt i brukbarhet og trygghet for både barn, eldre, ulike grupper funksjonshemmede osv. Ulike brukergrupper har
forskjellige behov det må tas hensyn til: Dette er bl.a. personer med ulike former og nivåer for bevegelses- eller forflytningshemming,
synshemmede (blinde og svaksynte), andre orienteringshemmede, hørselshemmede, personer med psykisk utviklingshemming, personer
med kognitive skader, astmatikere og allergikere, barn, eldre, alle ”med hjul”: bl.a. foreldre med barnevogn, brukere av rullator og gåstol,
syklister og handlende med trillebag m.fl.

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 funksjons-
hemming i deler av sitt liv.

Det vil lett oppstå motstridende ønsker og lite tilrettelagte løsninger dersom ikke hensynet til universell utforming vektlegges allerede tidlig i
planleggingsstadiet. Ved å legge prinsippene om universell utforming til grunn, oppnås følgende:

- En unngår tilleggsløsninger som kan virke stigmatiserende
- Løsningene får en mer helhetlig og estetisk utforming
- Løsningene blir som regel billigere, fordi særløsningerne kommer i tillegg til de ordinære løsningene.

I handlingsprogrammene for universell utforming fremholdes at gode omgivelser består av flere faktorer, der estetikk bare er én. Vi er
avhengige av de fysiske omgivelsene våre i alle menneskelige situasjoner. Funksjon og brukbarhet må derfor inngå som et naturlig og viktig
element i utvikling av god arkitektur… Alle faktorene må spille på lag og danne en helhet som gir gode omgivelser og god utforming…
Hensynet til alle må inngå i den ordinære formgivningen og bli et kvalitetskriterium på lik linje med bl.a. estetikk, steds-tilpasning, bærekraft,
bruk av miljøvennlige materialer og kostnader.

Lov- og forskriftskrav, retningslinjer

Plan- og bygningsloven har bestemmelser vedr. krav til tilgjengelighet og brukbarhet. Jf. pbl § 74 nr. 1, Planløsning: Bygning med
oppholdsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsning, - - - Bygning som faller inn under lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidsvern og
arbeidsmiljø, skal videre tilfredsstille kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Lovkravene er videre utdypet i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) – jf. spesielt kap. X: Brukbarhet. I REN veiledning til
teknisk forskrift angis også løsningsmåter som tilfredsstiller forskriftskravene.

Tre departementer har utgitt rundskriv T-5/99 B ”Tilgjengelighet for alle”, som er en oppfølging av St.meld. nr. 29 (1996-1997) ”Regional
planlegging og regionalpolitikk” og St.meld. nr. 8 (1998-1999) ”Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001”.
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I rapporten Tilgjengelighet for funksjonshemmede – Med fokus på nybygging og eksisterende bygg (NBI 2001) er det pekt på en del
faktorer som gjør at de nye byggene ikke oppleves som tilgjengelige nok. Bygningsmyndighetene erfarer også stadig dette, bl.a. gjennom
henvendelser og klager fra funksjonshemmede og deres organisasjoner. Det skal påpekes at kravene om tilgjengelige bygg ikke er en
salderingspost, men reelle krav som skal etterkommes, jf. gjeldende lov- og forskriftsverk.

Denne tilgjengelighetsveilederen er utarbeidet for private og offentlige publikumsbygg i Klepp og Time kommuner.

I REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) defineres publikumsbygg slik (jf. TEK § 10-21):
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, kiosker
og offentlige toaletter.

Veilederen angir kravspesifikasjoner og anbefalte ytelser/ løsninger til bruk ved planlegging av nybygg og større ombygginger i Klepp og
Time kommuner. Den omhandler atkomst, inngangsparti og fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede i primært private og offentlige
publikumsbygg, herunder bl.a. forretningslokaler og serveringssteder, basert på teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og kommunens
egne retingslinjer og anbefalinger. Veilederen vil bli brukt av bygningsmyndighetene ved behandling av plan- og byggesaker med skjerpet
fokusering på dokumentasjon vedr. hensyntaking til bl.a. fysisk tilrettelegging for ulike grupper funksjonshemmede i utemiljøet, inn til og inne
i bygninger.
Veilederen er tilrettelagt for sambruk med ”Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder”, utarbeidet
av Statens bygningstekniske etat og Husbanken 2004.

Grunnlag for Klepp og Time kommuners veileder for publikumsbygg

Denne tilgjengelighetsveilederen er utarbeidet av Klepp og Time kommuner i tilknytning til pilotprosjektet ”Universell Utforming”.

Idé- og konseptgrunnlag for veilederen er hentet fra Trondheim kommunes ”Veileder publikumsbygg”, som bygger på en kravspesifikasjon
utarbeidet av Porsgrunn kommune gjennom prosjektet ”Tilgjengelighet for alle i kommunale bygg i Porsgrunn”. Konsulent for Porsgrunn
kommune har vært Sivilarkitekt Gunnar Dale, Porsgrunn.

Bearbeiding og tilpasning av veilederen for bruk i Trondheim er utført av følgende arbeidsgruppe i Trondheim kommune:
Solveig Dale, ergoterapeut, Enhet for ergoterapitjeneste
Sissel Hovin, avdelingsingeniør, Trondheim byteknikk
Astrid Høsøien, ergoterapeut, Enhet for ergoterapitjeneste
Sidsel Laupstad, overarkitekt/ prosjektutvikler, Trondheim eiendom
Anders Nohre, overarkitekt, Plan- og bygningsenheten, Byggesaksavdelingen
Kåre Rypdal, sjefarkitekt, Plan- og bygningsenheten, Byggesaksavdelingen
Astrid Storøy, overarkitekt, Bolig- og byfornyelseskontoret

Oversikt over sikkerhets- og informasjonsskilt er utarbeidet av Diana van der Meer, 1. konsulent, Plan- og bygningsenheten,
Byplanavdelingen, Trondheim kommune.

Veilederen er tilpasset endringene i plan- og bygningsloven med ikrafttredelse 01.07.2003, endringer i tekniske forskrifter til plan- og
bygningsloven (TEK, forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk), gjeldende fra 24.06.2003, og REN veiledning til teknisk forskrift
til plan- og bygningsloven, 3. utgave april 2003.
Etterarbeid med bearbeidinger, tilpasninger og layout er utført av Solveig Dale, Anders Nohre og Kåre Rypdal.

Bearbeidinger og tilpassing av veilederen for bruk i Klepp og Time kommuner er utført av følgende arbeidsgruppe:
Tjøl Årsland – prosjekt- og byggeleder, kommunale bygg Klepp kommune
Per Elnes - byggesak, Klepp kommune
Jørn Søraa - prosjekt- og byggeleder, kommunale bygg Time kommune
Nedzad Sulvanovic – seksjonsleder byggesak, Time kommune
Klepp og Time kommuner retter stor takk til Trondheim kommune for å ha stilt sitt materiale fritt til disposisjon for lokal tilpassing.
MERK:
Universell utforming er en strategi som innebærer at løsninger planlegges ut fra mangfoldet i befolkningen; personer i alle aldre og med ulike
forutsetninger. Strategien bygger opp om likestilling, menneskeverd og god design. Målsettingen er et samfunn som er åpent for alle.
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Oversikt over oppbygging av temasider:

TEMA (NR.) SIDE (NR.)
Utgave (Dato for siste oppdatering.)

Krav i TEK § (xx-x) (Tema)

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
(Sitat fra teknisk forskrift – TEK).

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

(Aktuelle elementer) (Sitat / vesentlige utdrag fra REN.) (Kommunens anbefaling i de tilfeller disse avviker fra REN.)

Illustrasjoner

(Aktuelle illustrasjoner)

Betydning av modale hjelpeverb i tekstene:

¤ skal angir absolutt krav, og benyttes bare i forskrift

¤ må angir absolutt krav og forutsetning for valg

¤ kan angir valgfrihet

¤ bør angir en anbefaling

¤ vil angir følge av valg

00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE
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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 er avhengige av rullestol, rullator eller andre gå-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

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.

Kontrastfarge
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.

Ledelinje / ledesnor
Ledelinje er for synshemmede alt det som hjelper en blind eller svaksynt til å følge noe og derved orientere seg fram til noe. Det kan være
rekkverk, lys, underlagsvariasjon (f. eks. kontrasterende felt i golvbelegg) , golvlist som står i kontrast til veggen og golvet, lydsignal m.m.

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.

Piktogram
Bildeskilt – med stiliserte symboler.
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Taktil
(Adj.) Som oppfattes ved hjelp av følesansen. Kan være variasjon/ overganger mellom ulike materialer, hårdhetsgrader etc.

TEK
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 (Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk).

Trappenese
Forkanten på trappetrinn, både det som sees når man går oppover og nedover trappen. NB! Viktig å markere med kontrastfarger.

Valør(er)
Fargers innbyrdes lysverdi.

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

00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE
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Krav i TEK § 10-2 Generelle krav til utearealer

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Plassering Parkeringsplasser for bevegelseshemmede plas-
seres i nærheten av byggverket.

Avstand til tilrettelagt hovedinngang bør erfaringsmessig
være mindre enn 25 m. Avstand 25-50 m fra hovedinngang
kan fungere dersom adkomsten fra parkeringsplassen er
tilnærmet horisontal. Parkeringsplasser for bevegelses-
hemmede bør primært plasseres i ende av parkeringsrekke.

Antall Det må avsettes minimum 1 plass. Ved bygninger
hvor det forventes hyppige besøk av funksjons-
hemmede (sykehus,trygdekontor osv.) bør 5-10%,
men minimum 2 plasser, reserveres bevegelses-
hemmede. Dersom eventuelle reguleringsbestem-
melser for området gir lavere parkeringsdekning for
funksjonshemmede enn forskriften krever, vil
forskriftens krav være de som skal gjelde.

Av samlet antall plasser bør 5-10 % være tilrettelagt for
bevegelseshemmede. Flere plasser må anlegges ved behov,
eventuelt avklares med kommunen fra sak til sak.

Størrelse Plassene må ha følgende minimumsmål: lengde
5,0 m og bredde 3,8 m.

Plassene bør ha følgende minimumsmål: lengde 6,0 m og
bredde 4,5 m. (Lengde 5,0 m må i tillegg ha plass til heis bak
bil, derfor lengde minimum 6,0 m.) Plassenes fall bør være
mindre enn 1: 65 begge veier.

Merking og belysning Plassene må merkes og skiltes spesielt. Merking på bakken og skilting med P og symbol (piktogram)
med kontrastmarkering mot bakgrunnsfarge. Minimum
20 lux. God avskjerming mot blending.

Parkeringsanlegg I parkerings- og garasjeanlegg (P-hus) bør parkeringsplasser
for bevegelseshemmede samles gruppevis, og fortrinnsvis
nær utgang eller heis.
Eventuelle sluser i fellesgarasjer må ha snuplass for rullestol
og dører som rullestolbrukere kan åpne. Porthøyde bør være
minimum 2,5 m på grunn av høye spesialbiler.

