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Deltakelse og likestilling
 

målsettingen med dette heftet er å bidra til at alle borgere kan delta i samfunnet på en likestilt måte.

Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv. likevel stenges mange mennesker med 
funksjonsnedsettelser ute fra boligbygg, skoler, arbeidsplasser, restauranter, kulturtilbud, offentlige 
kontorer og butikker på grunn av manglende tilgjengelighet. å stenge mennesker ute er diskriminering. 
samfunnet fungerer funksjonshemmende når fysiske barrierer hindrer deltakelse.

dette er det fullt mulig å gjøre noe med ved bevisst å søke løsninger som er universelt utformet, følge 
lovverket og ikke gi dispensasjoner. en utforming av samfunnet som tar hensyn til hele livsløpet og til 
mangfoldet i befolkningen, gir allmenne løsninger av god kvalitet. universell utforming fokuserer på 
kvalitet - både estetisk og funksjonelt.

dette heftet inneholder sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og uteområ-
der. vi viser løsninger som kan brukes av alle. 

Del 1 tar for seg hva likestilling og universell utforming betyr i planlegging. vi gir en oversikt over 
sentrale bestemmelser i lover og forskrifter. vi gir også en oversikt over norges Handikapforbunds 
hovedkrav til forbedringer av lovverk og praksis for å nå målet om full deltakelse og likestilling.

Del 2 og 3 viser løsninger. vi starter med en oversikt, for så å gå over på de konkrete løsningene. 
eksempler på løsninger følger disposisjonen i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, kapitlene 8 
og 12. der norges Handikapforbund har egne synspunkter og krav, tydeliggjør vi det.

målgruppen for publikasjonen er fagfolk som arbeider med planlegging og utforming av bygg og uteom-
råder. beslutningstakere i kommuner og privat virksomhet, byggherrer og tiltakshavere er også viktige 
målgrupper. en annen sentral målgruppe er medlemmer og tillitsvalgte i norges Handikapforbund 
og andre interesseorganisasjoner som fungerer som rådgivere og pådrivere for å bedre den fysiske 
tilgjengeligheten i lokalmiljøene.

norges Handikapforbund retter en takk til Husbanken for finansiering av publikasjonen.
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    regjeringens visjon er at norge skal være universelt utformet innen 2025. 
regjeringen legger universell utforming til grunn for sitt arbeid. universell utforming er uttrykk for en 

samfunnsverdi om likestilling. ved å legge universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen gir 
dette bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt funksjonsevne. videre medfører det 

samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere og for norge som samfunn.

regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
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1.  LIKESTILLING, LOVER OG KRAV 

 universell utforming og likestilling
 
 Hva sier lovverket?
  Plan- og bygningsloven
  teknisk forskrift 
  diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
  lov om fylkeskommunale og kommunale råd
  forvaltningsloven
  lov om offentlige anskaffelser
  kommuneloven
  kommunehelsetjenesteloven
  opplæringsloven 
  universitets- og høgskoleloven 
  Arbeidsmiljøloven
  vegloven
 
 Hva mener norges Handikapforbund?

2. GRUNNELEMENTER
 
 grunnelementer universell utforming
 oversikt over krav
 

3. LØSNINGER

 leserveiledning og definisjoner
 
 Parkering
 uteareal og atkomstvei
 inngangsparti
 Planløsning i bygg
 Heis
 kommunikasjonsvei i byggverk
 rom og annet oppholdsareal
 bad og toalett
 balkong, badstue, kildesortering
 dører og vindu
 Hotellrom
 trapp
 rampe
 brytere og skilt
 Automater
 
 bolig

4. NETTSTEDER OG PUBLIKASJONER
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LIKESTILLING, LOVER 
OG KRAV

Universell utforming og likestilling
likestilling betyr at alle borgere skal kunne delta på 
lik linje i samfunnet. et samfunn uten barrierer er en 
forutsetning for deltagelse i utdanning, arbeid og 
samfunnsliv. universell utforming bidrar til å sikre 
grunnleggende menneskerettigheter.

universell utforming er en strategi for planlegging og 
utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et 
inkluderende samfunn. et hovedsiktemål med univer-
sell utforming er å oppnå full likestilling og deltakelse 
for personer med nedsatt funksjonsevne og hindre 
diskriminering. virkemidlene er fysiske løsninger som 
kan brukes av alle mennesker i alle aldre. universell 
utforming gir likeverdige forhold for alle borgere ved 
at alle bruker hovedløsningen.

universell utforming forutsetter kunnskaper om 
mangfoldet i befolkningen. medvirkning fra berørte 
parter er derfor sentralt. løsningene må sikre at kvali-
tetskravene som personer med funksjonsnedsettelser 
stiller blir ivaretatt. dette gir allmenne løsninger av 

god kvalitet. det må tas hensyn til at personer bruker 
tekniske hjelpemidler. 

universell utforming gjelder den fysiske og tekniske 
utformingen av bygninger, uteområder, transport-
midler og produkter. Produkter omfatter også infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi og produkter 
innen tjenesteyting. universell utforming innebærer en 
sammenhengende planprosess fra overordnet, lang-
siktig samfunnsplanlegging til den konkrete utformin-
gen.

universell utforming er utforming av produkter og 
omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 

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

the Centre for universal design, 
north Carolina state university, usA/

miljøverndepartementet 2007

Medvirkning
i regjeringens handlingsplan for universell utforming 
inngår økt medvirkning og samarbeid med funksjons-
hemmedes organisasjoner i strategien for å nå målene 
om likestilling og deltakelse. Alle kommuner og fylker 

skal ha råd for likestilling av funksjonshemmede. Plan- 
og bygningsloven har bestemmelser om medvirkning 
fra berørte interesser.
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lover og forskrifter stiller absolutte krav som skal 
følges. kravene er juridisk bindende. kravene knyttes 
ofte sammen med anbefalinger som angis i rundskriv, 
veiledere og standarder. 
lover og forskrifter finner du på   www.lovdata.no

rundskriv viser hvordan regjeringen forstår lover og 
forskrifter, og hvordan disse skal anvendes. rundskriv 
faller inn under ”myndigheters praksis” som en av flere 
rettskilder når en vurderer hvordan en lov er å forstå. 
rundskriv finner du under det enkelte departement på 
www.odin.dep.no

veiledere angir løsninger og framgangsmåter som 
kan føre til et tilfredsstillende resultat. en veileder 
beskriver hvordan forskriftens krav kan oppfylles. det 
kan velges ulike måter å løse dette på, men det må do-
kumenteres at forskriftens krav er oppfylt. se statens 
bygningstekniske etat   www.be.no

en standard inneholder spesifikke krav til produkter 
eller arbeidsprosesser. en standard er frivillig å bruke, 
men myndigheter kan i forskrifter og veiledninger 
henvise til standarder som preaksepterte ytelser. 
standardens krav vil da være en måte å oppfylle loven 
på. standarder brukes ofte som grunnlag i kontrak-
ter mellom kommunen og utbygger, og i kontrakter 
mellom forskjellige private parter. standarden vil da 
være juridisk bindende. internasjonale og europeiske 
standardiseringsorgan utarbeider standarder for en 
rekke områder. noen av disse blir eu-direktiv som skal 
følges. disse direktivene gjelder også i norge i henhold 
til eØs-avtalen. 
mer informasjon om standarder på   www.standard.no

aktuelt lovverk 
Plan- og bygningsloven med teknisk forskrift stiller 
krav til planlegging og fysisk utforming. 
også andre lover har betydning for universell ut-
forming og likestilling. vi vil her gi en oversikt over 
sentrale bestemmelser i lovverket. lovene kan endres. 
lovverket i sin helhet og oppdateringer finner du på 
www.lovdata.no

l	 Plan- og bygningsloven
l		 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
l		 lov om råd eller annen representasjonsordning 
 i kommuner og fylker
l		 forvaltningsloven
l		 lov om offentlige anskaffelser
l		 kommuneloven
l		 kommunehelsetjenesteloven
l		 opplæringsloven
l		 universitets- og høgskoleloven
l		 Arbeidsmiljøloven
l		 vegloven 

Hva sier lovverket?
Forholdet mellom lov, forskrift, veileder og standard
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Plan- og BYgningsloven (PBl)     www.lovdata.no 

loven har en plandel og en byggesaksdel. ny plandel trådte i kraft 1. juli 2009, mens bygningsdelen trådte 
i kraft sammen med byggteknisk forskrift 1. juli 2010. for byggetiltak gjelder loven oppføring og endrin-
ger, inkludert bruksendring.

loven inneholder overordnede mål og krav til utforming av det fysiske miljøet.  krav til universell utfor-
ming er presisert i lovens formål. lov og forskrifter stiller minimumskrav som må følges ved planlegging, 
prosjektering og utførelse av byggverk og uteområder. Plan- og bygningsloven har bestemmelser for fyl-
kenes og kommunenes planlegging av areal og de enkelte sektorers virksomhet. samfunns- og arealplan-
leggingen legger grunnlaget for at målene om universell utforming kan nås i den konkrete utformingen.

§ 1-1 Lovens formål
loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunn-
lag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. det 
enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter. det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage
forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i denne loven.
enhver har rett til dokumentinnsyn etter offentleglova og miljøinformasjonsloven (…).

§ 5-1 Medvirkning
enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. kommunen skal påse at dette er 
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilretteleg-
ging, herunder barn og unge. grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode 
muligheter for medvirkning på annen måte.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket
dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. i tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konse-
kvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

NHFs kommentar: nHf/funksjonshemmedes organisasjoner har klagerett i dispensasjonssaker.
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§ 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse
følgende tiltak må ikke utføres uten søknad og tillatelse fra kommunen:
a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon 
 eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a
c) fasadeendring
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som   
 nevnt i bokstav a 
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k) vesentlig terrenginngrep
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
 
§ 25-1 Tilsynsplikt
kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

§ 29-3 Krav til universell utforming og forsvarlighet
tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrif-
ter gitt av departementet. tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt 
utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.

Plandelen gir i tillegg føringer om universell utforming i:
§ 11-9 bestemmelser til kommuneplanens arealdel, pkt 5.
§ 12-7 bestemmelser i reguleringsplan, pkt 4, 5 og 12.
§ 17-3 utbyggingsavtaler.

Utforming av boliger. Føringer i plandelen.
i § 12-7, pkt 5, om reguleringsplan og arealformål, og i § 17-3 om utbyggingsavtaler, står det at 
kommunen kan gi bestemmelser som regulerer antallet boliger i et område, største og minste bo-
ligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig.
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 teknisk ForskriFt (tek10)  www.be.no

i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er universell utforming tatt inn i formålet og i ulike 
kapitler. kapittel 8 stiller krav til universell utforming av uteareal og plassering av byggverk, mens 
kapittel 12 har bestemmelser om planløsning og utforming av byggverk. Publikums- og arbeidsbygg 
skal være universelt utformet. for boligbygg stilles det krav om tilgjengelig boenhet.

§ 1-1 Formål
forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvali-
tet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

§ 8-1 Uteareal
uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og utforming etter sin funksjon. med uteareal menes oppar-
beidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for 
allmennheten.

§ 12-1 Krav om universell utforming av byggverk
byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestem-
melser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for 
personer med funksjonsnedsettelse.