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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Krav i TEK § 10-21 Atkomst til byggverk

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindre og tilrettelagt for
orienterings- og bevegelseshemmede for:
- boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger
- arbeidsbygning
- bygning der publikum har adgang.
Har byggverk flere likeverdige innganger, er det tilstrekkelig at kravene oppfylles for atkomst til én av dem. Atkomst som er brukbar for
orienterings- og bevegelseshemmede skal i så fall være tydelig og spesielt merket.
Der det er nødvendig av hensyn til bygningens forutsatte bruk skal kommunen kreve at atkomsten tilrettelegges for orienterings- og
bevegelseshemmede.
For boligbygning der det ikke er krevet etter første eller tredje ledd at atkomsten skal være tilrettelagt for orienterings- og
bevegelseshemmede, skal det likevel vises på plan hvordan slik tilrettelegging kan utføres etter at bygningen er tatt i bruk.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Bredde Kort atkomstvei kan ha fri bredde minimum 1,4 m.
Dersom veien er lang bør bredden økes til 1,8 m ,
eller det må være møteplasser med denne bredden
i maksimum 12 m avstand. Hele veibredden bør
kunne holdes fri for snø og is.

Bredde minimum 1,8 m for alle veilengder.

Stigning Atkomstvei må være trinnfri og den bør være mest
mulig horisontal. Stigning bør ikke være større enn
1:20, unntaksvis noe brattere, men ikke brattere
enn 1:12. Ved høydeforskjeller over 0,6 m må
stigningen avbrytes av horisontale hvileplan.
Norges Handikapforbund anbefaler ikke bruk av
brattere stigning enn 1:15.

Ikke brattere enn 1:20. Ved tverrfall må dette være tosidig og
bør ikke være brattere enn 1:65.

Overflate Begynnelsen av veien samt et område rett foran
inngangen bør være markert med et avvikende
belegg, både tekstur og valør bør være forskjellig.
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 bør ha sprekker eller fuger bredere enn 10 mm.
Ledelinje (for orienteringshemmede) må kunne sees av
svaksynte og føles av blinde. (Fig. 01.) Rette vinkler og
oppmerksomhetsfelt ved retningsendring.

Kanter, kantstein Med bakgrunn i erfaring anbefales det at kanter ved
fortau som skal benyttes av bevegelses-hemmede,
ikke er høyere enn 20 mm. Det må videre ikke
være kant ved start rampe eller i andre deler av
atkomstvei.

Utforming og plassering av nedsenking i samsvar med ”Norm
for Klepp eller Time kommuner”.

Belysning, merking,
hvileplasser, benker
m.m.

Atkomstveien bør være godt belyst. Atkomsten frem
til inngangen må være uten hinder, og utstikkende
skilt som kan være fare for blinde og svaksynte må
unngås. Det internasjonale fremkomstsymbolet gir
informasjon om atkomst som er tilgjengelig for
funksjonshemmede. Med tydelig og spesielt merket
menes riktig bruk av lys, farger, kontraster,
materialvariasjoner, skilting med bokstaver og
skiltformat, samt en enkel og logisk plassering av
merkingen. Blending må unngås. Glass foran skilt
kan vanskeliggjøre lesing. 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 fra vegg, må det derfor være
tilstrekkelig høyde på minst 2,1 m.

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

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

(Se MANØVERKNAPPER, SKILT E. L. 22.)

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-027.html#10-21
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Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN
Beplantning Unngå beplantning av allergene planter i nærheten av

atkomst og inngang. Eks. : Bjørk, Or, Hassel og planter som
gress og Burot

Illustrasjoner

Fig. 12: 01 Eksempel på kantstein og vannrenne som ledelinje. NB! Ulik struktur og ulik valør.

Kilde: Byggforskserien 220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede.
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Krav i TEK § 10-52 Rampe (utendørs og innendørs)

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Rampe skal utformes slik at den er hensiktsmessig i forhold til den ferdsel og transport som vil forekomme der.
Rampe som skal nyttes av bevegelseshemmede skal ikke ha større stigning enn at den er lett å bruke for person i rullestol. Slik rampe skal
utføres med tilstrekkelige hvileplan tilpasset bevegelseshemmedes behov og ha god håndlist i to høyder på begge sider.

Rampe som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømning, jf. TEK § 7-27.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

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

Stigning Rampe som skal kunne brukes av person i rullestol,
bør ikke ha større stigningsforhold enn
1: 20, unntaksvis brattere, men maksimum 1: 12.
Norges Handikapforbund anbefaler ingen brattere
stigning enn 1:15.

Stigningsforhold 1: 20, ikke større stigningsforhold enn 1: 12
for meget korte ramper. Tverrfall ikke større enn 1: 65.
Selv en liten endring i golvnivå (skråplan) er pr. definisjon en
rampe.
Stigningsforhold må påføres plantegninger.

Hvilerepos Rampe som skal kunne brukes av person i rullestol,
må avbrytes med hvilerepos for minst hver 0,6 m
stigning. Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil
være 1,5 x 1,5 m.

Det bør i tillegg utformes 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. Kontrastfarge, taktil merking (endring av struktur på
underlag). Sklisikkert.

Overflate Fast, jevn og sklisikker (også ved regn og snø). Alle
overganger mellom skrå og horisontale plan må markeres
taktilt med kontrastfarge mot bakgrunn. Gjelder også for
mindre nivåforskjeller (skråplan).

Håndlister Rampe skal ha solid håndlist på begge sider. Det
bør være håndlister i 0,7 m og 0,9 m høyde på
begge sider. For å gi et godt grep for eldre og
funksjonshemmede bør håndlisten ha et tilnærmet
rundt tverrsnitt med diameter ca. 45 mm.

Kontrastfarget. Avstand til bakenforliggende konstruksjon
50 mm. Håndlister bør gå 300 mm forbi ender av rampe.
Krav om håndlister gjelder også for mindre nivåforskjeller
(skråplan).

Belysning Blendfri og refleksfri belysning min. 300 lux.

Illustrasjoner

Fig. 13: 01 Rampe.

Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille.
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Krav i TEK § 10-31 pkt. 3 Atkomst i byggverk

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
I byggverk med atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang etter TEK § 10-21 skal atkomst videre fra hovedinngang og helt fram til, og inklusive
inngangsdøren være brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede til følgende deler av byggverket:
- bolig på inngangsplanet
- bolig i bygning der det er krevet heis
- arbeidsplass, herunder pauserom og sanitærrom mv., egnet for orienterings- og bevegelseshemmede
- del av byggverk der publikum har adgang
Atkomst som er brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede skal være utformet slik at den er lett å finne og lett å bruke.
Dersom bygningen har flere atkomster og disse er forbundet med innvendig kommunikasjonsvei, skal denne være brukbar for orienterings-
og bevegelseshemmede.
(Se også TEK § 10-21.)

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Inngang Det bør være minst mulig høydeforskjell mellom
terreng utenfor og golv innenfor ytterdør. Ved
inngang som det stilles krav til etter TEK § 10-21,
må eventuelt trapp suppleres eller erstattes med
rampe. Så langt det er mulig må hovedinngangen
være tilgjengelig for orienterings- og
bevegelseshemmede. Alternativ inngang bør være
tydelig og merket spesielt.

Alle bygg som skal tilrettelegges etter TEK § 10-21, skal ha
hovedinngang tilrettelagt for orienterings- og bevegelses-
hemmede. Det skal ikke være høydeforskjell mellom terreng
ute og golv inne. Det skal ikke være terskel. Merking med
kontrastfarge. Klimaskjerming. Montering av ”lydfyr” /
”snakkende skilt”, som gir akustiske signaler / tale etter
aktivisering med infrarødt lys, anbefales.

Dør Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil
være hensiktsmessig for både orienterings- og
bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del
av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i
henhold til TEK § 7-27. Hengslet dør bør ikke ha
automatisk åpning når døren slår mot gangretning.
Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig
kraft, maksimum 20 N (2,0 kg). For dører med
automatisk åpning bør åpningstiden kunne
reguleres.

(Se YTTERDØR 18.)

Område foran
inngangsdør

Flatt område 1,6 x 1,6 m. Kontrastfarge, taktil merking,
sklisikkert. Riståpninger med lengderetning i ganglinje. På
innside: nedfelt dørmatte av god kvalitet. Eventuelt rekkverk
skal føre fram til inngangsdør.
Røyking skal ikke foregå foran inngangsdør. Det bør legges
til rette for røyking i nær tilknytning til inngangsdør, gjerne
avdelt med et bygningsframspring mellom inngang/
røykeplass. Det bør være tak over røykeplass, og
fastmonterte askebeger.

Belysning Inngang bør ha kunstig belysning som gir godt lys
på trinn, ringeknapper, skilt etc.

Godt belyst, uten blending. Belysning minst 300 lux.
(Se MANØVERKNAPPER, SKILT E.L. 22.)

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-028.html#10-31
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-027.html#10-21
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-027.html#10-21
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-027.html#10-21
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-011.html#7-27
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Illustrasjoner

Fig. 14: 01 Hovedinngang.

Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille.
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Krav i TEK § 10-5 Generelle krav til kommunikasjonsveier

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Kommunikasjonsveier skal utformes slik at de er hensiktsmessige i forhold til den ferdsel og transport som vil forekomme der. De skal være
utformet slik at de kan brukes av orienteringshemmede. Der det er krevet, skal kommunikasjonsvei være tilrettelagt for
bevegelseshemmede.
Ved nivåforskjeller skal kommunikasjonsvei ha forsvarlig stigningsforhold og ha solid håndlist på begge sider. Slik håndlist skal gi godt grep.
Der nivåforskjell skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede må den være utformet slik at person i rullestol kan benytte begge
håndlistene.

Av REN veiledning til teknisk forskrift følger bl.a.:
Kravene gjelder for kommunikasjonsveier til alle bygninger og deler av bygninger som nevnt under TEK § 10-31 pkt. 3 atkomst i byggverk.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Golv, vegger og søyler Fremheving av form skjer ved å variere lyset,
fargemetning og fargetone. Fargeforskjeller betyr
mer enn valørforskjeller.
Korridorer med vindu i enden vil kunne medføre
blending og redusere muligheten for synshemmede
til å finne frem. Slike løsninger må unngås.

Det bør tilstrebes mest mulig helhetlige flater i fargevalør.
Blanke overflater bør unngås. Lyse farger er å anbefale. Golv
og vegger bør ha ulike fargevalører. Søyle må ha
fargekontrast mot bakgrunn, helst hele søylen eller nedre del
inntil høyde 1,60 m. I korridor må golvbelegg være hardt,
jevnt og sklisikkert. Unngå mørk farge og blanke overflater
som kan gi blending mot golvet. Bruk ensfarget golv, ikke
mønstret. Golvbelegg må være enkelt å rengjøre.

Ledelinje Bruk av markering i golv med fargeforskjell. Bruk av lys kan
også være ledelinje. Kontrast i golv bør ha funksjon som
markeringer eller som ledelinje. En ledelinje skal være
hensiktsmessig. Den skal føre hen til et mål. Ledelinjen skal
være lagt i rette vinkler. Legges i gangretningen.
Bredde 26 mm.

Korridor Fri korridorbredde min. 1,5 m ved store
kommunikasjonsveier

Dør (Se YTTERDØR 18 og INNERDØR 19.) (Se YTTERDØR 18 og INNERDØR 19.)

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 må ha et nedsenket parti
for sittende, høyde ca. 800 mm, åpent i forkant for rullestol.
For øvrig høyde for stående ca. 1100 mm.
Sperreinnretninger må ha kontrasterende farger i forhold til
bakgrunn. Informasjonstavler og betjeningstavler, 300 lux.

Markeringer: (Se MANØVERKNAPPER, SKILT E.L. 22.)

Belysning, farger og
overflater

Generelt må dagslys, kunstig belysning og
fargevalg planlegges samtidig for å fremheve
omgivelsenes hovedformer og interessepunkter.
Fremheving av form skjer ved å variere lyset,
fargemetning og fargetone. Fargeforskjeller betyr
mer enn valørforskjeller. Viktige steder som f.eks.
informasjonstavler o.l. bør markeres med spesiell
farge samt kunstig belysning.

Blendfri belysning, 300 lux. Kombinasjon av direkte og
indirekte belysning. I korridor bør blendende motlys av
dagslys i ende av korridoren unngås. Dagslys bør falle inn fra
siden. Golv og vegg bør gis ulike farger mht. orienteringsevne
for svaksynte. Unngå blanke overflater som er uheldig for
svaksynte. Allmenn belysning som plasseres slik at den viser
retning langs kommunikasjons-veier er til god hjelp særlig for
svaksynte. Punktbelysning på inngangsdører, heisdører,
utstyr, installasjoner og lignende skaper oppmerksomhet på
viktige elementer. Tette himlinger med akustisk demping.
Jevn demping av alle frekvenser innenfor høreområdet.

Brytere for belysning,
klimaregulering og
lignende

Brytere bør ha kontrastfarge mot bakgrunnsfarge. Monteres i
høyde 1,0 m fra golv.

Illustrasjoner

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-030.html#10-5
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-028.html#10-31
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Fig. 15: 01 Manøverplass i korridor.

Kilde: Byggforskserien 220.335 Dimensjonering for rullestol.

Fig. 15: 02 Ledelinjer og markeringer.

Kilde: Norges Blindeforbund. Et inkluderende samfunn.
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Krav i TEK § 10-51 Trapp

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Trapp skal være lett å gå i, ha jevn stigning og ha god håndlist på begge sider.
Inntrinn og trinnhøyde skal hver for seg være mest mulig lik i hele trappens lengde. For svingte trapper skal inntrinn også i indre ganglinje
være tilstrekkelig til at trappen er god å gå i.
Bredde i trapp skal tilpasses trappens utforming og den transport som skal skje i trappen. Hovedtrapp til bruksenheter samt trapp i
bruksenhet som eneste atkomst til en etasje, skal være tilrettelagt for transport av flyttelass og for transport ved sykdom. Trapp som inngår i
rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømming, jf. TEK § 7-27.
Hovedtrapp skal ha rette løp. Slike trapper skal ha tilstrekkelig hvileplan for å gjøre trappen egnet for bevegelseshemmede og ha god
håndlist i to høyder på begge sider.
Se også krav i TEK § 7-41 pkt. 3 for utforming av trapp og REN veiledning til teknisk forskrift REN § 7-41 pkt. 3.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Generelt Ganglinje i trapp som ikke har rette løp, følger en
sirkelbue der trappen svinger. Hovedtrapp skal ha
rette løp. Trapp som ikke har rette løp, må ha
effektiv bredde minst som i trapp med rette løp.
Hovedtrapp i arbeids- og publikumslokaler skal ha
rette løp.

Alle trapper bør ha rette løp.

Bredde For trapp med rette løp gjelder følgende
tommelfingerregel for minste bredde:
- interntrapp i boenhet minst 0,8 m
- hovedtrapp utenom boenhet bredde minst 1,1 m
- andre trapper minst 0,9 m
Trapp som ikke har rette løp, må ha effektiv bredde
minst som i trapp med rette løp.

Bredde mellom håndlister for hovedtrapp minimum 1,1 m.
Andre trapper bredde minimum 0,9 m. Hovedtrapp må
dimensjoneres for transport av båre, hvis bygningen ikke har
heis som er stor nok til slik transport.

Inntrinn, opptrinn Trapp skal ha forsvarlig stigningsforhold. Inntrinn i
ganglinje bør være minst 0,25 m. Innvendige
trapper for vanlig trafikk bør ha en stigningsvinkel
på 30–36 grader. Utvendige trapper bør være
slakere med en stigningsvinkel på 17-30 grader og
med trinnhøyde 120-160 mm.

Opptrinn innvendige trapper 150 - 170 mm. Opptrinn bør ikke
være åpne. Utspring trappenese bør helst unngås. Dybde
inntrinn anbefales 280 – 300 mm.
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 trappeløp og rekkverk mindre enn 100 mm.

Rekkverk og
håndlister

Trapp skal ha solid håndlist på begge sider.
Håndlist skal gi godt grep. Håndlister i trapp bør
monteres med overkant ca. 0,9 m over inntrinnets
forkant og eventuelt håndlist beregnet på barn ca.
0,2 m lavere. For å gi godt grep for eldre og
funksjonshemmede bør håndlisten ha et tilnærmet
rundt tverrsnitt med diameter ca. 45 mm.
Hovedtrapp skal ha god håndlist i to høyder på
begge sider.

Solid håndlist i kontrastfarge på begge sider. Minst 50 mm fri
avstand mellom håndlist og vegg. Håndlister skal være runde
med diameter ca. 45 mm. Håndlister bør gå 0,3 m forbi
enden av trappeløp oppe og nede og må avsluttes slik at man
ikke kan hekte seg fast. Håndlister i trapp bør monteres ca.
0,9 m over inntrinnets forkant. Eventuell håndlist for barn ca.
0,2 m lavere. Ved minst to trappetrinn bør trapp være utstyrt
med rekkverk begge sider. Rekkverk i kontrastfarge til
bakgrunn. Åpninger i rekkverk maksimum 100 mm, men 50
mm for åpninger som ligger slik til at de minste barna kan få
kroppen igjennom. Rekkverkhøyde
0,9 m. Rekkverk med vertikale spiler ved trappe-avsatser bør
ha høyde 1,1 m fra golv

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-030.html#10-51
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-013.html#7-41
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/07cbruksikker.html
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Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN
Repos og hvileplan For trapp i bolighus gjelder at trapperepos med

inngang til boenhet må være slik dimensjonert at
det kan nyttes av orienterings- og bevegelses-
hemmede. Reposet bør være dimensjonert for
båretransport fordi transport i sittebåre kan være
svært uheldig. Bredde på traperepos ved inngang til
leilighet bør derfor ikke være mindre enn 1,3 m.
Trinn bør ikke skjæres inn i eller stikke ut over
repos. Repos som skal brukes av rullestolbrukere
må ha tilstrekkelig størrelse til betjening av dørene.
Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil være
1,5 x 1,5 m. Hovedtrapp i arbeids- og
publikumslokaler skal ha rette løp. Høydeforskjell
mellom hvileplan bør ikke være over 3,5 m.

Repos ved inngang og mellomrepos i rettløpstrapp må ikke
være mindre enn 1,6 x 1,6 m. For trapp i arbeids- og
publikumslokaler må høydeforskjell mellom hvileplan ikke
være over 2,4 m. Hvileplan bør ha plass til klappsete.

Overflate Det må benyttes overflatebelegg som er sklisikkert
og gangsikkert.

Fast, jevn og sklisikker overflate, unngå reflekser. Repos og
hvileplan må markeres for svaksynte og trapp bør ha
markeringsfelt oppe og nede med dybde minimum 1,0 m.
Trappenese og inntrinn må være i samme plan og sklisikre.
Trappenese i kontrastfarge og relieff (taktil merking) med
30 mm på alle trinnforkanter (opp og inntrinn). Kant mot
nivåforskjeller og trinn merkes med kontrasterende belegg og
annen overflate.

Belysning Det er viktig at trappetrinn og ramper er godt
opplyst.

Blendfri og refleksfri belysning minimum 300 lux.
Unngå motlys i trapp.

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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Krav i TEK § 10-41 Krav om heis

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
I bygning som har heis, skal minst én heis være tilgjengelig og brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede. Dersom ikke alle heisene
er det, skal heis som er stor nok for rullestolbruker være tydelig og spesielt merket.
Arbeids- og publikumsbygninger med mer enn 3 etasjer, samt boligbygning med felles inngang til flere enn 12 boliger og flere enn 4 etasjer,
skal ha heis. Bygningen kan i tillegg ha inntil en underetasje eller ett garasjeplan uten at det kreves heis.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Heisstol,størrelse,
utforming og
innredning

I heis beregnet for rullestolbrukere må arealet på
heisstolens golv være minimum
1100 x 1400 mm ( b x d). Dersom det er ønskelig at
alle typer av rullestoler (klasse A, B og C) skal
kunne snu, bør stoldimensjonen (b x d) være
1400 x 2000 mm.

For at heisen skal være lett å finne vil en sentral plassering i
forhold til atkomst til bygningen være best. Snuareal foran
heisdør diameter minimum 1,5 m. Heisstol bør være
minimum 1350 x 1400 mm (b x d). I omsorgsboliger og
institusjoner må det være båreheis, heisstol minimum 1300 x
2100 mm (b x d). I sykehjem må det være sengeheis,
heisstol minimum 1400 x 2400 mm (b x d). Døråpning må
plasseres på kortside. Klappsete anbefales, 0,5 m over golv.
Sklisikkert golv. Tilstreb 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. Høyde
0,8 m fra golv, overkant 1,9 m fra golv. Avstanden mellom
heisgolv og repos må være minst mulig slik at man unngår å
sette fast sko, stokk, forhjul på rullestol o.l.

Det anbefales båreheis også i flerleilighetsbygg og
publikumsbygg.

Merking,
manøverknapper og
skilting

Skilt, symbol og tekst skal være slik utformet,
plassert og belyst at det er lett å lese og lett å
oppfatte. Krav om merking omfatter også
løfteplattformer og trappeheiser. Manøverknapper
skal være utformet og plassert slik at de kan brukes
av orienterings- og bevegelseshemmede.

Etasjeknappene skal ha blindeskrift og bør være horisontalt
montert med høyde over golv 0,9 – 1,1 m. 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 må ha kontrastfarge til bakgrunn.
Versalhøyde minimum 25 mm. Skiltskrift med versalhøyde
minimum 80 mm. (NS 3800), relieffskrift med opphøyde
bokstaver.

Dør Heisdørens lysmål bør ha en bredde på minst
900 mm.

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 Automatisk skyvedør, åpningstid minimum 30 sek.