§ 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet
boenhet i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse 
slik det følger av bestemmelser i forskriften. for boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens 
inngangsplan gjelder tilsvarende for inngangsplanet. med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, 
soverom, bad og toalett.

Veiledning til teknisk forskrift konkretiserer kravene. veiledningen viser enkelte ganger til norsk 
standard for anvisning av hvordan krav kan oppfylles.

Norsk Standard   www.standard.no
l		 ns 11001-1:2009 universell utforming av byggverk. del 1 Arbeids- og publikumsbygninger.
l		 ns 11001-2:2009 universell utforming av byggverk. del 2 boliger. 

rundskriv t- 5/99 tilgjengelighet for alle   
 www.universell-utforming.miljo.no

rundskrivet er overordnet og retningsgivende for kommunenes planlegging. det er utarbeidet av miljø-
verndepartementet, kommunal– og regionaldepartementet og sosial– og helsedepartementet i samar-
beid, tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven (Pbl) og har to hovedformål:

a.  Å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på   
 en likestilt måte.

B.  Å ivareta det offentlige ansvar for å sikre brukbar utforming av bebyggelse og uterom for alle. 
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DiskriMinerings- og 
tilgJengeligHetsloven (Dtl)  www.ldo.no

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009. loven gjelder for alle sam-
funnsområder. i følge loven er det forbudt å diskriminere mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
loven omfatter også universell utforming. mens plan- og bygningsloven gjelder alle nybygg og 
større ombygginger, gjelder dtl for virksomheter i eksisterende bygg og uteområder. 
dtl stiller krav til virksomhetseier om universell utforming av lokalene virksomheten drives i. 
loven håndheves av likestillings- og diskrimineringsombudet. Avgjørelser kan ankes til likestil-
lings- og diskrimineringsnemnda.

§ 1 Formål
lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til sam-
funnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer 
og hindre at nye skapes.

§ 3 Aktivitets- og rapporteringsplikt 
offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. 
Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i of-
fentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor 
sin virksomhet. 

§ 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 
virksomheten. tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.

med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske for-
holdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt), slik at virksomhetens almin-
nelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av 
virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virk-
somheten. ved vurdering av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig 
byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende 
barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostna-
dene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.
brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.

§ 10 Universell utforming av bygninger, anlegg mv.
for bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utfor-
ming i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

lov oM rÅD For Menneske MeD 
neDsett FUnksJonsevne  www.lovdata.no
lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med ned-
sett funksjonsevne m.m.

§ 1  kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir 
sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske 
med nedsett funksjonsevne. dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av 
nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.

§ 5  saker skal leggjast fram for rådet i god tid før dei skal avgjerast. rådet kan også sjølv ta opp saker. 
fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka.
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Forvaltningsloven  www.lovdata.no

§ 28  Vedtak som kan påklages, klageinstans
enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det for-
valtningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet 
vedtaket (underinstans).
enkeltvedtak defineres i lovens § 2 som et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere 
bestemte personer. 

NHFs kommentar: rettslig klageinteresse kan ut fra rettspraksis og juridisk teori tilligge organisa-
sjoner. eksempelvis har nHf rettslig klageinteresse når det gjelder tilgjengeligheten i et publikums-
bygg. 

lov oM oFFentlige anskaFFelser  www.lovdata.no

§ 2 Oppdragsgivere som er omfattet
loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. 

§ 3 Anskaffelser som er omfattet
loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av oppdrags-
givere som er nevnt i § 2.

§ 6 Livssykluskostnader, universell utforming og miljø
statlig, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under plan-
legging av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljø-
messige konsekvenser av anskaffelsen.

koMMUneloven  www.lovdata.no
lov om kommuner og fylkeskommuner

§ 39a. Innbyggerinitiativ
innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskom-
munens virksomhet. kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom 
minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 
i fylket alltid tilstrekkelig.
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koMMUneHelsetJenesteloven  www.lovdata.no
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  www.helsetilsynet.no 

§ 1 Formål
forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 
fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

§ 2 Virkeområde
1.  barnehager 
2.  grunnskoler 
3.  videregående skoler

§ 9 Utforming og innredning
lokalene og uteområdene skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas. funksjons-
hemmedes behov skal ivaretas.
 
Veiledning til § 9   www.helsetilsynet.no
funksjonshemmede barn og elever skal ha tilgang til anlegget inne og ute på lik linje med de andre bru-
kergruppene. det er av vesentlig betydning når anleggene planlegges, at en velger planløsninger som er 
tilpasset elever med ulike typer funksjonshemninger (…). en bør legge vekt på langsiktig planlegging slik 
at barnet kan få en så gunstig situasjon som mulig gjennom hele barnehageoppholdet/skoleløpet.

oPPlÆringsloven  www.lovdata.no 
lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

§ 8-1 Organisering av undervisningen
grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som 
dei soknar til.

§ 9a-1 Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar her rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9a–2 Det fysiske miljøet
skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, 
helsa, trivselen og læringa til elevane.
det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar 
tid anbefaler. dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at 
miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. skolen skal innreiast slik at det blir 
teke omsyn til dei elevane som har funksjonshemmingar.

§ 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane 
(internkontroll) 
skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken 
til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. skoleleiinga har ansvaret for den 
daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.
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Universitets- og HØgskoleloven  www.lovdata.no
lov om universiteter og høgskoler

§ 4-3 Læringsmiljø 
(2)  styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske 
 arbeidsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse,  
 sikkerhet og velferd. i utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og  
 rimelig, sørges for (utdrag):
a.  at lokaler, adkomstveier, trapper m.v. er dimensjonert og innredet for den virksomheten som   
 drives. 
b.  at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet. 
g.  at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at  
 funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. 
i.  at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

(3)  ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene blir  
 gjennomført.

arBeiDsMilJØloven   www.lovdata.no
lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

§ 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet
(1)  Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering  
 av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og  
 velferd. 
(5)  Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utfor- 
 met og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten.

§ 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
(2)  Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belast-
 ninger. nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon.

§ 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
(1)  Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l.,   
 skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal   
 kunne beholde eller få et passende arbeid. 

§ 13-1 Forbud mot diskriminering
(6)  ved diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder diskriminerings- og tilgjengelig- 
 hetsloven.

§ 18-9 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv. 
(1)  den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller søknads-
 pliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet  
 som går inn under denne lov, har plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd. 
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Hva mener norges Handikapforbund?   www.nhf.no

for å nå målsettingen om full deltakelse og likestilling stiller norges Handikapforbund følgende 
krav til politiske myndigheter og til kommuner som skal praktisere lovverket:

l		 lovverket må følges.

l		 sanksjoner må settes i verk når lovverket brytes.

l		 det må ikke innvilges dispensasjon fra kravene om universell utforming.

l		 det må utarbeides forskrift til plan- og bygningsloven som sikrer universell utforming av 
 eksisterende bygg. skolebygg med uteområder må prioriteres og følges opp med økonomiske  
 midler.

l		 det må legges til rette for medvirkning fra funksjonshemmedes organisasjoner i planarbeidet  
 på alle nivåer.

l		 kommunene må sørge for at kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sikres  
 innflytelse i kommunens arbeid.

l		 krav til universell utforming må være gjennomgående tema i hele plan- og byggesaksbehand-  
 lingen.

l		 kommunene må stille krav om universell utforming av boliger og uteområder ved utarbeiding   
 av regulerings- og bebyggelsesplaner.

l		 kommunene må lage årlige oversikter over status på området og handlingsplan. Planen må ha   
 tidsfrister og økonomi til å gjennomføre tiltakene. både bygg som kommunen eier og leier må  
 inngå i planen.

l		 staten må stille krav om universell utforming av studentboliger og følge opp eksisterende 
 boliger med økonomiske midler til utbedring.

l		 staten må bidra med økonomiske midler til oppgradering av bygningsmassen slik at samfunns- 
 hus, kulturbygg og andre bygg kan brukes av alle innbyggere.

l		 tilskuddsordning til innstallering av heis i eksisterende boligblokker må styrkes og det må   
 lages en egen handlingsplan med øremerkede midler.

vegloven   www.lovdata.no 
Kap III. Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg
§ 12 Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglane om planlegging i 
plan- og bygningslova.
§ 13 departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar).

Vegnormaler. Veg- og gateutforming.   www.vegvesen.no
vegnormaler gir anvisninger om bl a utforming av parkeringsplasser for bevegelseshemmede, gang-
veier og fortau. Hvordan oppnå universell utforming er utdypet i Håndbok 278 universell utforming 
av veger og gater. 
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GRUNNELEMENTER

Universell utforming
bygninger og omgivelser skal kunne brukes av alle borgere. god planløsning, fysisk utforming uten hindringer, 
bevisst bruk av lys og kontraster, god akustikk og miljøvennlige omgivelser gir løsninger som fungerer for alle. 
løsningene må sikre at kvalitetskravene som personer med funksjonsnedsettelser stiller blir ivaretatt, inklu-
dert bruk av tekniske hjelpemidler.

	 l		 Areal. nok plass til å manøvrere manuell og elektrisk drevet rullestol.

	 l		 Stigningsgrad. ingen eller svak stigning.

	 l		 Trinnfritt. ikke kanter og terskler. 

	 l		 Heis. inngå i hovedløsningen. trapp suppleres med heis. rampe ved mindre nivåforskjeller.

	 l		 Passasjer. brede nok dører, korridorer og gangveier.

	 l		 Kort avstand. samle viktige funksjoner. 

	 l		 Underlag. jevnt og fast. 

	 l		 Rekke- og sikthøyde. tilpasset både stående og sittende; skilt, skranker, automater, utstyr.

	 l		 Enkel håndtering. dører og utstyr må kunne betjenes med liten kraft.

	 l		 God planløsning. oversiktlig og logisk.

	 l		 Veifinningssystem. informasjon taktilt/visuelt/auditivt samt ledelinjer i en helhetlig plan.

	 l		 Ryddige gangsoner. gangsoner uten hindringer.

	 l		 God belysning og kontraster. riktig belysning. unngå blending. merking av glassflater.

	 l		 Tydelig informasjon. bokstavtype og kontraster lett å lese. standardiserte symboler.

	 l		 Tale i tillegg til tekst. varsling av etasje i heis, av holdeplasser, kønummer mm.

	 l		 Taktil/følbar merking. ledelinjer og taktil merking av skilt, heis mm.

	 l		 God akustikk. materialbruk i tak og vegger som gir gode lydforhold. teleslynge.

	

	

	 l		 Materialbruk. materialer som ikke er allergiframkallende og er enkle å renholde.

	 l		 Beplantning. bevisst valg av busker, trær og blomster for å hindre allergiske reaksjoner.
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     Teknisk forskrift     NHFs kvalitetskrav  

Snuplass   1,6 x 1,6 m utendørs    min. 1,6 x 1,6 m ute og inne
rullestol   1,5 x 1,5 m inne     diameter snusirkel 1,6 m  

Parkering  tilstrekkelig antall plasser    5-10 % reserverte plasser
(§ 8-9)   nær hovedinngang    maks 20 m til hovedinngang
    merkes og skiltes    min. 4,5 m x 6 m (b x l). 2 m lengde
          i tillegg ved langsgående parkering. 

Atkomstvei  trinnfri. fast dekke. god belysning.  
(§ 8-6)   maks stigning 1:20     flatt, maks stigning 1:20
    bredde minimum 1,8 m
    tverrfall maks 2 %  

Inngangsparti  trinnfritt     
(§ 12-4)  godt synlig. belyst.    ingen nivåforskjell gulv ute/ inne    
    Plant felt 1,5 x 1,5 m utenfor dør  Plant felt min. 1,6 x 1,6 m utenfor dør 

Heis   min. 1,1 x 2,1 m (b x d) v/3 etg eller fler  1,6 x 2,1 (b x d) alle heiser
(§ 12-3)  min. 1,1 x 1,6 m (b x d) v/2 etg   ikke løfteplattform
    løfteplattform min. 1,1 x 1,6 m, 
    inntil 3 etg og liten persontrafikk 
  
Korridor  min. 1,5 m fri bredde    min. 1,8 m korridorbredde
(§ 12-6)  tydelig skiltet og merket   ikke teppe eller løs matte
    ikke motlys og blending  
  
Dør    min. 0,9 m fri bredde dør inngang og  Automatisk skyvedør hovedinngang
(§ 12-15)  kommunikasjonsvei. 1,2 m i bygg for  ikke karuselldør 
    mange personer.    terskelfritt
    min. 0,9 m fri bredde internt i byggverk  
    min. 0,8 m fri bredde internt i boenhet  0,9 m fri bredde også i bolig     
    maks 25 mm terskel, avfaset   (unntaksvis 0,8 m fri bredde    
    dør godt synlig     må være terskelfri)  
 
Rom   trinnfri tilgang. snuareal diameter 1,5 m  snuareal diameter min. 1,6 m
(§ 12-7)  1/10 universelt utformet dersom          
    mange rom med samme funksjon   
    1/10 av garderobene i            
    betjeningshøyde 1,1 m    skranke i høyde for både sittende og stående.  
 (§ 12-5) . resepsjon sentralt plassert   Høyde 0,8 m når sitter. benplass.
    skranke og service fungere for alle  teleslynge
 
 Toalett   1/10 og minst ett universelt utformet  flest mulig toaletter universelt utformet
(§ 12-9)  min. 1,5 m diameter snusirkel foran  min. 1,6 m diameter snusirkel foran toalett 
    toalett      sittehøyde toalett 0,48-0,50 cm
    min. 0,9 m fri gulvplass på begge sider  forkant toalettskål 0,85 cm fra vegg 
    Håndstøtte begge sider av toalett  Armstøtter begge sider, montert 
    fargekontrast gulv/vegg/utstyr   i bakvegg i 0,8 m høyde 

Rampe   stigning 1:20     maks 1:20
(§ 12-18)   bredde min. 0,9 m    Areal min. 1,6 x 1,6 m foran og etter rampe 
    Hvileplan 1,5 m langt pr 0,6 m stigning  Hvileplan min. 1,6 x 1, 6 m 
    Håndlister i 0,7 og 0,9 m høyde   ikke teppe/matte i rampe innendørs
    fargemarkering v/ rampens start 

Skilt og utstyr  enkle å forstå og betjene   informasjonsskilt i høyde 1,4 -1,6 m over gulv
(§ 12-21)  informasjon lett å lese og oppfatte  kontrastfarger og bokstaver/symboler   
    betjeningspanel og håndtak 0,8 – 1,1 m  lett å lese
     over gulv   

Automater  skranker og tekniske installasjoner  trinnfri atkomst
(§ 12-5, 12-21)  slik at informasjon og service fungerer  tydelig skrift, taktil merking, tale 
    for alle       ikke blending 
          betjeningshøyde 0,8 – 1,1 m 

Universell utforming. oversikt over krav.
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LØSNINGER

§

leserveiledning 
i dette kapitlet viser vi universelt utformede løsninger. utgangspunktet er kravene i teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven og veiledningen til forskriften. teknisk forskrift (tek10) henviser til norsk standard for uni-
versell utforming av arbeids- og publikumsbygg og boliger (ns 11001:2009, del 1 og del 2). vi beskriver også 
norges Handikapforbunds tilleggskrav. disse samsvarer i all hovedsak med norsk standard for universell utfor-
ming. standarden utdyper krav og løsninger ytterligere. 

Hovedføringen er TEK § 1-1 Formål
”forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, 
universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.”

krav i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift uttrykker samlet sett et minimumsnivå som det ferdige bygg-
verket skal oppfylle (veiledning, § 2-1).

Hvert område i heftet er bygget opp slik:
1)  Hovedområdet i teknisk forskrift, kapitlene 8 og 12.
2)  konkretisert gjennom:

l	  bestemmelsene i teknisk forskrift

l	 veiledningen til teknisk forskrift. 

 Ifølge Statens bygningstekniske etat er veiledningen dynamisk og vil bli endret ved behov. 
 se www.be.no for oppdatering.

l	 norges Handikapforbunds krav der vi mener det er behov for presiseringer eller tilleggskrav.

l		 skisse av løsninger basert på norges Handikapforbund sine krav.

l		 foto av gode løsninger

Definisjoner i teknisk forskrift
begreper og dimensjoneringsgrunnlag er definert i veiledningen til teknisk forskrift, § 12-1:

Dimensjoneringsgrunnlag
ved prosjektering av universell utforming benyttes et dimensjoneringsgrunnlag basert på personer med ulik 
funksjonsevne. i dimensjoneringsgrunnlaget er nedsatt kraft og bevegelse, nedsatt syn og nedsatt hørsel innar-
beidet. Alle forhold må ivaretas ved prosjektering og utførelse av byggverk. når det prosjekteres med utgangs-
punkt i personer med funksjonsnedsettelse, gir dette gode løsninger for de fleste. 

Byggverk for publikum og arbeidsbygg
med byggverk for publikum menes alle bygninger og anlegg der publikum har tilgang.
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bygninger kan være kulturhus, kino, offentlige kontor, legekontor, butikk, overnattingsbygg, stasjonsbygninger 
og lignende. Anlegg kan være sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger, utendørs badeanlegg og lignende.

Arbeidsbygning er byggverk med arbeidsplasser, for eksempel kontor, fabrikk, verksted, museum, bibliotek, 
skoler og lignende. Arbeidsbygning er ofte byggverk for publikum og omvendt. 

Hovedløsningen
i praksis innebærer universell utforming at det ikke lenger er tilstrekkelig med tilrettelagte løsninger for en-
kelte grupper. det skal være én løsningen – hovedløsningen – og den skal være brukbar for flest mulig.

begrepet ”hovedløsningen” benyttes i forbindelse med byggverk og uteområder der det er krav om universell 
utforming. 

Hovedfunksjoner
Hovedfunksjoner benyttes kun i forbindelse med bolig. betegnelsen angir krav om tilgjengelighet. med hoved-
funksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

Byggverk med krav om universell utforming
kravene gjelder publikumsbygg og arbeidsbygg.

Bygning med boenhet med krav om heis
kravene gjelder boligbygg med tre etasjer eller flere.

Bygning med krav til tilgjengelig boenhet
kravene gjelder boligbygg med krav om heis og boenhet med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.
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PARKERING
§

 NHFs kvalitetskrav
 

l		 tilstrekkelig antall reserverte plasser. 5-10 %, avhengig av type bygg og totalt antall plasser.

l		 Plasseres mindre enn 20 m fra hovedinngangen.

l		 Anlegges på horisontal, fast flate.

l		 Plasseres ytterst i P-raden slik at gangvei til hovedinngang kan gi ekstra areal.

l		 minimumsmål 4,5 m x 6,0 m (bredde x lengde) slik at bil med heis eller rampe får plass.

l		 Ca 2 m lengde i tillegg ved parkering etter hverandre for plass til bakmontert heis/rampe.

l		 fri høyde parkeringshus minst 2,1 m. dersom ikke plass til bilhøyde på 2,6 m må det etableres    
 minst én parkeringsplass utendørs nær hovedinngangen.

l		 trinnfri overgang mellom P-plass og fortau.

l		 tilgjengelighet må sikres også om vinteren.

l		 der det er snøsmelteanlegg i fortau bør tilstøtende reserverte parkeringsplasser inkluderes.

l		 tilgjengelig billett- og betalingsautomat, plassert nær reserverte plasser, betjeningshøyde 
 0,8-1,1 m. se side 50 for mer informasjon. 

se også vegdirektoratets Håndbok 278 universell utforming av veger og gater,    www.vegvesen.no

 Teknisk forskrift: § 8-9 Parkerings- og annen oppstillingsplass

(1)  byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggverkets funksjon. 
  
(3)  bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig  
 antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestol,  
 barnevogn mv. for parkeringsplassene gjelder følgende:
a)  Parkeringsplass skal være nær hovedinngang.
b) i byggverk med parkeringsplasser skal disse være plassert nær heis.
c)  Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket.

(4)  uteareal for allmennheten skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og til- 
 strekkelig annen oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv. for parkeringsplasser gjelder følgende:
a)  Parkeringsplass skal være nær hovedinngang.
b)  Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket. 

  
 Veiledning til forskriften
	 	

l		 Antall plasser prosjekteres ut fra forventet bruk og besøk. 

l		 Antall plasser for forflytningshemmede må stå i forhold til totalt antall P-plasser.

l		 minst 1 plass.

l		 trygge og korte fotgjengerforbindelser fra parkering til byggverk.

l		 skiltes at forbeholdt forflytningshemmede. merkes med rullestolsymbol på dekket.
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Plassering ved gangvei gir 
ekstra plass.

Nedsenket kant dersom det
er fortau.

Sideheis stiller krav til bredde. 
Foto: Einar Aslaksen

Heis bak stiller krav til lengde.
Foto: Einar Aslaksen
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UTEAREAL 
OG ATKOMSTVEI

k a p i t t e l  3 :

§

§

§

 Teknisk forskrift: § 8-1 Uteareal

uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og utforming etter sin funksjon. med uteareal menes opparbeidet at-
komst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten.

  
 Teknisk forskrift: § 8-2 Uteareal med krav om universell utforming

(1)  følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften:
a)  uteareal for allmennheten 
b)  felles uteareal for større boligområde 
c)  uteareal for boligbygning med krav om heis 
d)  uteareal for byggverk for publikum 
e)  uteareal for arbeidsbygning.

 Veiledning til forskriften 

l		 Alle utearealer der publikum og ansatte har adgang skal være universelt utformet.

l		 for boligbygg med krav om heis skal både felles og privat uteareal, f eks balkong, uteplass    
 og takterrasse, være universelt utformet.

 Teknisk forskrift: § 8-3 Plassering av byggverk

byggverk skal ha god terrengmessig tilpasning ut fra hensyn til god arkitektonisk utforming, visuell kvalitet, 
naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov. byggverk skal 
plasseres slik at det tas hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og vibrasjonsforhold.

 
 Veiledning til forskriften

l	 	byggverk må plasseres slik at det oppnås gunstige atkomstforhold. 

l		 i bratt terreng må gangatkomst plasseres slik at det oppnås gunstige stigningsforhold.
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§

§

 Teknisk forskrift: § 8-4 Uteoppholdsareal

(1)  uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike  
 aldersgrupper. 

(2)  uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås (…).

l		 god kvalitet i forhold til sol- og lysforhold, støy og miljøbelastning.

l		 Horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt  
 bruk ved lek og rekreasjon.

l		 skjerming av lekearealer mot trafikk.

l		 sikring og/eller merking av nivåforskjeller visuelt og taktilt.

l		 stolper og rekkverk med synlig kontrast til omgivelsene.

l		 Plass for rullestol der det anlegges sitteplasser.

l		 opparbeidet badeplass utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i og opp av vannet.  