Belysning 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.
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Krav i TEK § 10-37 Bevegelige bygningsdeler (Jf. TEK § 10-21)

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Dører til og i arbeidsbygning, publikumsbygning og i deler av bolig som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede skal ha slik
passasjebredde at vanlig rullestol kan passere med god og sikker klaring til karm og dørblad. Slike dører skal være lette å bruke, lette å se
og skal være lette å åpne for orienterings- og bevegelseshemmede.

Dør som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømning.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Generelt Dører som skal kunne brukes av orienterings- og
bevegelseshemmede skal plasseres i forhold til
tilstøtende og motstående vegg eller gjenstand slik
at en rullestolbruker skal kunne betjene døren.
Det må ikke være hindringer foran døren, som
stolper o.l. Det er passasjebredden som er
avgjørende. Plassering som hindrer tilstrekkelig
åpning er derfor ikke egnet. Dør må være lett å se.
Store glassfelt i dør, dører med fast sidefelt samt
skillevegger bør, dersom glasset ikke er avskjermet,
ha sikkerhetsglass klasse F. Materialer som kan
være vanskelig å se og som kan forveksles med
dør, må være tydelig merket. Forskriftens krav er
begrunnet i risiko for personskader og av hensyn til
orienterings-hemmede og barn. Glassdører og
glassfelt i bunnen av trapper må unngås. Ved fall i
trapp vil slike felt og dører kunne føre til alvorlige
skader.

Bredde Følgende dører må ha minst 10 M og må kunne
brukes av orienterings- og bevegelseshemmede:
- dører i inngang til bygg nevnt i TEK § 10-21
- dører i kommunikasjonsvei
- inngangsdører i boenhet

Vurder å dele døren i to fløyer når dørbredde blir over 12 M.

Terskel En dør er normalt anvendelig for bevegelses-
hemmede dersom terskelhøyden ikke overskrider
25 mm ferdig innsatt. Terskelen bør være avfaset.

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

Fri sideplass Når en beveger seg med slagretningen, må døren
ha en avstand til tilstøtende vegg som er minimum
0,3 m fra dørens låskant. Avstanden til motstøtende
vegg må være over 1,4 m. Når en beveger seg mot
slagretningen, må døren ha en avstand til
tilstøtende vegg som er minimum 0,5 m. Avstand til
motstøtende vegg må være over 1,8 m.

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.
(Se INNERDØR 19 fig. 02.)

Manuell åpningskraft Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig
kraft, maksimum 20 N (2,0 kg).

Manuell kraft 5 – 10 N (0,5 – 1 kg). Når manuell kraft
overstiger 20 N (2 kg), må dør ha elektrisk døråpner.
(Tips: Bruk fjærvekt.)

Automatikk Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil
være hensiktsmessig for både orienterings- og
bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del
av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i
henhold til TEK § 7-27. Hengslet dør bør ikke ha
automatisk åpning når døren slår mot gangretning.
For dører med automatisk åpning bør åpningstiden
kunne reguleres.

Skyvedør er å foretrekke. Betjeningsknapp for automatikk må
plasseres slik at kollisjon med dørbladet unngås.
Betjeningsknappen må være lett synlig i kontrast til
bakgrunnsfarge og være merket med nøkkelsymbol.
Plasseres 1,0 m fra golv. Åpningstid minimum 30 sek. Ved
karuselldører må det i tillegg være egen dør med elektrisk
døråpner. Karuselldør bør unngås.

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-028.html#10-37
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Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN
Dørhåndtak For at manøverknapper og liknende utstyr skal

kunne brukes av publikum, må de plasseres 0,9 m
og 1,1 m over golv – ikke for lavt for stående og
ikke for høyt for sittende.

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 Dørblad og / eller karm i kontrastfarge. Glassfelt merkes
tydelig i to høyder 0,9 m og 1,6 m over golv, med lyse
horisontale markeringsbånd eller losholter i glassfeltets
bredde. Vurder markering i golv. Det bør være et opplyst
område rundt ytterdør.

Illustrasjoner

Fig. 18: 01 Ytterdør og trinnfri adkomst.

Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille.
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Krav i TEK § 10-37 Bevegelige bygningsdeler

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Dører til og i arbeidsbygning, publikumsbygning og i de deler av bolig som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede skal ha slik
passasjebredde at vanlig rullestol kan passere med god og sikker klaring til karm og dørblad. Slike dører skal være lette å bruke, lette å se
og skal være lette å åpne for orienterings- og bevegelseshemmede.
Øvrige dører til rom for varig opphold skal være så brede at de ved vanlig transport i forhold til rommets funksjon, kan passeres komfortabelt
med tilstrekkelig klaring til karm og dørblad. Dør skal være lett å bruke og lett å se, og skal kunne brukes av orienteringshemmede.

Dør som inngår i rømningsvei skal ha slik bredde som er nødvendig for effektiv rømning.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Generelt Dører som skal kunne brukes av orienterings- og
bevegelseshemmede skal plasseres i forhold til
tilstøtende og motstående vegg eller gjenstand slik
at en rullestolbruker skal kunne betjene døren.
Det må ikke være hindringer foran døren, som
stolper o.l. Det er pasasjebredden som er
avgjørende. Plassering som hindrer tilstrekkelig
åpning er derfor ikke egnet. Dør må være lett å se.
Store glassfelt i dør, dører med fast sidefelt samt
skillevegger bør, dersom glasset ikke er avskjermet,
ha sikkerhetsglass klasse F. Materialer som kan
være vanskelig å se og som kan forveksles med
dør, må være tydelig merket. Forskriftens krav er
begrunnet i risiko for personskader og av hensyn til
orienterings-hemmede og barn. Glassdører og
glassfelt i bunnen av trapper må unngås. Ved fall i
trapp vil slike felt og dører kunne føre til alvorlige
skader.

Bredde Dører til alle rom der en rullestolbruker kan få behov
for adgang, bør være minst 9 M.
Følgende dører må ha minst 10 M og må kunne
brukes av orienterings- og bevegelseshemmede:
- dører i kommunikasjonsvei
- inngangsdører i boenhet

Karmmål minimum 10 M (fri bredde 90 cm).
Skyvedør: minimum 10 M på grunn av plass for
bøylehåndtak.

Terskel Innvendige dører bør helst være uten terskel,
såfremt dette ikke strider mot branntekniske krav
eller lydkrav i TEK. En dør er normalt anvendelig for
bevegelseshemmede dersom terskelhøyden ikke
overskrider 25 mm ferdig innsatt. Terskelen bør
være avfaset.

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

Fri sideplass Når en beveger seg med slagretningen, må døren
ha en avstand til tilstøtende vegg som er minimum
0,3 m fra dørens låskant. Avstanden til motstøtende
vegg må være over 1,4 m. Når en beveger seg mot
slagretningen, må døren ha en avstand til
tilstøtende vegg som er minimum 0,5 m. Avstand til
motstøtende vegg må være over 1,8 m.

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. Alternativ løsning ved mindre avstand fra
dørens låskant er elektrisk døråpner. Fri sideplass ved
skyvedør: minimum 0,3 m på alle fire sider.

Manuell åpningskraft Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig
kraft, maksimum 20 N (2,0 kg).

Manuell kraft 5-10 N (0,5 – 1 kg). Når manuell kraft overstiger
20 N (2 kg), må dør ha elektrisk døråpner. (Tips: Bruk
fjærvekt.) Ved manuell kraft større enn 20 N (2 kg) må dør ha
elektrisk døråpner. I kommunikasjonsvei i publikumsbygg og
boligbygg med krav om heis må dør ha automatisk døråpner.
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Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN
Automatikk Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil

være hensiktsmessig for både orienterings- og
bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del
av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i
henhold til TEK § 7-27. Hengslet dør bør ikke ha
automatisk åpning når døren slår mot gangretning.
For dører med automatisk åpning bør åpningstiden
kunne reguleres.

Skyvedør er å foretrekke. Betjeningsknapp for automatikk må
plasseres slik at kollisjon med dørbladet unngås.
Betjeningsknappen må være lett synlig i kontrast til
bakgrunnsfarge og være merket med nøkkelsymbol.
Plasseres 1,0 m fra golv. 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 Dørblad og / eller karm i kontrastfarge. Glassfelt merkes
tydelig i to høyder, 0,9 m og 1,6 m over golv, med horisontale
markeringsbånd eller losholter i glassfeltets bredde. Vurder
markering i golv. Dører i korridor bør i tillegg til
allmennbelysning ha punktbelysning.

Illustrasjoner

Fig. 19: 01 Definisjoner sidehengslet dør.

Kilde: Byggforskserien 220.335 Dimensjonering for rullestol.

Fig. 19: 02 Fri sideplass for manøvrering av rullestol.

Kilde: Veiledning til teknisk forskrift (REN).
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Fig. 19: 03 Dørhåndtak i kontrast til dørblad. Fig. 19: 04 Kontrast dørblad, karm og vegg.

Kilde: Kommuneforlaget. Veiviser til universell utforming. Illustrasjon Ole Th. Bommen. Kilde: Norges Blindeforbund. Et inkluderende samfunn.
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Krav i TEK § 10-32 Toaletter, garderobe m.v.

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
I arbeidsbygninger skal det være adskilte toaletter for damer og herrer. Et tilstrekkelig antall, minst ett, skal være utformet og tilrettelagt for
orienterings- og bevegelseshemmede.
I publikumsbygninger med toalett, garderobe eller sanitærrom for publikum skal et tilstrekkelig antall slike rom, minst ett, være utformet og

tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede.
Toalett, garderobe eller sanitærrom som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede skal være særskilt og tydelig merket.
Bolig skal ha planløsning og være tilrettelagt slik at det er enkelt å innpasse toalett som kan benyttes av orienterings- og
bevegelseshemmede.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Størrelse Handikaptoalett dimensjoneres slik at
rullestolbrukere lett kan nå alt utstyr i rommet, og
med standard minstemål på 2200 mm x 2250 mm
hvis det er ett toalett. Minstemålet er 1800 mm x
2250 mm dersom det er to i nærheten av
hverandre. I handikaptoalett med disse
minstemålene må utstyr plasseres nøyaktig slik de
er beskrevet i henvisningene.

Snusirkel for rullestol minimum diameter 1,6 m. To toalett
minimum 2050 mm x 2050 mm kan også brukes dersom de
har speilvendte løsninger. Merk plassering av utstyr i forhold
til hverandre.

Dør Slagdør med bredde 10 M må slå ut. Bøylehåndtak på
innside, monteres midt på dør 0,85 m over golv på skrå med
laveste punkt mot hengselside. Dør må være terskelløs.
Låsemekanismen må være lett å se og lett å bruke. Skyvedør
bør vurderes. (Se INNERDØR 19.)

Golv Toalett bør planlegges med sklisikre golv.