Veiledning: dersom rampe må denne oppfylle kravene til bredde og stigning i § 12-18.

 
 Teknisk forskrift: § 8-5 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer

(1)  gangatkomst skal være sikker og dimensjonert for forventet ferdsel og transport. med gang-
 atkomst menes gangvei fra kjørbar vei og parkering til inngangsparti til byggverk og uteoppholds-
 areal, og mellom disse.

(2)  sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være universelt  
 utformet, skal ha tydelig avgrenset gangsone eller nødvendig ledelinje. mønstre i gategrunn som  
 gir villedende retningsinformasjon skal unngås.

 
 Veiledning til forskriften

l		 Plasser eller torg der gatebelegg har svært ujevn overflatestruktur, eller dekke som gir stor 
 friksjon for hjul, skal ha gangsone i egnet materiale. 

l		 gangsoner må markeres taktilt og visuelt.

 
 Teknisk forskrift: § 8-6 Gangatkomst til byggverk

gangatkomst til bygning med boenhet og til byggverk med krav om universell utforming skal være trinn-
fri og ikke ha større stigning enn 1:20. for kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 
1:12. 

dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, gjelder ikke dette kravet for 
gangatkomst til bygning med boenhet uten krav om heis. for byggverk med krav om universell utfor-
ming og for bratt terreng til at 1:20 kan oppnås, skal stigningen være maksimum 1:10.

l		 Hvileplan på 1,6 x 1,6 m for hver 0,6 m stigning.

l		 fri bredde minimum 1, 8 m (kortere strekning minimum 1, 4 m).

l		 tverrfall maks 2 %.

l		 fast og sklisikkert dekke.

l		 visuell og taktil avgrensing.

l		 nødvendig belysning.

§
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 Veiledning til forskriften

l		 maks stigning 1:20.

l		 unntak på 1:10 kan vurderes over enkelte strekninger dersom 1:20 vil kreve uforholdsmessige 
 terrenginngrep. Hvileplan må legges inn. 1:10 er basert på bruk av elektrisk rullestol.

l		 bredden kan reduseres til 1,4 m når gangveien er kort; inntil 5 m og oversikt fram til bygget.

l		 gangvei synlig i terrenget. kantstein utgjør en taktil og visuell avgrensing.

l		 Holdes fri for snø og is.

 

 NHFs kvalitetskrav
l		 minst mulig stigning. brattere enn 1:20 er ikke brukbart for rullestolbrukere.

l		 minst mulig tverrfall. maks 2 %.

l		 fast, jevnt veidekke. ikke brostein eller singel.

l		 dersom egen gangsone over plasser og torg skal denne være minst 1,8 m bred.

l		 skilt, lysstolper, benker og sykler plasseres utenfor atkomstvei slik at fri bredde ikke reduseres.

l		 rister og kumlokk i gangsone legges i plan med overflatedekket, i gangsonens ytterkant. maskestørrelse 
 i rister maks 10 x 20 mm (b x  l). maskelengde i gangretning.

for utforming av gater og fortau, se vegdirektoratets Håndbok 278 universell utforming av veger og gater.
www.vegvesen.no

Fast dekke og ledelinje. 
Foto: Tore Bjørback/NHF

Fast dekke og naturlige ledelinjer. 
Foto: Tore Bjørback/NHF
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Boligområde med uteareal for alle. 
Foto: Einar Aslaksen

Skoleplass uten hindringer.
Foto: Guri Henriksen/NHF

Gangvei minst 1,8 m bred. 
Så lite stigning som mulig (maks 1:20).
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INNGANGSPARTI
§ Teknisk forskrift: § 12-4 Inngangsparti

(1)  inngangparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til atkomst. inngangsparti  
 skal være sikkert og enkelt å bruke. med inngangsparti menes byggverkets atkomstområde ved hoved-
 inngangsdør. 

(2)  for bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende  
 være oppfylt:

l		 belyst slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater.

l		 visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør.

l		 trinnfritt inngangsparti.

l		 Horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m utenfor hovedinngangsdør. ved sidehengslet dør gjelder dette  
 utenfor dørens slagradius.

l		 Automatisk døråpner plassert tilgjengelig for person i rullestol, og slik at sammenstøt unngås når døren  
 åpnes.

 
 Veiledning til forskriften

l		 et byggverk kan ha flere likeverdige innganger. kravene gjelder for alle hovedinnganger dersom det er  
 flere likeverdige innganger som tjener som hovedinngang.

l		 nedfelt skraperist foran inngangsdøren kan fungere som oppmerksomhetsfelt.

l		 dersom inngangspartiet av tekniske årsaker må ha terskel, må denne være avfaset med maksimal høyde  
 25 mm. 

l		 bryter til automatisk døråpner må plasseres utenfor dørens slagradius. bryter plasseres minst 0,5 m fra  
 hjørne, i høyde 0,8-1,1 m over ferdig gulv og i kontrastfarge til bakgrunn.

 NHFs kvalitetskrav

l		 ingen nivåforskjell mellom gulv ute og gulv inne ved inngangsdør.

l		 Horisontalt felt på minimum 1,6 x 1,6 m foran inngangsdør, utenfor dørens slagradius.

l		 trinnfri atkomst til alle boliger. 

l		 overbygget inngangsparti.

l		 skyvedør med automatisk åpning og lukking. karuselldør er ikke brukbar for orienterings- og 
 bevegelseshemmede.

l		 Avskrapingsrist med maskestørrelse maks 10 x 20 mm (b x l). maskelengden i gangretning.

l		 unngå glatt gulvbelegg og løse matter.

l		 utvendig belyst med minst 100 lux og luminanskontrast på minst 0,4 mellom dør og vegg.

l		 ringeklokke og callinganlegg plasseres 0,8-1,1 m over gulv, godt belyst og med god lydkvalitet.

l		 ikke røykesone ved hovedinngangsparti.
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INNGANGSPARTI

Godt grep. Markering av glassfelt. 
Foto: Guri Henriksen, NHF

Doble skyvedører gir stabil 
innetemperatur. 

Foto: Sonja Siltala, 
Finnmark fylkesbibliotek

Godt synlig inngangsparti. Trinnfritt. 
Foto: Kristian Lian/NHF Trøndelag

Trinnfritt. 
Automatiske 
dører, godt 
synlig og med 
markerte 
glassflater.

Døråpner og fri plass uten-
for dørens slagradius.
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PLANLØSNING 
I BYGG

§ Teknisk forskrift: § 12-5 Planløsning

(1)  byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon. 

(2)  byggverk skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg. 

(3)  byggverk skal ha utforming slik at skade på person og husdyr ved sammenstøt eller fall unngås.

(4)  byggverk for publikum skal ha planløsning og fordeling av rom som fører til at flest mulig på en likestilt  
 måte har tilgang til og kan bruke alle deler av byggverket som er åpne for publikum. 

(5)  Arbeidsbygning skal ha planløsning og fordeling av rom tilpasset arbeidsplassens behov. Arbeidsbygning  
 skal utformes slik at det er mulig for personer med funksjonsnedsettelse å arbeide i bygningen.

 Veiledning til forskriften

l		 kommunikasjonsveier som gir logiske og sikre forbindelser mellom romfunksjonene.

l		 bevisst bruk av belysning, farger, kontraster og akustiske egenskaper.

l		 konsekvent og ensartet skilting og merking i hele bygget.

l		 skranker og tekniske installasjoner tilpasset personer med funksjonsnedsettelser slik at informasjon og  
 service fungerer for alle.

 NHFs kvalitetskrav
l		 unngå ulike gulvnivå i samme etasje.

l		 sentrale funksjoner plasseres på samme sted i hver etasje slik at det blir enkelt å finne fram.

l		 Helhetlig plan for veifinning i arbeids- og publikumsbygg. se norsk standard for universell utforming.

l		 skranke som kan brukes av både stående og sittende. Høyde maks 0,8 m når sitter. Plass til bena. utstyrt  
 med teleslynge og merket med symbol. krykkeholder.

l		 kønummermaskin med betjeningshøyde 0,8 – 1,1 m, plassert minst 0,5 m fra hjørne og med varsling i 
 tydelig tekst, punktskrift og lyd.
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Enkel og logisk planløsning. Trinnfritt. Bruk av kontraster. 
God informasjon.

Oversiktlig planløsning. God plass til å bevege seg. Markerte gangsoner (Finnmark fylkesbibliotek/Vadsø bibliotek. Foto: Sonja Siltala).
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Kirkerom med plass til rullestolbrukere; bred midtgang og stoler som alternativ til 
faste benker (Mortensrud kirke, Oslo). Foto: Einar Aslaksen

Resepsjon med skranke i to 
høyder. Teleslynge. 
Foto: Einar Aslaksen

Gjerdrum ungdomsskole. Statens Byggeskikkpris 2010.
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Posthus med høyderegulerbare skranker for kunder og ansatte. Foto: Einar Aslaksen

Alle kan bruke bygget på en likestilt måte. Ingen hindringer, bevisst fargebruk og kontraster. 
Foto: Espen Grønli/Kristin Jarmund Arkitekter
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HEIS
§ Teknisk forskrift: § 12-3 Krav om heis i byggverk

(1)  byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. i etasjetallet skal alle 
 måleverdige plan medregnes. byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan ha løfteplattform.  
 løfteplattform og heis skal være allment tilgjengelig. følgende krav til størrelse gjelder:
a) minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 x 2,1 m i byggverk med tre etasjer eller flere.
b)  minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 x 1,6 m i byggverk med kun to etasjer.
c) løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 x 1,6 m.

(2)  bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. kravet gjelder ikke der atkomst fra inn- 
 gangsparti til boenhet kun går over én etasje. løfteplattform kan erstatte heis i bygning med boenhet med  
 tre etasjer. løfteplattform skal maksimalt betjene 6 boenheter. følgende krav til størrelse gjelder:
a)  minst én heisstol skal ha innvendig størelse på minimum 1,1 x 2,1 m.
b)  løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 x 1,4 m.

(3)  der løfteplattform kan benyttes etter første og annet ledd kan denne erstattes med heis med tilsvarende  
 størrelse.

 Teknisk forskrift: § 15-13 Heisstol og lastebærer 

l		 fri bredde døråpning minimum 0,9 m. Automatisk åpning. sikres mot klemfare.

l		 speil på dørens motstående vegg hvis rullestol ikke kan snu.

l		 Håndlist på minst én vegg, 0,9 m over gulv.

l		 kontrollpanel og tilkallingsknapp 0,9-1,1 m over gulv, med minimum 0,4 m avstand til hjørne. 

l		 Panel og knapper godt synlig, luminanskontrast på minimum 0,4 til bakvegg. Punktskrift og taktil skrift med  
 luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge.

l		 kjøreretning og etasjetall skal angis visuelt og med lydsignal. 

l		 belysning og nødbelysning. nødstopp.

 
 Veiledning til forskriften § 12-3 Heis i byggverk
    
Byggverk for publikum og arbeidsbygg:

l		 Alle plan skal medregnes i etasjeantallet for å sikre atkomst til alle rom.

l		 Hovedløsningen skal kunne benyttes av alle - både hovedinnganger og personalinnganger.

l		 dersom et byggverk har flere innganger der det er heis, skal minst én av heisstolene være 1,1 x 2,1 m (b x d)  
 for hver av inngangene.

l		 Hensikten med å kunne benytte løfteplattform istedenfor heis, er å oppnå bedre tilgjengelighet ved om-
 bygging av eksisterende bygninger og ved behov for økt tilgjengelighet til flere etasjer i byggverk med liten  
 persontrafikk. med ”liten persontrafikk” forstås maksimalt 12 arbeidsplasser.

§
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HEIS

l		 en type løfteplattform har lukket kabin og impulsstyrt destinasjonsknapp. denne betjenes som en 
 vanlig heis. en annen type har ikke kabin og må kjøres ved at en holder destinasjonsknappen inne til en  
 har kommet til aktuell etasje.

l		 løfteplattform vurderes ikke som egnet der det forventes daglig bruk av mange personer eller der   
 antall besøkende er uforutsigbart, for eksempel i stasjonsbygninger. 

l		 Allment tilgjengelig betyr at løfteinnretning ikke kan være avlåst i byggverkets åpningstid. den som skal  
 benytte løfteinnretningen må selvstendig kunne betjene løfteinnretningen, uten behov for henvendelse  
 til betjening for tilgang.

l		 krav til utforming av løfteplattform er utdypet i forskriftens § 15-14/direktiv 2006/42/ef
  (maskindirektivet). Veiledning: den som skal bruke løfteplattform skal enten være opplært i bruken 
 eller det skal være instruksjon på plattformen som alle må kunne oppfatte.

 Veiledning til forskriften § 15-13 Heisstol og lastebærer
l		 Heis og løfteplattform med lukket kabin skal ha automatiske dører.

l		 dør i sjakt for løfteplattform skal ha elektrisk døråpner.

l		 tilkallingsknapp i etasjer plasseres minst 0,5 m fra hjørne.

se heftets kapittel om bolig på side 52 for mer informasjon om heis i boligbygg.

 NHFs kvalitetskrav 

l		 Heis må være lett tilgjengelig i publikumsarealene og inngå i hovedløsningen.

l		 gulvflate i heis 1,6 m x 2,1 m (b x d). da økes transportkapasiteten av personer og varer, rullestol 
 kan snu og  det er plass til transport av båre.

l		 Heispanel minst 0,5 m fra hjørne. klappsete i sittehøyde 0,5 m. speil.

l		 når løfteplattform benyttes som alternativ til heis skal denne være innebygget og ha impulsstyring. 

Heisstørrelse 
anbefalt av 

NHF
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k a p i t t e l  3 :

I  BYGGVERK
KOMMUNIKASJONSVEI 

§ Teknisk forskrift: § 12-6 Kommunikasjonsvei

(1)  kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som 
 forventes. 

(2)  kommunikasjonsvei skal være lett å finne og orientere seg i. 

(5)  for byggverk med krav om universell utforming skal i tillegg følgende være oppfylt:

l		 trinnfri kommunikasjonsvei. stigning ikke større enn 1:20.

l		 fri bredde på minimum 1,5 m i korridor og svalgang. i lange korridorer avsettes tilstrekkelig areal til at to  
 rullestoler kan passere. korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 
 1,2 m.

l		 skilt og merking som gir nødvendig informasjon. lett å lese og oppfatte. nødvendig belysning til synlig 
 luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. 

l		 skilt og merking plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. etasjetall visuelt og 
 taktilt lesbart i alle etasjer.

l		 Auditiv informasjon suppleres med visuell informasjon.

l		 unngå blendende motlys.

l		 søyler plasseres slik at de ikke er til hinder i kommunikasjonsvei. synlig i forhold til omgivelsene,
  luminanskontrast minimum 0,4 til omgivelsene eller merkes i to høyder med luminanskontrast 0,8 til
  bakgrunnsfarge.

l		 store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definerte gangsoner eller nødvendig  
 ledelinje. 

se heftets kapittel om bolig på side 52 for krav til kommunikasjonsvei i boenhet (§ 12-6, pkt 4).

 

 Veiledning til forskriften
l		 Heis og trapp sentralt plassert i forhold til hovedinngang.

l		 unngå terskler. dersom tekniske grunner tilsier terskel må den være avfaset.

l		 for at to rullestoler skal kunne passere hverandre er nødvendig bredde 1,8 m.

l		 skilt med entydig tekst, tilstrekkelig bokstavstørrelse i kontrastfarge til bakgrunn. 
 Piktogram lett å lese og oppfatte.

l		 etasjer markeres med nummer som er lesbart og følbart.

l		 informasjon som gis via lyd skal også synliggjøres i tekst.

l		 søyler plasseres tett inntil kant eller vegg i kommunikasjonsvei. markering plasseres mellom 0,9 m og 
 1,5 m over gulv for å kunne ses lett.
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KOMMUNIKASJONSVEI 

Rampe forbinder gammelt og nytt bygg. 
Hvilerepos og rekkverk i to høyder. 
Foto: Einar Aslaksen

Tilgjengelige kontorer med skyvedører, 
trinnfritt og med kontraster i gulvbelegg. 
Foto: Einar Aslaksen

 
 NHFs kvalitetskrav

l		 unngå ulike gulvnivå i samme etasje.

l		 terskelfritt.

l		 korridorbredde minimum 1,8 m.

l		 belegg med fast overflate. ikke teppe.

l		 belysning på minst 150 lux i alle felles arealer inne. Avblendet.

l		 Akustisk demping av korridorer og trapperom.

l		 bredde på passasjer mellom bygningsdeler og møbler skal være minst 0,9 m og hinderfrie.

Lett å finne fram.
Foto: Rune Stokmo/
Kristin Jarmund Arkitekter
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OPPHOLDSAREAL
ROM OG ANNET

 Teknisk forskrift: § 12-7 Krav til rom og annet oppholdsareal

(1)  rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde  
 og plass til fast og løs innredning. 

(4)  rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav om universell utforming skal ha:

l		 størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt deltakelse er mulig.

l		 trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m plassert slik at rullestolbruker kan betjene  
 nødvendige funksjoner.

l		 resepsjon og informasjonstavle sentralt plassert til hovedatkomst og lett å finne.

(5)  i byggverk med krav om universell utforming, som har mange rom med samme funksjon, er det tilstrekkelig  
 at 1/10 av rommene er universelt utformet i henhold til bestemmelser i forskriften. dette gjelder likevel  
 ikke der forutsatt bruk tilsier at flere eller alle rom skal være universelt utformet.

se kapitlet på side 52 for krav til bolig (§ 12-7, pkt 2 og 3).

 Veiledning til forskriften

l		 med likestilt deltakelse menes at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta på lik linje med  
 andre i de aktivitetene som bygningen og rom er beregnet for.

l		 idrettsanlegg, teater, kino, forsamlingslokaler etc. må ha tilgjenglig scene og podium samt tilstrekkelig  
 antall plasser lett tilgjengelig på forskjellige steder på tribunen eller i salen.

l		 gode lydforhold i rom, oppholdsareal og på arbeidsplass.

l		 teleslynge i rom der tale skal oppfattes over lengre avstand. teleslynge i møterom.

l		 unntaksregelen om at kun 10 % av rommene skal være universelt utformet gjelder kun der det er mange  
 rom med samme funksjon. unntaksregelen gjelder ikke for rom som anvendes til teater og film dersom de  
 ulike rommene har forskjellig tilbud.

l		 i overnattingsbygg bør universelt utformede gjesterom plasseres på inngangsplan eller på annet plan der  
 det er enklest å evakuere uten bruk av heis.

 Teknisk forskrift: § 13-10 Lyd- og taleoverføringsutstyr
	i byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre   
det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. inngang til rom med 
forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket.

 

§

§
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ROM OG ANNET
 Teknisk forskrift: § 12-8 Entre og garderobe

for byggverk med krav om universell utforming skal minst 1/10 av garderobene ha betjeningshøyde på   
maksimum 1,1 m. 

 
 Veiledning til forskriften

l		 rullestolbrukere skal kunne betjene garderoben; henge fra seg tøy og benytte speil og annet interiør.

l		 opphengsystem for klær i to høyder, en til bruk for stående og en til bruk for sittende.

 NHFs kvalitetskrav 

l		 tilgjengelige tilskuerplasser jevnt fordelt over anlegget med tilgang til alle spesialområder 
 som viP-tribune mm. minimum 5 %.

l		 trygg og sikker atkomst til scene.

Åpen hall med benker i ulike høyder og tydelige kontraster. Avblending av vindu for å dempe motlys. Gjerdrum ungdomsskole.
Foto: Espen Grønli/Kristin Jarmund Arkitekter

§
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§

 

 Teknisk forskrift: § 12-9 Bad og toalett
 
(1)  boenhet. se kapittel om bolig på side 52 i heftet.

(2) i byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av  
 disse være universelt utformet i samsvar med følgende:
a)  gulv og vegg skal ha synlig fargekontrast. fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til gulv/vegg.
b) størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på 
 minimum 1,5 m foran toalett og minimum 0,9 m fri gulvplass på begge sider av toalett. det skal være fri  
 passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. toalett skal ha håndstøtte på begge sider.
c) det skal være tilstrekkelig fri plass under servant.
d) dusjsone skal være trinnfri og minimum 1,6 x 1,3 m. dusjhode skal være høyderegulerbart og dusjsone skal  
 ha veggmontert utstyr.

(3) i arbeidsbygning skal minst ett bad og toalett i hver etasje oppfylle krav i annet ledd.

 Veiledning til forskriften 
l		 dersom kun ett toalett må dette være universelt utformet. dersom flere toaletter i nærheten av hverandre  
 på samme plan, er det tilstrekkelig med 0,9 m fri plass på ene siden av toalettet forutsatt at det er 
 speilvendt utforming i et annet toalett.

l		 såpedispenser, håndtørker, speil o. l. må kunne betjenes fra både sittende og stående stilling.

l		 toalett bør monteres med forkant minimum 0,7 m fra vegg. 

l		 fri høyde under servant minimum 0,67 m. røropplegg tett inntil vegg eller inn i vegg slik at fri plass under  
 vasken.

l		 veggmontert utstyr kan være dusjsete og håndgrep.
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NHF anbefaler snusirkel- 
diameter 1,6 m.

Universelt 
utformet
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  NHFs kvalitetskrav

Toalett
l		 flest mulig toaletter universelt utformet. minst to i bygg for kultur, konferanser, publikum.

l		 minst ett toalett for hvert kjønn universelt utformet dersom separate toaletter.

l		 kombineres toalett med stellerom må flere rom være universelt utformet for å unngå kø.

l		 utadslående dør. ekstra lukkebøyle på innside av dør, på hengslesiden, 0,85 m over gulv, skråstilt.

l		 snusirkel med diameter 1,6 m foran toalett.

l		 toalettskålens forkant 0,85 m fra bakvegg. 

l		 sittehøyde toalett 0,48 - 0,50 m.

l		 veggmonterte, nedfellbare armstøtter på begge sider av toalettet i høyde 0,8 m, og med 0,6 m avstand  
 mellom støttene. toalettrull på armstøtten.

l		 ved vegghengt toalett må sisternekassen bygges ut i tilnærmet samme bredde som toalettskålen 
 slik at det er mulig å komme inntil toalettet med rullestol. toalettet må ha ryggstøtte og veggmonterte  
 armstøtter. mål toalett og armstøtter som for gulvmontert toalett.

l		 fri høyde under servant minst 0,67 m, høyde overkant 0,80-0,85 m. ved innebygd servant må sarg ikke  
 hindre tilgang til vask og armatur i sittende stilling. ettgreps armatur med lang hendel.

l		 speil med nedre kant 0,9 m over gulv og overkant minst 1,95 m.

l		 såpedispenser og håndtørker maksimum 1,1 m over gulv. 

l		 knagger i to høyder, laveste 1,1 m over gulv.
 