Utstyr Sideplass toalett på den ene side minimum 0,90 m. Med ett
handikaptoalett må det være minimum 0,90 m på begge
sider. Velges løsning som fig. 20: 01 viser, må det innredes to
handikaptoalett som har speilvendte løsninger. Plassering av
toalett på motstående vegg fra døråpning med avstand ut fra
vegg slik at forkant kommer 0,85 m fra bakvegg. 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 må ha enhånds grep, lang hendel og
skoldesperre. Fri høyde under servant må være minimum
0,67 m. Høyde overkant servant 0,80 m fra golv.
Såpedispenser og tørkepapir monteres med underkant
1,0 m fra golv i kontrastfarge til bakgrunnsfarge.

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 Kontrastfarger og markeringer må brukes for å
tilrettelegge for orienteringshemmede, f.eks. må
vask og WC komme tydelig frem i rommet.

Golv og vegg i ulik fargevalør (kontrast). Alt montert utstyr må
ha kontrastfarge mot bakgrunn.

Merking Handikaptoalett skal være tydelig merket med
symbol.

(Se MANØVERKNAPPER, SKILT E.L. 22.)

Bygning med
arbeidsplasser

Med sanitærrom menes her f.eks. bad/dusj. Det bør
monteres støttehåndtak. I dusj bør håndtaket
monteres 0,9 m – 0,95 m over golv. Eventuelt bør
sluk monteres til side for der man skal stå.

Et støttehåndtak, lengde 0,3 m, monteres horisontalt i høyde
0,9 m fra golv. Et håndtak, lengde 0,3 m, monteres vertikalt
nær dusjarmatur i høyde 1,1 m fra golv. Dusjareal bør være
minimum 1,10 m x 1,10 m, helst 1,4 m x 1,4 m.
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Illustrasjoner

Fig. 20: 01 Planløsning toalettrom 2,5 m x 2,2 m. Fig. 20: 02 Planløsning toalettrom 2,5 m x 1,8 m.

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

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

00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE



FAST INNREDNING 21 SIDE
Utgave 16.08.2007

Veileder publikumsbygg Klepp og Time kommuner

1

00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE

Krav i TEK § 10-36 Fast innredning

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Enhver bygning skal ha tilstrekkelig fast innredning for tilfredsstillende brukskvalitet.
Bolig skal ha tilstrekkelig og samlet arbeids- og oppbevaringsplass og plass for løs innredning i rom der dette er nødvendig.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Generelt Bestemmelsen ivaretar innredning av kjøkken,
kjøkkenbenkens lengde og skapplass. Husbanken
har praktisert meget detaljerte krav til slik
innredning. I den utstrekning bygning har fast
innredning som tilrettelegges for brukerne, må også
brukskvalitetet for funksjonshemmede ivaretas.
Dette kan f.eks. gjøres ved at køordnere suppleres
med teleslynge, eller at publikumslokaler etc. med
fast høyttaleranlegg tilsvarende må suppleres med
teleslynge.

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
(offentlige bygninger) må forsterkes med 14 mm kryssfiner.
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 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 Knagger og hyller i rekkehøyde for sittende 1,3 m.

Skranke, minibank Høyde for betjening 800 mm 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.

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-028.html#10-36
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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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Krav i TEK § 10-43 Manøverknapper, skilt e.l.

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Manøverknapper, hendler, håndtak, kraner, brytere og kontakter e.l. som er vanlige for bygningens bruk, skal være utformet, plassert og ha
en betjeningskraft slik at de lett kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.
Skilt, symbol og tekst som brukes for å legge til rette for orientering i bygning eller for å merke byggverkets rømningsveier og
sikkerhetsutstyr skal være slik utformet, plassert og belyst at de er lette å lese og lette å oppfatte.
Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann og/eller
røykutvikling.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Generelt Den primære oppgave for manøverknapper, skilt,
symbol eller lignende, er å lette bruken og å gi
nødvendig informasjon for orienterings- og
bevegelseshemmede.

I de fleste bygninger er det ønskelig å gi trafikkstyrende
informasjon i forbindelse med forskjellige (service)-
funksjoner. Det er en stor fordel for alle brukergrupper at
symboler brukes på en mest mulig enhetlig måte. Det er
utarbeidet en oversikt over aktuelle piktogrammer som er
hentet fra ”Veiviser til universell utforming” og anbefalt av
”Det statlige råd for funksjonshemmede”. Det anbefales at det
brukes symboler som er mest mulig lik disse. Skilt og tavler
skal være enkle å rengjøre og gi mulighet for enkel utskifting /
forandring.

Om skilting, se: FOR 1994-10-06 nr. 972 Forskrift om
sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplasser.
Forskriften har til formål å bedre sikkerheten ved nødvendig
varsling og signalgiving av faremomenter som kan oppstå på
arbeidsplassen. Informasjon om dette skal være entydig og
lett å forstå, uansett personlige forutsetninger, språklig og
kulturell bakgrunn.

(Se SIKKERHETSSKILT 32)
(Se INFORMASJONSSKILT 33.)

Plassering For at manøverknapper og liknende utstyr skal
kunne brukes av publikum, må de plasseres mellom
0,9 m og 1,1 m over gulv – ikke for lavt for stående
og ikke for høyt for sittende.
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
fra vegg, må det derfor være tilstrekkelig høyde på
minst 2,1 m. Ideell høyde for skilt med leseavstand
mindre enn 2 m er 1,4 – 1,6 m. Skilt som er
beregnet for lengre leseavstand kan plasseres
høyere.

Skilt, informasjonstavler og dørskilt må være godt synlige for
både stående og sittende. Tilsvarende må ringeknapper,
postkasser og eventuelle magnetkortlesere etc. kunne ses og
nås av alle. Høydeplassering for skilt med leseavstand
mindre enn 2 m bør være 1,4 m. Orienteringsskilt, som gir
en oversikt over funksjoner i en bygning samt
kommunikasjonsveier, må plasseres på lett synlig og
tilgjengelig sted ved inngangen. Henvisnings- og
veivisningsskilt som er supplert med retningspil må
plasseres der kommunikasjonsveien deler, og om mulig på
tvers av gang- eller kjøreretningen. Skiltene bør settes på
vegg ca. 1,6 m over golv, eventuelt nedhengt fra tak i høyde
2,1 m eller tverrstilt ved korridorkryss og foran trappeløp etc.
Et stedsskilt gir betegnelse på bygning, avdeling eller rom
og plasseres ved dørens låskant. Høyde fra golv til underkant
skilt må være 1,4 m. I rømningsvei må minst ett
markeringsskilt eller henvisningsskilt til utgang eller
nødutgang kunne ses fra enhver posisjon. Skilt som markerer
(rømnings)utganger bør som regel settes over dør, eller om
takhøyden er for lav, så høyt som mulig inntil karmlisten på
dørens låsside. Tverrstilt montering kan benyttes der det er
nødvendig. For plassering av rømningsskilt, se Forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn.

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-029.html#10-43
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Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN
Utforming Der hvor det er mulig bør det benyttes taktil

merking, enten som blindeskrift eller som
opphøyde tall / bokstaver i en lesbar størrelse.

Skiltskrift bør suppleres med blindeskrift (bl.a. ved heis).
Det anbefales stor bruk av piktogrammer, størrelse 20 x 20
cm. Skrifttype Helvetica anbefales. (Se tabeller.) Bruk
formskrift, ikke store bokstaver. Blindeskrift benyttes under
vanlig tekst. Opphøyd skrift er en fordel i tillegg til blindeskrift.
”Taktile kart” (relieffkart) bør vurderes. Taktil: kantene på
reliefbokstavene skal være avrundet. Minst 1-1,5 mm
opphøyet. Det skal være mulig å komme helt inntil et taktilt
skilt.

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 skal være mest mulig
lik dem som er vist i § 18.

(Se SIKKERHETSSKILT 32.)

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

Skilt, informasjonstavler og lignende må markeres med
kontrastfarge i utforming og kunstig belysning.
Punktbelysning 100-300 lux. Lyset må være jevnt fordelt over
hele tavlens overflate. Skiltbelysning må 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 må være belyst eller
utført 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. (Piktogram og
symbolbruk bør ikke gi anledning til å dominere eller
ødelegge arkitektoniske kvaliteter.)

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.

(Se SIKKERHETSSKILT 32.)
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Tabeller
Valg av farger og typografi på skilt og informasjonstavler er avgjørende for hvorvidt de vil være tilgjengelige for svaksynte.
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:

Hentet fra boken: ”Tilgjengelighet i Detaljen” av Dansk Blindesamfunn, landsforeningen af blinde og svagsynte, 1999.

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

Bokstavstørrelsen på skilt for personer med normalt syn (er å betrakte som minimumsverdier):

Leseavstand i meter Versal X-høyde i med mer Skilthøyde i mm
3 15 30
5 25 50
6 30 60

10 50 100
12 60 120
15 75 150
18 90 180
20 100 200
24 120 240

Illustrasjoner

Fig. 22: 01 Skiltplassering ved lang leseavstand. Fig. 22: 02 Plassering av skilt og tilkallingsknapp ved heis.

Kilde: Byggforskserien 327.101 Skilting. Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille.
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Fig. 22: 03 Manøverpanel i heis.

Kilde: Norges Blindeforbund. Et inkluderende samfunn.

Fig. 22: 04 Bruk av piktogrammer.

Kilde: Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet.
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Krav i TEK § 10-42 Teleslynge TEK 8-42 pkt. 4 Etterklang

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Rom i publikumsbygning der kommunikasjon med publikum er forutsatt muliggjort ved hjelp av forsterker og høyttalersystem skal være
utstyrt med teleslynge.
Rom med teleslynge skal ved inngangen være tydelig merket for å gjøre oppmerksom på at slikt anlegg er installert.

Rom skal ha slike lydabsorpsjonsegenskaper at etterklang ikke vanskeliggjør oppfattelse av tale. Det må legges særlig vekt på dette i rom
som nyttes i undervisning.

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Plassering 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.
Teleslyngen må ikke legges i samme rør som andre
ledninger, under armering eller metallrør. Det finnes
også flyttbare teleslynger.

Publikumslokaler med høyttaleranlegg, skranker med
høyttaler og skranke med sikkerhetsglass må ha teleslynge.

NB! Lokaler med tradisjonell teleslynge bør ikke ligge i
umiddelbar nærhet av hverandre (horisontalt / vertikalt).
Faseslynge kan monteres i tilstøtende rom.

Merking Lokaler eller steder med teleslynge skal merkes
med symbol for teleslynge. Skilttekst og symboler
med nødvendige opplysninger må plasseres lett
synlig. God kontrast og belysning gjør det lett å lese
informasjonen.

Punktbelysning av skilt og symboler 300 lux.
Kontrast til bakgrunn.

Akustikk I rom der det er spesielle behov for støydemping
eller akustisk regulering for å gi taleforståelighet,
må overflatene ha lydabsorpsjonsegenskaper som
sikrer dette. (Jf. REN § 8-42 pkt. 4, etterklang.)

Bakgrunnsstøy og etterklangstid bør være kort.
Av særlig viktighet i møte- og undervisningsrom og andre
lokaler for opphold for mange personer. Unngå stor
bakgrunnsstøy i forsamlingslokaler. Unngå harde materialer
og overflater.

Illustrasjoner

Fig. 23: 01 Teleslynge.