Dusj
l		 trinnfri dusj minst 1,5 x 1,8 (b x d).

l		 veggmonterte støttehåndtak, loddrett og vannrett (0,9 m over gulv).

l		 ettgreps dusjarmatur med termostat, 0,9 - 1 m over gulv. 

l		 dusjhode på glidestang i høyde 0,9 til 2,1 m.

l		 dusjkrakk i sittehøyde 0,5 m. veggmontert sete er mest stabilt.

l		 speil og såpeholder, se krav toalettrom.

l		 kraner og annet utstyr i luminanskontrast til vegg på minst 0,4.
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k a p i t t e l  3 :

KILDESORTERING
BALKONG, BADSTUE,

 Teknisk forskrift: § 12-11 Balkong og terrasse

(3)  for bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav til universell utforming skal følgende  
 være oppfylt:
a)  Atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på 
 maksimum 25 mm.
b) balkong, terrasse og uteplass skal ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til snusirkel med diameter 
 1,5 m utenfor dørens slagradius.

 
 Teknisk forskrift: § 12-12 Avfallssystem og kildesortering
 
(2)  for boligbygg med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal felles  
 avfallssystem være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,1 m. 

 Veiledning til forskriften

l		 Avstand fra arbeidsplass til felles avfallssystem maks 100 m.

l		 rullestolbruker må komme inntil og kunne betjene innkastluken.

l		 gode kontrastforhold.

 Teknisk forskrift: § 12-13 Badstue, kjølerom og fryserom

(1)  dør i badstue, kjølerom og fryserom skal slå ut og skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.

(2)  i byggverk med krav om universell utforming skal badstue ha fri plass foran benk på 1,5 m.

 NHFs kvalitetskrav

l		 balkong/terrasse må ha snusirkel med diameter 1,6 m og maksimum 10 mm avstand mellom dør og 
 terrassegulv.

§

§
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BALKONG, BADSTUE,

Trinnfritt. Ingen nivåforskjell mellom gulv inne og uteplass. Gulv balkong og terrasse helt inntil dør.

Foto: Tore Bjørback/NHF

Foto: Guri Henriksen/NHF
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DØRER OG VINDU
 Teknisk forskrift: § 12-15 Dør, port mv.

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

(2)  bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann.

l		 inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. minimum 1,2 m i byggverk 
 beregnet for mange personer.

l		 dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m.

l		 dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m.

l		 dør skal ha fri høyde minimum 2,0 m. 

(3)  i byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg:

l		 dør synlig i forhold til omliggende vegger. luminanskontrast på minimum 0,4. tilsvarende gjelder også for  
 heis og løfteplattform.

l		 åpningskraft på maksimum 20 n for dører som åpnes manuelt.

l		 døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. godt synlig. betjeningshøyde 
 0,8-1,1 m over gulv. Avstand fra innvendig hjørne minimum 0,5 m.

l		 terskelhøyde maksimum 25 mm. Avfaset.

l		 fri sideplass ved sidehengslet dør, minimum 0,5 m ved låskant på dørens hengselside og minimum 0,3 m på  
 dørens karmside. 0,3 m på begge sider ved skyvedør.

 Veiledning til forskriften

l		 for dører som krever større åpningskraft enn 20 n må utstyr som sikrer minst like god tilgjengelighet be- 
 nyttes. slikt utstyr kan være dørautomatikk.

l		 dører som må være selvlukkende, dvs som har dørpumpe, må ha dørautomatikk.

 Teknisk forskrift: § 11-14 Rømningsvei

(5)  dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår  
 fare for oppstuving. 

l		 dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av nøkkel.

l		 dør skal slå ut i rømningsretning. 

 
 Teknisk forskrift: § 12-20 Vindu og andre glassfelt

glassfelt og glassdør i kommunikasjonsvei skal ha personsikkerhetsrute dersom det ikke er avskjermet på  
annen måte. glassfelt i kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrast-
merket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 og 1,5 over ferdig gulv. mønster i  
glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i glassfelt.

§

§

§
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 Veiledning til forskriften

l		 mønster i glassmarkør skal være forskjellig i dør og glassfelt for å kunne se at det er en dør i feltet.

 
 Teknisk forskrift: § 13-13 Utsyn

rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn med mindre virksomheten tilsier noe annet.

 Veiledning til forskriften

l		 utsyn fra både sittende og stående stilling.

l		 underkant vindu maks 0,9 m over gulv.

 
 NHFs kvalitetskrav
l		 Hovedinngang: skyvedør med automatisk åpning og lukking. karuselldør er ikke brukbar for 
 orienterings- og bevegelseshemmede.

l		 unngå terskel. 

l		 ekstra lukkebøyle på innsiden av slagdør, ca 0,85 m over gulv, skråstilt.

§

Foto: Rune Stokmo/
Kristin Jarmund Arkitekter

Fri sideplass for å manøvrere rullestol. 
Døren må kunne åpnes 90 grader uten at 
håndtaket stanger i veggen.

Doble skyvedører gir stabil 
innetemperatur. 
Foto: Sonja Siltala, 
Finnmark fylkesbibliotek



42

3k
A

P
it

t
e

l
 3

   H
o

t
e

l
l

r
o

M

k a p i t t e l  3 :

HOTELLROM

§

Bred gang for å svinge rullestol inn på badet. 
Foto: Einar Aslaksen

Parkettgulv og god plass ved sengen. 
Foto: Einar Aslaksen.

Her viser vi et eksempel på hvordan et hotellrom kan utformes slik at det kan brukes av alle, inkludert gjester 
som benytter manuell og elektrisk rullestol. vi oppsummerer også kravene i teknisk forskrift og nHF sine kvali-
tetskrav.

 Krav i teknisk forskrift

byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon. byggverk skal ha planløsning som gjør det lett å 
orientere seg. byggverk for publikum skal ha planløsning og fordeling av rom som fører til at flest mulig på en 
likestilt måte har tilgang til og kan bruke alle deler av byggverket som er åpne for publikum (§ 12-5).

dersom det er mange rom med samme funksjon skal 1/10 være universelt utformet (§ 12-7).
minst 1/10 av garderobene skal ha betjeningshøyde på maksimum 1,1 m (§ 12-8).

l		 resepsjon og informasjonstavle sentralt plassert i forhold til hovedatkomst (§ 12-7).

l		 trinnfri atkomst til fellesarealer, rom, bad og terrasse (§ 12-7).

l		 snuareal med diameter 1,5 m plassert slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner (§ 12-7).

l		 fri bredde dør minimum 0,9 m. åpnes med maks kraft 20 n, ellers døråpner (§ 12-15). 

l		 fri bredde korridor minimum 1,5 m (§ 12-6).

l		 brytere og håndtak i betjeningshøyde 0,8-1,1 (§ 12-21).
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HOTELLROM

Garderobe som kan brukes fra 
sittende og stående. 
Foto: Einar Aslaksen

Telefon og lysbrytere ved sengen. 
Foto: Einar Aslaksen

Tilgjengelig baderom. Bør 
også være støttehåndtak 
i dusjhjørnet. 
Foto: Einar Aslaksen

 NHFs kvalitetskrav

l		 entré med fri bredde minimum 1,6 m for å kunne svinge inn på badet med rullestol.

l		 Passasjebredde dør 0,9 m.

l		 snuplass på rommet 1,6 x 1,6 m ved seng og vindu.

l		 dør skal ha fri bredde på minimum 0,9 m.

l		 fast underlag, f eks parkett.

l		 Høyde på seng, stoler samt sittehøyde toalett 0,48-0,50 m.

l		 telefon og lysbrytere ved sengen.

l		 tilgjengelig gardintrekk og solavskjerming.

l		 suiter og spesialrom universelt utformet.

se side 36 for innredning av bad og toalett
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TRAPP

 Teknisk forskrift: § 12-16 Trapp i byggverk

trapp skal være lett og sikker å gå i. bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, her-
under rømning ved brann. i byggverk med krav om universell utforming skal trapp ha:

l		 sikker avgrensing og håndlist på begge sider.

l		 jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

l		 sklisikker overflate.

l		 god belysning. 

l		 Hovedtrapp med fri bredde på minimum 1,2 m.

l		 Hovedtrapp som betjener mer enn en boenhet minimum 1,1 m bred.

l		 Håndlist på begge sider i høyde 0,9 m og 0,7 m. rundt tverrsnitt. Avrundet avslutning.

l		 Håndlist føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn. kontrast til bakgrunnsfarge. etasje markeres taktilt  
 på håndlistens underside ved begynnelsen av hver etasje.

l		 farefelt foran øverste trappetrinn og oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. 		

	 taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge.

 Veiledning til forskriften

l		 trappetrinnenes forkant markeres med kontraststripe på 40 mm.

l		 farefeltet på toppen av trappen plasseres med avstand tilsvarende ett trinns dybde før trappen starter.

 NHFs kvalitetskrav

l		 trapp må alltid suppleres med rampe og/eller heis for å sikre trinnfri atkomst.

l		 minste frie høyde under trapp 2,2 m for å unngå sammenstøt.

§

se teknisk forskrift § 8-10 for trapp i uteareal.
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TRAPP

Ved å bygge om inngangspartiet har Stortinget sikret 
atkomst for alle. Trapp er supplert med rampe. 
Foto: Guri Henriksen/NHF

Trapp må suppleres med heis inne. Fly-
plass med heis og ledefelt. Foto: Tore 
Bjørback/NHF
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RAMPE
§ Teknisk forskrift: § 12-18 Rampe

(1)  rampe skal ha bredde tilpasset forventet transport. minimum bredde skal være 0,9 m.
 
(2)  rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. for strekning under 3,0 m kan 
 stigningen være maksimum 1:12. for hver 0,6 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan 
 med lengde minimum 1,5 m.

(3)  rampe skal ha håndlister på begge sider i to høyder 0,7 og 0,9 m over dekke. Håndlist skal ha kontrast 
 til vegg og rekkverk. 

(4)  rampens begynnelse skal være markert i hele rampens bredde med luminanskontrast på 
 minimum 0,8 mellom markering og bakgrunn. tilsvarende gjelder for rullebånd og rullende fortau.

 
 Veiledning til forskriften

l		 Horisontalt areal på 1,5 x 1,5 m ved topp og bunn av rampe.

l		 Håndlister med godt grep, tverrsnitt ca 45 mm.

 NHFs kvalitetskrav

l		 maks stigning 1:20.

l		 Hinderfritt areal på minst 1,6 x 1,6 m 
 foran og etter rampen.

l		 repos på minst 1,6 x 1,6 m for hver
  0,6 m stigning.

l		 sidekanter langs rampen i 
 100-150 mm høyde anbefales som sikring 
 mot utforkjøring.

l		 god design slik at rampen blir en naturlig 
 del av bygget.

l		 ikke tepper/matter i ramper innendørs.

Rampe til toalett i naturområde. 
Foto: Einar Aslaksen
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Rampe som naturlig del av bygget. 
Foto: Einar Aslaksen

Rampe gjør eldre bygg tilgjengelig for alle. 
Foto: Einar Aslaksen

Rekkverk med 
godt grep.
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BRYTERE OG SKILT
 Teknisk forskrift: § 12-21 Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer

(1)  skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv skal være enkle å forstå og betjene.
 
(2)  informasjon skal være lett å lese og oppfatte. det skal være synlig kontrast mellom tekst og bakgrunn.  
 viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd eller punktskrift.

(3)  bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming:

l		 Panel i betjeningshøyde 0,8 -1,1 m over ferdig gulv.

l		 stikkontakter minimum 0,5 m fra hjørne.

l		 Håndtak i høyde 0,8-1,1 m, funksjonelt grep, betjeningskraft slik at enkelt å bruke.

l		 Armatur med ettgrepshendel på vask og i dusj. termostat i dusj. 

l		 vindu skal kunne betjenes med en hånd, liten betjeningskraft og nås fra sittende stilling (gjelder ikke 
 publikumsbygg).
 

 Veiledning til forskriften

l		 kravet om at enkelt å forstå og betjene omfatter alle typer skilt, styrings- og betjeningspanel i byggverk.  
 slikt utstyr kan være informasjons- og retningsskilt, kortleser, port-telefoner, styringspanel for klima-
 anlegg og lignende. bestemmelsen gjelder både mekaniske og ikt-baserte løsninger.

l		 berøringsskjermer er ikke brukbart for svaksynte og blinde og må unngås for viktig informasjon.

l		 ved aktivering bør styrings- og betjeningspaneler gi tilbakemelding/bekreftelse både visuelt og gjennom  
 lydsignal.

l		 fri passasje og trinnfri tilgang fram til betjeningspanel.
 

§

 NHFs kvalitetskrav 

l		 stor trykkflate på lysbrytere gir enkel betjening.

l		 skilttekst/symboler må plasseres lett synlig, 1,4 m – 1,6 m over gulv ved leseavstand under 2 m. 
 må være mulig å komme helt inntil. 

l		 bruk symboler og piktogrammer i standardisert utforming for gjenkjenning.

l		 norsk standard ns 3041 skal følges.
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Tydelig merking med tekst og symboler.  
Foto: Einar Aslaksen

Informasjon i punktskrift under 
hovedskiltet. 

Foto: Einar Aslaksen

Tilgjengelig herretoalett. 
Foto: Einar Aslaksen

Lysbryter som er enkel å bruke. 
Foto: Einar Aslaksen
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AUTOMATER
Universell utforming av automater
selvbetjente automater brukes for å kjøpe varer eller få utført tjenester. eksempler på automater er mini-
banker, billettautomater, parkeringsautomater, køsystemer samt panteautomater og kaffeautomater. mange 
automater fungerer som selvbetjent service knyttet til publikumsbygg. den fysiske og tekniske utformingen må 
være universelt utformet for at alle skal kunne benytte automatene.

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gir klare føringer om at personer med funksjonsnedsettelser ikke 
skal diskrimineres. internasjonale standarder inneholder funksjonskrav og retningslinjer, f eks for utforming av 
tastatur. lov om offentlige anskaffelser har bestemmelser om universell utforming. teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven har krav om høyde på betjeningspaneler og informasjon (§12-5, §12-21). 

når myndigheter, banker, butikker og offentlige etater stiller krav om universell utforming ved innkjøp av auto-
mater vil dette komme hele kundegruppen til gode. 

vi viser til deltasenterets veileder Selvbetjening for alle! for konkrete anbefalinger og standarder. denne er 
et resultat av samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner og bank- og næringslivet. en kortversjon av 
anbefalingene er at:
 
alle skal kunne finne automaten

l	 	lett synlig

l		 skiltet samt god belysning

l		 inngå i ledelinjesystem

alle skal kunne komme inntil automaten

l		 trinnfri atkomst. ingen hindringer fram til automaten.

l		 Plant underlag foran automaten på 2 x 2 m.

l		 dersom plassert i lukket rom må atkomst og dører kunne brukes av alle.

alle skal kunne bruke automaten

l		 betjeningshøyde mellom 0,8 og 1,1 m passer både stående og sittende. 

l		 tydelig skjermbilde med gode kontraster og skjerming mot refleks fra sollys.

l		 skjerming av tastatur slik at koden beskyttes.

l		 mulig å bruke automaten uten å lese vanlig skrift. taktil merking av taster. tekst i taleversjon ved å koble til  
 ørepropp.

l		 bruksmåte lett å forstå: 

 m	 trakt som sluser inn kortet eller leser på avstand.

 m		 tilbakemelding på tastetrykk med lyd, på skjermen og ved motstand i tasten.

 m		 tall i samme rekkefølge 1-9 med 0 under 8, i knappesystem 3 x 4.

	 m		 Alltid taktilt merke på 5-tallet.

 m		 standardiserte symboler og farger på funksjonstastene: avbryt (feil/cancel) i rød og under 7-tallet,  
  bekreft (ok/enter) i grønn og under 9-tallet, tilbakeknappen (clear) i gul og rett til høyre for bekreft/ 
  enter samt merkes med taktil hake.

 m		 minimum mellomrom mellom tastene på 2,5 mm.

 m		 minimum bokstavhøyde på taster 4 mm.
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AUTOMATER

Skjerm og taster i høyde som passer for alle. 
Trinnfri atkomst og god plass foran automaten. 
Foto: Einar Aslaksen

 NHFs kvalitetskrav

l		 for butikkterminaler anbefales løsninger som er mobile og kan betjenes i fanget.

l		 kønummersystem må ha varsling både i tydelig tekst, punktskrift og tale.

l		 Parkeringsautomater

	 m		 lukkede parkeringsanlegg må ha universelt utformet automat. i tillegg tilbys ordning med autopass.

	 m		 åpne parkeringsanlegg må ha universelt utformet automat. i tillegg tilbys betaling via mobiltelefon.

Minibank med tydelig trakt for kortet. Mulig å koble til 
ørepropp for å få tekst i taleversjon. 
Foto: Guri Henriksen/NHF
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BOLIG
k a p i t t e l  3 :

Det er behov for flere boliger som alle kan bruke
for at alle skal ha valgmuligheter på boligmarkedet, må boliger og uteområder være universelt utformet. At-
komst uten hindringer, gode lys- og lydforhold og praktisk planløsning gjør at vi kan bruke boligen i hele livsløpet 
fra ung til gammel. kun 6-7 % av dagens boligmasse oppfyller kravene til livsløpsstandard. et av formålene med 
ny plan- og bygningslov i 2009 var å fremme utviklingen av bygg, boliger og omgivelser som alle kan bruke. 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at universell utforming skal ivaretas i planlegging og krav til det enkelte 
byggetiltak (§ 1 formål). kommunen kan gjennom regulerings- og arealplaner stille krav om universell utforming 
av boligområder og lokalisering til terreng som ikke er for bratt (§ 12-7 og § 17-3). teknisk forskrift stiller krav 
til boligbygg og viser til norsk standard ns 11001-2:2009 universell utforming av byggverk. del 2: boliger. 
standarden gir konkret anvisninger på hvordan universelt utformede boliger kan oppnås.

i en universelt utformet bolig skal alle ha tilgang til og kunne bruke samtlige rom, mens det i en livsløpsbolig stil-
les krav om at alle hovedfunksjoner – atkomst, entre, stue, kjøkken, ett soverom, ett bad/toalett, oppbevarings-
plass og uteplass -  er tilgjengelig med rullestol på inngangsplanet. 

boliger finansiert med grunnlån fra Husbanken skal ha kvaliteter innen universell utforming og miljø/energi. for 
informasjon og veiledning om gode løsninger se www.husbanken.no.

Universelt utformet ute. Tilgjengelig inne.
teknisk forskrift stiller krav til universell utforming av arbeidsbygg, publikumsbygg og uteareal. til boligbygg 
stilles det krav om universell utforming av uteområder for større boligområder. når det gjelder selve boligen 
eller boenheten, stilles det krav om at den skal være tilgjengelig med rullestol.

omfanget av tilgjengelighetskrav varierer ut fra boligtype:

l		 Tilgjengelig atkomst. Alle boligtyper.
 krav om tilgjengelig atkomst fram til inngangspartiet gjelder for alle boligtyper.  

l		 Tilgjengelig toalett. Alle boligtyper. 
 samtlige boliger har krav om tilgjengelig toalett.

l		 Tilgjengelig inngangsparti og rom. Boligbygg med krav om heis og småhus med alle 
 hovedfunksjoner på inngangsplanet. 
 tilgjengelighetskrav til inngangsparti og tilgjengelighets- og brukskrav til alle rom i boligen gjelder for  
 blokker med tre etasjer eller mer (boligbygg med krav om heis), og for lavere blokker og småhus med alle  
 hovedfunksjoner på inngangsplanet. i forskriften omtales disse som bygning med krav til tilgjengelig 
 boenhet, og selve leiligheten/boligen som tilgjengelig boenhet (§ 12-2). Hovedfunksjoner er definert som  
 stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
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 Teknisk forskrift kapittel 8 og kapittel 12. Oversikt over krav til bolig. 

kapittel 8 i teknisk forskrift har bestemmelser om uteareal og plassering av byggverk, mens kapittel 12 stiller 
krav til planløsning og utforming. kravene er presentert i sin helhet foran i heftet. der finner du også krav fra 
veiledningen til teknisk forskrift og nHf sine kvalitetskrav for hvert tema.
Her vil vi gi en oversikt over de kravene som gjelder for boliger og vise eksempler på løsninger.

 §§ 8-2, 8-3 og 8-4 Universell utforming av uteareal og plassering av byggverk

felles uteareal for større boligområder og uteareal for boligbygning med krav om heis skal være universelt 
utformet (§ 8-2). byggverk skal ha god terrengmessig tilpasning ut fra hensyn til god arkitektonisk utforming, 
visuell kvalitet, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjenglighet, brukbarhet og energibehov 
(§ 8-3).

uteoppholdsareal skal være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper. opparbeidet 
areal til lek og rekreasjon skal ha horisontalt felt med fast dekke på minst 1,6 x 1,6 m for deltakelse og like-
stilt bruk. Plass for rullestol der det anlegges sitteplasser (§ 8-4).

 Veiledning til forskriften

l		 uteareal omfatter atkomstveier, parkeringsareal og uteoppholdsareal.

l		 de gunstigst beliggende deler av området må reserveres felles uteoppholds- og lekearealer.

l		 for boligbygg med krav om heis skal både felles og privat uteoppholdsareal være universelt utformet; 
 balkong, terrasse, uteplass, takterrasse mv.

l		 god arkitektonisk utforming innebærer integrering av visuelle kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet og  
 universell utforming i det enkelte tiltak.

l		 byggverk skal plasseres slik at det oppnås gunstige atkomstforhold. i bratt terreng må gangatkomst
  plasseres slik at det oppnås gunstige stigningsforhold.