00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-029.html#10-42
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-42
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/08cinnemiljoe.html


MILJØ 24 SIDE
Utgave 16.08.2007

Veileder publikumsbygg Klepp og Time kommuner

1

00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE

Krav i TEK § 8-32 Luftkvalitet TEK § 8-33 Forurensninger TEK § 8-34 Ventilasjon TEK 8-35 Lys TEK § 8-36 Termisk inneklima
TEK § 8-37 Fukt TEK § 8-38 Rengjøring før bygning tas i bruk TEK § 8-4 Støy TEK § 8-61 Drift TEK § 8-63 Rengjørbarhet og rengjøring

Av teknisk forskrift følger bl.a.:
Inneluften skal ikke inneholde forurensninger i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. Bygnings- og
overflatematerialer skal ikke avgi forurensninger til inneluften i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon.
I oppholdsrom skal minst ett vindu eller dør mot det fri kunne åpnes. I rom hvor vinduer er uønsket utfra bruken, skal det være annen
tilsvarende mulighet for forsert ventilasjon. Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging / forsegling at det ikke oppstår
problemer med tilvekst av mikroorganismer, nedbryting av organiske materialer og økt avgassing. Overflater og overflatematerialer velges
slik at smuss ikke skjules eller akkumuleres unødvendig. Installasjoner for tilluft og fraluft skal i sin helhet lett kunne rengjøres.

Element REN veiledning til teknisk forskrift (summarisk) Kommunens anbefaling i tillegg til REN

Luftkvalitet
(TEK § 8-32)

Friskluften som tilføres må være tilstrekkelig ren.
Det må velges materialer og innredning som avgir
små mengder forurensning, og bygningen må
brukes og vedlikeholdes riktig.

Avstand fra luftinntak til allergenplanter (bjørk, hassel, or,
osp, burot m.fl.) må være større enn 50 m. 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.

Forurensninger
(TEK § 8-33)

Det bør benyttes materialer som er godt utprøvde
og dokumentert lavemitterende.
Mineralullfiberprodukter bør utformes eller
innbygges slik at avgivelse av fiber til romluften
forhindres.

Betong- og gipsoverflater må forsegles med maling 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. Innen
bygningen tas i bruk, er det nødvendig at materialene gis
tilstrekkelig tid til avgassing. (Se REN § 8-33.) Lov om
helsetjenesten i kommunene gjør kommunene pliktige til å
kartlegge radonforekomster i forbindelse med nybygg.
(Se REN § 8-33.4)

Ventilasjon
(TEK § 8-34)

Tilgang til vinduer som kan åpnes som sikkerhet mot
funksjonssvikt i ventilasjonsanlegget og som ekstra sikkerhet
mot forseringsmulighet ved ikke forutsatt forurensning. Krav
til ventilasjon står i REN § 8-34.

Lys
(TEK 8-35)

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

Termisk inneklima
(TEK § 8-36)

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. (Se REN § 8-36.)

Fukt
(TEK § 8-37)

Det bør foretas målinger / kontroll av fuktinnholdet i
materialer og konstruksjoner før konstruksjonene
forsegles / tettes.

Det må foretas målinger / kontroll av fuktinnholdet i materialer
og konstruksjoner før konstruksjonene forsegles / tettes.
Fuktinnholdet må være under den kritiske verdi for de
materialer som inngår i konstruksjonene. Friskt trevirke må ha
mindre enn 20 % fukt. Fuktinnholdet i betong må være under
85 % relativ fuktighet ved legging av belegg.
Fuktinnholdet må være under den kritiske verdi for de
materialer som inngår i konstruksjonene. Friskt trevirke bør
ha mindre enn 20 % fukt. Dersom det oppstår fuktskader må
det utbedres umiddelbart. (Se REN § 8-37.)

Rengjøring før
bygning tas i bruk
(TEK § 8-38)

Det bør:
 etableres rutiner for å hindre at støv tilføres
bygning 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
 foretas grundig hovedrengjøring av alle
overflater før innflytting

Det må:
 etableres rutiner for å hindre at støv tilføres bygning
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
 foretas grundig hovedrengjøring av alle overflater før
innflytting
Det må støvsuges (ikke feies) regelmessig på byggeplassen.

Element REN veiledning til teknisk forskrift (summarisk) Kommunens anbefaling i tillegg til REN

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-32
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-33
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-34
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-35
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-36
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-37
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-38
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-4
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-018.html#8-61
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-018.html#8-63
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-32
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-33
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/08cinnemiljoe.html
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/08cinnemiljoe.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-34
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/08cinnemiljoe.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-35
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-36
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/08cinnemiljoe.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-37
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/08cinnemiljoe.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-38
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Støy
(TEK § 8-4)

Til grunn skal legges NS 8175.

Drift
(TEK § 8-61)

Byggverkets tekniske anlegg skal innrettes og
tilrettelegges for bruk slik at det ikke oppstår
spredning eller akkumulering av forurensninger
innenfor byggverket. Ventilasjonsanlegget skal
være slik innrettet at forurensning av tilluftsystemet
er forhindret i de perioder byggverket ikke brukes
på tilsiktet måte.

Det må tilrettelegges for rengjøring av flater som er i kontakt
med romluften og ventilasjonssystemets tilluft. Radiatorer og
panelovner bør ha en plan overside og glatt overflate.
Underkant bør være min. 0,3 m over golv og avstand til vegg
bør være ca. 100 mm for å lette renholdet. Det bør i størst
mulig grad benyttes materialoverflater som er
rengjøringsvennlige. Ventilasjonskanaler må ha
inspeksjonsluker for vedlikehold og rengjøring. Avstand
mellom lukene bør være < 10 m. Ved bend over 30 grader
bør det være luke.
Høye skap og overskap bør gå til tak. Ved inngangsdør må
det være skraperist utvendig og dørmatte innvendig. Denne
må være av et materiale som ikke sklir eller krøller.
Unngå teppebelagte gulv. Nedforede himlinger bør utføres så
tette at støv ikke trenger inn eller faller ut.

Rengjørbarhet og
rengjøring
(TEK § 8-63)

Bygning skal utformes slik at det er mulig å foreta
rengjøring av overflater som er i kontakt med
tilluften eller romluften. Overflater og
overflatematerialer velges slik at smuss ikke skjules
eller akkumuleres unødvendig. Overflater som
forventes å bli kraftig tilsmusset skal være lett
tilgjengelige og være enkle å rengjøre.

Installasjoner for tilluft og fraluft skal i sin helhet lett
kunne rengjøres.

Periodisk funksjonskontroll av ventilasjonsanlegg anbefales
utført av kvalifisert personell i hele driftsperioden. Denne
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

Fig. 24: 01 Personer med astma, allergi og Fig. 24: 02 Eksempel forurensningskilder.
overfølsomhet fordelt på alder i
1975 og 1985.

Kilde: Helsedirektoratets utredningsserie nr. 2 1991. Kilde: Byggforskserien 220.330 Overfølsomhet for allergi.

00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-016.html#8-4
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-018.html#8-61
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-018.html#8-63
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Illustrasjoner

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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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

Nødutgang rømningsvei

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

Førstehjelp Båre Nøddusj Øyeskylling Nødtelefon

Alarmskilt

Nødstopp
Alarmknapp
Evakuer
Avstenging
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Brannvernskilt

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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Drosje-Buss Drosje Drosje telefon Buss Tog Sjøtransport

Bagasje – Bagasjeopp- Manuell bagasje- Bagasje- Venterom Bagasjetralle
Innsjekking bevaring oppbevaring utlevering

Politi Billetter Bilutleie Heis Trapp Møteplass

Informasjon Hotell-informasjon Restaurant Bar Kafeteria Telefon

Toalett Toalett damer Toalett herre Garderobe Tilgjengelig for Stellerom
rullestol

Dusj Drikkefontene Førstehjelp- Lekerom Møterom Oppholdsrom
Stasjon

TV- rom Røyking tillatt Frisør Automat Bank Post
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Pil Pil rett Pil skrå Utgang Ingen adgang Fotografering
forbudt

Adgang forbudt Forbudt med mat Forbudt å låse Teleslynge
for dyr
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Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 (TEK), ajuorført 24. juni 2003.
REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, 3. utgave april 2003.

Norsk standard (NS):
NS 3041 Informasjonsskilt. Regler for detaljer og plassering.
NS 3232 Rekkverk og håndlister.
NS 3800 Vertikale heiser for person- og sengetransport.
NS 3931 Elektriske installasjoner i boliger. Plassering av uttak for kraft- og teletekniske anlegg.
NS 3937 Funksjonsmål for bruk av rullestol.
NS 3990 Sanitærinstallasjoner.
NS 4841 Symboler og publikumsinformasjon.

Byggforskserien (NBI):
NBI 220.110 Menneskets kroppsmål og plassbehov.
NBI 220.120 Planlegging av godt innemiljø i boliger. Momentliste.
NBI 220.300 Universell utforming, utforming som passer alle.
NBI 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede.
NBI 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede.
NBI 220.315 Tilgjengelighet til og i skolebygninger.
NBI 220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede.
NBI 220.330 Overfølsomhet og allergi.
NBI 220.335 Dimensjonering for rullestol.
NBI 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg.
NBI 312.210 Lekeareal i boligområder.
NBI 312.304 Felles og private utearealer.
NBI 320.405 Toalettanlegg. Dimensjonering og utforming.
NBI 323.101 Inngangsparti.
NBI 324.301 Innvendige trapper.
NBI 324.501 Personheiser.
NBI 324.506 Trappeheiser og løfteplattformer.
NBI 327.101 Skilting.
NBI 330.211 Livsløpsboliger.
NBI 360.121 Dimensjonerende mål for boligrom.
NBI 360.301 Belysning i boligen.
NBI 361.215 Sanitærrom. Sanitærutstyr, hjelpemidler og plassbehov.
NBI 361.216 Bade-, dusj- og wc-rom i boliger.
NBI 361.217 Toalettrom i nye boliger.
NBI 361.220 Individuell tilpassing av sanitærrom for funksjonshemmede.
NBI 378.101 Personalrom.
NBI 379.101 Vestibyler og fellesarealer.
NBI 379.201 WC-rom for rullestolsbrukere. Offentlig tilgjengelige bygninger og arbeidssteder.
NBI 379.701 Planter i offentlig miljø.
NBI 421.510 Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger.
NBI 421.522 Bygningsmaterialer og luftkvalitet.
NBI 421.610 Krav til lys og belysning.
NBI 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger.
NBI 474.511 Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter.
NBI 501.107 Ren og ryddig byggeprosess.
NBI 514.221 Fuktsikring av bygninger.
NBI 520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.
NBI 523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.
NBI 533.301 Valg av porter og portsystemer.
NBI 536.112 Rekkverk.
NBI 700.100 Innemiljø i eksisterende bygninger. Problemer og utbedring.
NBI 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger.

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/000tekveilinnh.html
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Sentral litteratur:
Statens bygningstekniske etat og Husbanken (2004): Bygg for alle – temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder.