§

Livsløpsbolig. Alle hovedfunksjoner på inngangs-
planet. Tilgjengelig uteområde. Trinnfri atkomst 
fra vei til inngangsplan. Terskelfritt inne. 
(Ny bolig? Livsløpsboligen, NHF 1996)
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 § 8-6 Gangatkomst 

(1)  gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. for kortere  
 strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimalt 1:12. for hver 0,6 m stigning skal det være hvileplan på  
 minimum 1,6 x 1,6 m. dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, gjelder ikke  
 dette kravet for gangatkomst til bygning med boenhet uten krav om heis.

(3)  gangatkomst til bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal  
 i tillegg ha:

a)	 fri bredde minimum 1,8 m. for kortere strekning kan bredde være minimum 1,4 m. tverrfall maksimum 
 2 %

b)		 fast og sklisikkert dekke

c)		 visuell og taktil avgrensning

d)		 nødvendig belysning.

(4)  gangatkomst til bygning med krav til tilgjengelig boenhet skal ha fri bredde på minimum 1,6 m. for kortere  
 strekning kan fri bredde være minimum 1,4 m. 
 
Veiledningen definerer kort strekning til inntil 5,0 m og med oversikt fram til byggverket.

 § 8-9 Parkeringsplass 

(1)  byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggverkets funksjon.

(3) bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal ha til-
 strekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for  
 rullestol, barnevogn mv. 

l	 nær hovedinngang.

l	 nær heis i byggverk med P-plasser.

l	 tilfredsstillende belysning.

l		 tydelig skiltet og merket.

for utforming og mål, se ”Parkering” på side 18 i heftet.

 
 § 12-2 Tilgjengelig boenhet

boenhet i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det  
følger av bestemmelser i forskriften. for boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan   
gjelder tilsvarende for inngangsplanet. med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

 
 § 12-3 Heis 

(2)  bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. kravet gjelder ikke der atkomst fra inn- 
 gangsparti til boenhet kun går over én etasje. løfteplattform kan erstatte heis i bygning med boenhet med  
 tre etasjer. løfteplattform skal maksimalt betjene 6 boenheter. følgende krav til størrelse gjelder:
a)  minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 x 2,1 m.
b)  løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,1 x 1,4 m.

(3)  der løfteplattform kan benyttes etter første og annet ledd kan denne erstattes med heis med tilsvarende  
 størrelse.

§

§

§

§
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 § 12-4 Inngangsparti

(1)  inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til atkomst. inngangsparti  
 skal være sikkert og enkelt å bruke. med inngangsparti menes byggverkets atkomstområde ved hovedinn- 
 gangsdør.

(2)  for bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende  
 være oppfylt:

l		 belyst slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater.

l		 visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør.

l		 trinnfritt inngangsparti.

l		 Horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m utenfor hovedinngangsdør. ved sidehengslet dør gjelder dette 
 utenfor dørens slagradius.

l		 Automatisk døråpner plassert tilgjengelig for person i rullestol, og slik at sammenstøt med dør unngås.

 
 § 12-6 Kommunikasjonsvei

(1)  kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar.

(2)  kommunikasjonsvei skal være lett å finne og orientere seg i.

(3)  nivåforskjell og åpning i gulv skal sikres, være tydelig merket og ha nødvendig belysning.

(4)  for bygning med krav til tilgjengelig boenhet gjelder i tillegg:

a)		 kommunikasjonsvei til tilgjengelig boenhet skal være trinnfri.

b)		 korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,5 m.

 
 § 12-7 Krav til rom og annet oppholdsareal

(1)  rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, rom- 
 høyde og plass til fast og løs innredning. 

(2)  tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. rom skal ha:

	 l		 trinnfri tilgang.

 l		 snuareal med diameter på minimum 1,5 m. 

 l		 utforming slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner. 
 
(3)  i rom for varig opphold skal det være fri passasje på 0,9 m til dør og vindu utenfor møbleringssone.

 
 § 12-8 Entre og garderobe

(1)  entre/inngang i tilgjengelig boenhet skal ha fri passasje utenfor møbleringssone og plass til snusirkel   
 med diameter 1,5 m for rullestol utenfor dørens slagradius.

 § 12-9 Bad og toalett

(1)  boenhet skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:

 l		 størrelse og planløsning med fri gulvplass til snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett.  

 l		 minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. 
  fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett.

 l		 mulighet for trinnfri dusjsone.

 l		 festmuligheter for ettermontering av utstyr i vegg i dusj og toalettsone.

§

§

§
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 Veiledning til forskriften

l		 Alle boenheter skal ha minst ett bad og toalett tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. 

l		 fri plass på 0,9 m ved siden av toalettet kan benyttes som kombinert dusjplass og plass for plassering av  
 rullestol dersom man har behov for å sette fra seg stol ved siden av toalettet.

 § 12-10 Bod og oppbevaringsplass

(1)  boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring av klær, mat, sykler, barnevogner, sportsutstyr,
  hagemøbler mv. 

a)		 innvendig oppbevaringsplass eller bod på minimum 3 m2 brA. kan være 1,5 m2 i 1-roms leiligheter.

b)		 oppbevaringsplass eller bod på minimum 5 m2 brA for sykler, sportsutstyr, barnevogner mm

(2)  boenhet med krav om tilgjengelighet skal ha trinnfri atkomst til oppbevaringsplass. oppbevaringsplass skal  
 være tilgjengelig ved bruk av rullestol.

Veiledning: med innvendig oppbevaringsplass menes internt i boenhet eller internt i bygning, f eks på loft eller i 
kjeller.

 § 12-11 Balkong og terrasse

(1)  balkong og terrasse mv. skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet. 

(3)  for bygning med krav til tilgjengelig boenhet skal balkong og terrasse ha:

 l		 trinnfri atkomst fra hovedplan med avfaset terskel på maksimum 25 mm.

 l		 fri gulvplass for rullestol. Plass til snusirkel med diameter 1,5 m utenfor dørens slagradius.

 § 12-12 Avfallssystem og kildesortering

(2)  for boligbygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming, skal felles  
 avfallssystem være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,1 m.

 § 12-15 Dør, port

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

(2)  bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann.

l		 inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. minimum 1,2 m i byggverk 
 beregnet for mange personer.

l		 dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m.

l		 dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m.

l		 dør skal ha fri høyde minimum 2,0 m. 

se side 40 for krav til sideplass, døråpnere og kontrast.

 NHFs kvalitetskrav bolig

l		 kommunen må stille krav om universell utforming/livsløpsstandard i regulerings- og bebyggelsesplaner.

l		 snusirkel med diameter 1,6 m må legges til grunn for dimensjonering.

§

§

§

§



57

k
A

P
it

t
e

l
 3

    B
o

l
ig

Leilighet med mulighet for fleksible løsninger. Soverom 3 
kan sløyfes for å utvide kjøkkenet med spiseplass. Boden 
kan flyttes for å utvide baderommets areal. 

Åpen løsning med god gulvplass. Tilgjengelig terrasse. Soverom med god plass og lavt 
plassert vindu.

livsløpsstandard i blokk.   
sameiet elmholt allé, oslo.

Uteareal uten hindringer kan brukes av alle. 

Heis øker bokvaliteten og 
gir tilgjengelighet for alle.

Trinnfri atkomst fra bilvei til inngang. Trinnfri inngangsdør.

Foto: Einar A
slaksen
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NETTSTEDER OG 
PUBLIKASJONER

Her er tatt med et utvalg av publikasjoner. Se nettstedene for oversikt over tema.

Barne- likestillings- og inkluderings-
departementet/Regjeringens H-plan
www.universell-utforming.miljo.no

l		 regjeringens Handlingsplan “norge universelt  
 utformet 2025” 

l		 universell utforming. begrepsavklaring. 
 temarapport, miljøverndepartementet 2007. 

l		 universell utforming som kommunal strategi.  
 erfaringer og resultater fra pilotkommune-
 satsingen, miljøverndepartementet 2009.

Deltasenteret 
www.deltanettet.no

l		 det tilgjengelige bibliotek 

l		 elektriske rullestoler og fysiske omgivelser 

l		 en grunnskole for alle 

l		 friluftsliv og universell utforming 

l		 kulturminnevern og universell utforming 

l		 selvbetjening for alle! tilgjengelige automater 

l		 smarthus 

l		 universell utforming i offentlige anskaffelser 

l		 universell utforming over alt

Husbanken 
www.husbanken.no

l		 lån, tilskudd, løsninger og verktøy 

l		 eksempelsamling universell utforming 

l		 Hva er en universelt utformet bolig? 

l		 universell utforming av uteområder og 
 flerbolighus. Hb og Hageselskapet.

Hørselshemmedes Landsforbund 
www.hlf.no

l		 tilgjengelighetsguide

Kommunalteknikk 
www.kommunalteknikk.no

l		 universell utforming for de kommunaltekniske  
 fagområdene

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
www.ldo.no

l		 lovverk, saksgang, uttalelser 

l		 saldo – statusrapport diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
www.diskrimineringsnemnda.no

l		 saksgang ved klage, rettslige kjennelser

Lover og forskrifter 
www.lovdata.no

Nasjonal pådriver i høyere utdanning. NTNU. 
www.universell.no

l		 nettsted for læringsmiljø og universell utforming

NBBL Norske Boligbyggelag  
www.nbbl.no

l		 ny heis i eldre hus. etterinstallering av heis i 
 lavblokker.

Norges Astma- og allergiforbund 
www.naaf.no

l		 diverse hefter

Norges Blindeforbund 
www.blindeforbundet.no

l		 tilgjengelighetsguide med sjekkliste 

l		 et inkluderende samfunn - en håndbok om 
 tilgjengelighet for synshemmede
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Norges Handikapforbund 
www.nhf.no

l		 fokus på skolebygg 

l		 Hva er universell utforming? 

l		 ikke godta diskriminering! 

l		 kjøkkenet. valg og løsninger. 

l		 kommunal boligpolitikk. 
 universell utforming av boliger 
 og uteområder. 

l		 tilgjengelige uteområder. kommunal 
 planlegging og fysiske løsninger. 

l		 unge på boligmarkedet 

l		 velkommen inn! 

l		 inspirasjon. universell utforming 
 – en utfordring. 

l		 universell utforming i praksis

SINTEF byggforsk 
www.sintef.no/byggforsk

l		 byggforskserien. Planløsningsblad bolig, 
 bygg og omgivelser.

Standard Norge 
www.standard.no

l		 norsk standard ns 11001-1:2009. universell  
 utforming av byggverk. del 1: Arbeids- og
  publikumsbygninger 

l		 norsk standard ns 11001-2:2009. universell  
 utforming av byggverk. del 2: boliger 

l		 prns 11005:2011 universell utforming av
  opparbeidede uteområder. krav og anbefalinger.

Statens bygningstekniske etat 
www.be.no

l		 tekniske forskrifter og veiledere 

l		 informasjonsprogrammet universell utforming,  
 bolig, bygg

Statens råd for likestilling 
av funksjonshemmede
www.bufetat.no/srlf

l		 innspill, høringsuttalelser, nota bene

Statens vegvesen Vegdirektoratet 
www.vegvesen.no

l		 Håndbok 278. universell utforming av 
 veger og gater.

Statsbygg 
www.statsbygg.no

l		 nettsted om tilgjengelighet offentlige bygg 
 www.byggforalle.no 

l		 eksempelhefte med registrerte løsninger 
 statsbyggs bygninger
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