HO-3/2004. (ISSN 0802-9598).
Norges Handikapforbund (2004): Tilgjengelige bygg og uteområder – Full deltakelse og likestilling. (ISBN 82-7651-025-6).
Norges Blindeforbund (2004): Et inkluderende samfunn – Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet. (ISBN 82-990438-8-3).
Norges Blindeforbund (2005): Tilgjengelighetsguide m/ sjekkliste. Norges Blindeforbunds tilgjengelighetskrav i bygg.
Sosial- og helsedirektoratet – Deltasenteret / Statens råd for funksjonshemmede (2005): Universell utforming over alt! – Planlegging og

utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle. Artikkelsamling. Heftet finnes også på CD.
SINTEF Teknologi og samfunn, arkitektektur og byggeteknikk (2005): Universell utforming av skolebygg – med Strindheim skole som

studieobjekt. SINTEF-rapport STF 50 A05070. Solvår Wågø, Karin Høyland, Solveig Dale.

Andre:
Deltasenteret (2001): Tilgjengelighetsmal - Et verktøy og grunnlagsdokument for å kartlegge tilgjengelighet i bygninger/ anlegg og

nærmeste uteområder. En sjekkliste for nye byggeprosjekter.
Deltasenteret (2001): En grunnskole for alle – også for elever med funksjonshemning. (Idé- og veiledningshefte). (ISBN 82-8003-011-5.)
Deltasenteret (2002): Veileder i smarthusteknologi. Introduksjon til teknologi som bygger ned funksjonshemmende barrierer.
Deltasenteret og SINTEF (1999): Effektiv veifinning i bygninger. Hefte 1 og 2.

Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2003): Tilgjengelighetsmal for grunnskolen. 2. utgave. www.shdir.no
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret: Hotell for alle.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret: Tilgjengelighet til museer – hvem, hva, hvor og hvorfor.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår - Deltasenteret: Nordiske museer for alle!
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2003): Sjekkliste for tilgjengelighet til museer og utstillinger.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2003): Tilgjengelige møter, kurs og konferanser. Veileder.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret og flere: Det tilgjengelige bibliotek.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår - Deltasenteret (2000): Tilrettelegging av arbeidsplasser for yrkeshemmede. Delrapport 1 –
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2006): Tilgjengelige nettsteder.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2006): Deltagelse i politisk arbeid.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2006): Selvbetjening for alle.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2005): Ledelinjer i gategrunn. En veileder.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2005): Universell utforming i offentlige anskaffelser.En veileder.

En oversikt over aktører og metoder.

Nordland fylkeskommune (2002): Veileder Publikumsbygg. www.framsyntkommunen.org

SINTEF Bygg og Miljø, Avd. Arkitektur og Byggteknikk (2001): Ingen hindring – Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv.
SINTEF Bygg og Miljø, Avd. Veg og samferdsel (2002): Ledelinjer i gategrunn, Rapport 1, Nordiske og europeiske erfaringer.
SINTEF Tele og data/ Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2000): Veifinning – Brukeren i bygningen.

Gustavsen K, Arild Odd (1999): Renhold og innemiljø. Guide for renholdere og brukere. Arbeidsmiljøforlaget. Temahefte 3.

Statens institutt for folkehelse: Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport.
Statens helsetilsyn (1998): Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (3/98 IK-2619).

Norges Blindeforbund: Adkomst til bygninger.
Norges Blindeforbund: Innvendige kommunikasjonsveier.
Norges Blindeforbund: Veg- og gateutforming. Adkomst til bygninger.
Norges Blindeforbund: Planlegging av boliger. Eksempler.
Norges Blindeforbund: Teksten slik vi vil ha den.
Norges Blindeforbund: Tilgjengelighet – en hurtigguide.
Norges Blindeforbund: Kontrollskjema – Tilgjengelighet for blinde og svaksynte.

Dansk Blindeforbund og Landsforeningen for blinde og svagtsynede: Tilgængelighed i detaljen. Veileder.

Norges Handikapforbund (1994): Grunnelementer i planlegging for rullestolbrukere.
Norges Handikapforbund (1998): Kontrollskjema for byggeforskriftens krav til tilgjengelighet.
Norges Handikapforbund (1994): Adkomst til bolig: en veiledning.
Norges Handikapforbund (1994): Ny bolig? Livsløpsboligen.
Norges Handikapforbund (2001): Kjøkkenet – valg og løsninger. (ISBN 82-7651-017-5.)
Norges Handikapforbund (2001): Kommunal boligpolitikk. Universell utforming av boliger og uteområder. Veileder. (ISBN 82-7651-020-5.)
Norges Handikapforbund (1998): Tilgjengelige uteområder. Kommunal planlegging og fysisk utforming. Veileder.

http://www.shdir.no/
http://www.framsyntkommunen.org/
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Norges Handikapforbund: Serien ”Hvordan planlegge riktig?”
o Tilgjengelighets- og bruksbestemmelser for bevegelseshemmede, orienteringshemmede og allergikere.
o Trinnfrie adkomstforhold inne og ute (1996).
o Toalett tilrettelagt for bevegelseshemmede i nybygg og eksisterende bygg (1996).
Spise- og overnattingssteder (1998).

Norges Astma- og allergiforbund (2000): Sunne Hus.

Husbanken (2000): Gode boligområder. Veileder. (HB 7.F.3).
Husbanken (1998): Omsorgsboliger og sykehjem. En veileder for lokalisering, organisering og utforming. (HB 7.F.17).
Husbanken (2000): Omsorgsboliger under opptrappingsplan for psykisk helse. Veiledningshefte. (HB 7.F.33).
Husbanken (2004): Livsløpsløpsstandard. (HB 7.B.1.1, kap. 12.)
Husbanken (1995): Trinnfri adkomst – gode eksempler på ombygginger.

Kulturdepartementet (1999): Idrettsanlegg og funksjonshemmede – Idrettsanlegg for alle. V-511. (ISBN 82-00-45365-0).

Universitetsforlaget (1988): Orienteringshemmet – Blinde og svaksyntes krav til fysisk planlegging. Veileder. (ISBN 82-00-03668-5).

Lyskultur (1999): Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg.
Lyskultur (11/97): Belysning for eldre og svaksynte.
Lyskultur (2000): Skolebelysning. Nr. 20, 2. utgave.

Vegdirektoratet: Veg- og gateutforming (”Vegnormalen”). Håndbok 017.

Kommuneforlaget (2001): Boliger for alle. Universelle prinsipper for rom og folk. Tordis Gunnestad. (ISBN 82-446-0847-1.)
Kommuneforlaget (1998): Veiviser til universell utforming. Olav Rand Bringa. (ISBN 82-446-0495-6.)
Kommuneforlaget (1999): Driftsguide for skoler og barnehager. Fra paragraf til miljø.

Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede: Retningslinjer for løfteplattformer og trappeheiser.
Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede (1989): Hørsel og tekniske tiltak. Temahefte.

Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL (2002): Ny heis i eldre hus. Etterinstallering av heis i lavblokker. Eksempelsamling.

Norges byggforskningsinstitutt, Byggforsk: Prosjektrapport 91/1991: Livsløpsstandard i bratt terreng. Jens Bjørneboe og Terje Nordeide.

Nordiska Handikappolitiska rådet/ Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (sve.) (1999): Design för alla – om tillgängelighet vid
renovering kulturhistoriskt interessanta byggnader.

Dansk farveinstitut (da.) (2003): Lys og farver – og deres betydning for livskvaliteten hos ældre mennesker med demens. Mette Torkildsen.
Styrelsen for social service. (ISBN 87-91082-18-8).

Helsedirektoratet (IK-39/91): Norm for inneluftkvalietet.

Direktoratet for arbeidstilsynet: Klima og ventilasjon på arbeidsplasser.

Byggebransjens våtromsnorm.

Kommunal- og regionaldepartementet (1991 nr. 512): Veiledning om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner.

Trondheim kommune, Trondheim byteknikk (tidl. Utbyggingskontoret): Normtegninger. (Fåes ved henvendelse).
Trondheim kommune, Trondheim byteknikk: Prosjektbeskrivelse. (Fåes ved henvendelse).
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Utdypende litteratur om Universell utforming:

Miljøverndepartementet/ Kommunal- og regionaldepartementet/ Sosial- og helsedepartementet (1999): Rundskriv T-5/99:
Tilgjengelighet for alle.

Miljøvendepartementet/ Sosial- og helsedepartementet (1998): Planlegging for alle – Introduksjon til satsingsområde.
Miljøverndepartementet: Handlingsprogram for Universell utforming.

St.meld. nr. 40 (2002-2003): Nedbygging av funksjonshemmende barrierer.
St.meld. nr. 29 (1996-1997): Regional planlegging og regionalpolitikk.
St.meld. nr. 8 (1998-1999): Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001.
St.meld. nr. 23 (2003-2004): Om boligpolitikken (”Boligmeldingen“).

NOU 2001:22: Fra bruker tilborger – En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. (Finnes også i kortversjon).
NOU 2005: 8: Likeverd og tilgjengelighet – Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Bedret tilgjengelighet for alle.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret og Statens råd for funksjonshemmede (2004): Universell utforming over alt!

- Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle. Artikkelsamling.
Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår – Deltasenteret (2002): Veileder i smarthusteknologi. Del 1. Introduksjon til teknologi som

bygger ned funksjonshemmende barrierer.

Direktoratet for arbeidstilsynet (2002): Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner. Veiledning 512.

Kulturdepartementet (2000): Anlegg for idrett og friluftsliv, mål og utfordring. (V-0597).
Kulturdepartementet (2000): Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. (V-0798).

Husbanken (2003): Motivasjon til universell utforming av bolig, bygning og utemiljø. (HB 7.F.37).
Husbanken (2002): Universal design - 17 ways of thinking and teaching (eng.) Jon Christophersen, red. (ISBN 82-90122-05-5) HB 7.F.34E
Husbanken (2002): Automatisert elektronisk ”livsløpsstandard“. (7.B.1.1).

NBBL Boligsamvirket (2000): Fysisk tilgjengelighet i boligsamvirkets blokkbebyggelse. Roar Vigdal. (NBBL Rapport 2000:2).
NIBR og Husbanken (2003): Bolig +. Nye løsninger for et bedre hverdagsliv. (HB 7.F.38).
NIBR (2002): Norsk institutt for by- og regionforskning –Tilgjengelighet for funksjonshemmede – med fokus på nybygging og eksisterende

bygg. (NIBR-rapport 2002:8). (ISBN 82-7071-365-1).

Norges Handikapforbund (2003): Inspirasjon. Universell utforming – en utfordring. Eksempelsamling. (ISBN 82-7651-018-3.)
Norges Handikapforbund (1998): Universell utforming i praksis.
Norges Handikapforbund (1994): Grunnelementer i planlegging for rullestolbrukere.

Statens råd for funksjonshemmede (1997): Universell utforming – planlegging og design for alle.
Statens råd for funksjonshemmede (1995): Brukermedvirkning i planlegging – tilrettelegging av nærmiljø for funksjonshemmede.
Statens råd for funksjonshemmede (1998): Veiviser til universell utforming – tilrettelegging av nærmiljø for funksjonshemmede.
Statens råd for funksjonshemmede (1995): FN’s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming.

Norges byggforskningsinstitutt, Byggforsk (2000): Funksjonshemmede og tilgjengelighet. Ole Gulbrandsen.
Norges byggforskningsinstitutt, Byggforsk: Prosjektrapport 360/2004: Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet? Kirsten Arge.

(ISBN 82-536-0820-9.)

SINTEF Bygg og miljøteknikk, Avd. Arkitektur og byggteknikk (1999): Hensynet til funksjonshemmede i planleggingsprosessen.
Planlegging for alle. Forprosjekt. (SFT22 A99507).

Norges Astma- og Allergiforbund (2000): Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø. Svein-Olav Strandhede. (ISBN 82-993403-0-6.)

Arkitektavdelingen NTNU (2004): Den blindes landskap. Hovedoppgave, Liv Bente Belsnes.

”Byen for alle”-prosjektet, Lillehammer (2003): Veien til tilgjengelighet. Håndbok, Kristin Margarete Crawford.
”Byen for alle”-prosjektet, Lillehammer (2000): Diverse temablad.

Nordland fylkeskommune (2003): Tilgjengelighet for alle i Nordland 2003-2007. En handlingsplan om kvalitetssikring av fysisk
tilgjengelighet i fylkeskommunal planlegging og saksbehandling.

Nordisk Ministerråd (2000): Museer för alla i Norden, om tilgängelighet för människor med funktionshinder. Elisabeth Svennson.
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Center for Tilgængelighed (da.) (2000): Tilgængelighed og Arkitektur. Eksempelsamling. (ISBN 87-89407-80-6).

Arkitektskolen i Århus (da.) (1996): Handicap, arkitektur & design. Poul Østergaard. (ISBN 87-7241-189-6). Også som CD-ROM.

Svensk byggtjänst: Bygg i kapp Handikapp. (ISBN 91-7332-966-5).

Miljøverndepartementets nettside http://www.universell-utforming.miljo.no E-post- abonnement kan tegnes.

Departementale rundskriv:

Miljøvendepartementet (1993): Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Rundskriv T-5/93.
Miljøvendepartementet (1995): Barn og planlegging. Rundskriv T-1/95.
Miljøvendepartementet/ Kommunal- og regionaldepartementet/ Sosial- og helsedepartementet (2000): Tilgjengelighet for alle.

Rundskriv T-5/99B.
Miljøverndepartementet / Sosial- og helsedepartementet (1998): Planlegging for alle – introduksjon til satsningsområde. Rundskriv T-1249.

(ISBN 82-457-0218-8.)

Lovverk:

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

Arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.) av 4. februar 1977, med senere endringer. Arbeids- og administrasjons-
departementet.

Lov om universiteter og høgskoler. Utdannings- og forskningsdepartementet (1996).

Opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa) av 17. juli 1998 nr. 1 med senere endringer. (-> Kap. 9a).
Utdannings- og forskningsdepartementet.

Lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om off. anskaffelser. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), 2006

Forskrifter:

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) (Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997). Ajourført 24. juni 2003.
Kommunal- og regionaldepartementet (1997).

Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesak (SAK). Kommunal- og regionaldepartementet (2003).

Forskrift om godkjenning for ansvarsrett (GOF). Kommunal- og regionaldepartementet (1997).

Arbeidsplasser og arbeidslokaler. Forskrift av 16. februar 1995. (-> kap. 3, §26). Direktoratet for arbeidstilsynet.

Forskrift om konsekvensutredninger. Miljødepartementet, 2005.

- - - - -

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK). Statens bygningstekniske etat (2003).
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Deltasenteret, Sosial- og helsedirektoratet, Avd. levekår, Postboks 8054 Dep. 0031Oslo
Tlf.: 24 16 30 00 (sentralbord). Telefaks: 24 16 30 04.

Internett: http://www.shdir.no/deltasenteret
e-post: tbb@shdir.no

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Sandakerveien 99 Nydalen, 0404 Oslo.
Tlf.: 22 79 91 00. Telefaks: 22 79 91 98.

Internett: http://www.ffo.no
e-post: info@ffo.no

Husbanken, Hovedkontor, Postboks 5130 Majorstua, 0302 Oslo.
Tlf.: 22 96 16 00. Telefaks: 22 96 17 00.

Internett: http://www.husbanken.no

Husbanken, Regionkontor Trondheim, Peter Egges Plass 2, 7005 Trondheim.
Tlf.: 73 89 23 00. Telefaks: 73 89 23 01.

Internett: http://www.husbanken.no

Hørselhemmedes Landsforbund (HLF), Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo.
Tlf.: 22 63 99 00. Teksttlf.: 22 63 99 12. Telefaks: 22 63 99 01.

Internett: http://www.hlf.no
e-post: hlf@hlf.no

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Postboks 4375 Nydalen, 0402 Oslo
Tlf.: 22 79 93 00. Telefaks: 22 22 38 33.

Internett: http://www.lhl.no/
e-post: post@lhl.no

Læringssenteret, Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo.
Tlf.: 23 30 12 00. Telefaks: 23 30 12 99.

Internett: http://www.ls.no

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Postboks 2603 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Tlf.: 23 35 35 35. Telefaks: 23 35 35 30.

Internett: http://www.naaf.no/index.jsp
e-post: naaf@naaf.no

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor, Gamle Riksvei 7, 8008 Bodø.
Tlf.: 75 52 60 35. Telefaks: 75 52 55 15.

Internett: http://www.naaf.no

Norges Blindeforbund, Postboks 5900 Majorstua, 0308 Oslo.
Tlf.: 23 21 50 00. Telefaks: 23 21 50 76.

Internett: http://www.blindeforbundet.no
e-post: info@blindeforbundet.no

Norges byggforskningsinstitutt (NBI), Postboks 0314 Blindern, 0314 Oslo.
Tlf.: 22 96 55 55. Telefaks: 22 96 56 07.

Internett: http://www.byggforsk.no
e-post: firmapost@byggforsk.no
Byggforskserien: http://bks.byggforsk.no

Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.
Tlf.: 23 31 06 30. Teksttlf.: 23 31 06 40. Telefaks: 23 31 06 50.

Internett: http://www.deafnet.no
e-post: norgesdoveforbund@c2i.net

Norges Handikapforbund (NHF), Postboks 9217 Grønland, 0185 Oslo.
Tlf.: 24 10 24 00. Telefaks: 24 10 24 99.

Internett: http://www.nhf.no
e-post: nhf@nhf.no

Norsk ergoterapeutforbund (NETF), Lakkegata 21, 0187 Oslo.
Tlf.: 22 05 99 00. Telefaks: 22 05 99 01.

Internett: http://www.netf.no/
e-post: netf@netf.no

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Rosenkranzgt. 16, 0160 Oslo.
Tlf.: 22 39 60 50. Telefaks: 22 39 60 60.

Internett: http://www.nfunorge.org
e-post: postmottak@nfunorge.org

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Josefines gate 34, 0351 Oslo.
Tlf.: 23 33 25 00. Telefaks: 23 33 25 01.

Internett: http://www.arkitektur.no/
e-post: nal@mnal.no

SINTEF Bygg og miljø, Alfred Getz’ veg 3, 7465 Trondheim.
Tlf.: 73 59 26 20. Telefaks: 73 59 82 85.

Internett: http://www.sintef.no
e-post: info@civil.sintef.no

Sosial- og helsedirektoratet, Postboks 8054 Dep. 0031 Oslo.
Tlf.: 24 16 30 00. Telefaks: 24 16 30 01.

Internett: http://www.shdir.no
e-post: postmottak@shdir.no

Statens bygningstekniske etat (BE), Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo.
Tlf.: 22 47 56 00. Telefaks: 22 47 56 11.

Internett: http://www.be.no
e-post: be@be.no

Statens råd for funksjonshemmede, Postboks 8192 Dep, 0034 Oslo.
Tlf.: 22 24 85 57. Telefaks: 22 24 95 79.

Internett: http://www.srff.no
e-post: postmottak@srff.no

Statens seniorråd, Postboks 8102 Dep, 0032 Oslo.
Tlf.: 24 16 30 48. Telefaks: 24 16 30 04.

Internett: http://www.statens.senioraad.no/
e-post: postmottak@statens.seniorraad.no

Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo.
Tlf.: 22 07 35 00. Telefaks: 22 07 37 68.

Internett: http://www.vegvesen.no
e-post: firmapost@vegvesen.no
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Prosjekt: Adr.:

Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling
i tillegg til REN

11 PARKERING

Plassering
Antall
Størrelse
Merking og belysning
Parkeringsanlegg

12 ATKOMST

Bredde
Stigning
Overflate
Kanter, kantstein
Belysning, merking, hvileplasser, benker m.m.
Beplantning

13 RAMPE

Bredde
Stigning
Hvilerepos
Repos foran inngangsdør
Overflate
Håndlister
Belysning

14 HOVEDINNGANG

Inngang
Dør
Område foran inngangsdør
Belysning

15 KOMMUNIKASJONSVEIER

Golv, vegger og søyler
Ledelinje
Korridor
Dør
Innredning, skranke, sperrer og markeringer
Belysning, farger og overflater
Brytere for belysning, klimaregulering og lignende

16 TRAPP

Generelt
Bredde
Inntrinn, opptrinn
Åpninger
Rekkverk og håndlister
Repos og hvileplan
Overflate
Belysning
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Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling
i tillegg til REN

17 HEIS

Heisstol, størrelse, utforming og innredning
Merking, manøverknapper og skilting
Dør
Automatikk
Belysning

18 YTTERDØR

Generelt
Bredde
Terskel
Fri sideplass
Manuell åpningskraft
Automatikk
Dørhåndtak
Markering

19 INNERDØR

Generelt
Bredde
Terskel
Fri sideplass
Manuell åpningskraft
Automatikk
Dørhåndtak
Markering

20 TOALETT

Størrelse
Dør
Golv
Utstyr
Belysning
Markering
Merking
Bygning med arbeidsplasser

21 FAST INNREDNING

Generelt
Kjøkken
Garderobe
Skranke, minibank
Belysning
Fargevalg

22 MANØVERKNAPPER, SKILT E.L.

Generelt
Plassering
Utforming
Belysning
Farge
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Element REN veiledning til teknisk forskrift Kommunens anbefaling
i tillegg til REN

23 TELESLYNGE

Plassering
Merking
Akustikk

24 MILJØ

Luftkvalitet (TEK § 8-32)
Forurensninger (TEK § 8-33)
Ventilasjon (TEK § 8-34)
Lys (TEK § 8-35)
Termisk inneklima (TEK § 8-36)
Fukt (TEK § 8-37)
Rengjøring før bygning tas i bruk (TEK § 8-38)
Støy (TEK § 8-4)
Drift (TEK § 8-61)
Rengjørbarhet og rengjøring (TEK § 8-63)

Merknader
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