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Veiledning for universell utforming i Narvik kommune. 
 
”Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på en god måte gjennom fokus på 
estetikk, miljø og infrastruktur.” 
 
”Narvik skal ha fysisk infrastruktur til beste for innbyggerne og næringslivet.”  
 
”Narvik skal ha tilrettelagt for aktivitet, deltagelse, trygghet og størst mulig grad av 
selvhjulpenhet.” 
 
(Kommuneplanen 1999 – 2010) 
 
”Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal tilgjengeligheten for alle befolkningsgrupper, 
herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede vurderes.” 
 
(Kommuneplanens arealdel 2005 – 2017) 
 
 
Hva er universell utforming? 
 
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.  
 
Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene for å oppnå et 
inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Verdigrunnlaget er likestilling, 
ikke-diskriminering og like muligheter for alle.  
 
Et sentralt punkt ved universell utforming er å oppnå tilgjengelighet og brukbarhet for personer 
med nedsatt funksjonsevne gjennom hovedløsningene som kan brukes av alle. Universell 
utforming inneholder et sterkere likestillingskrav enn begrepet tilgjengelighet.  
 
Universell utforming skal resultere i løsninger, produkter og omgivelser som skal kunne brukes 
av alle, i så stor utstrekning som mulig. Begrepet angir et mål for kvalitet i produkter og 
omgivelser, noe som er en forutsetning for et inkluderende samfunn med full likestilling og 
deltakelse for alle. Løsninger som er utformet med tanke på mangfoldet i befolkningen og etter 
prinsippene om universell utforming, vil være funksjonelle og ha kvaliteter som alle vil ha glede 
og nytte av. Konkrete løsninger som er nødvendige for noen, er gode for alle. 
 
 
Hvem snakker vi om? 
 
• Bevegelseshemmede 
• Synshemmede / orienteringshemmede 
• Hørselshemmede 
• Lese- og skrivehemmede 
• Miljøhemmede (Asma og allergi) 
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Sjekkliste: 
 
 
UTEAREALER 

 
PARKERING Krav Notater 
Parkering for 
funksjonshemmede 

Nærmest mulig inngangspartiet 
Minimumskrav: 6m x 4,5 m. 

 

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

 

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

 

Størrelse Plassene bør ha følgende minimumsmål: 
lengde 6,0 m og bredde 4,5 m. (Lengde 
5,0 m må i tillegg ha plass til heis bak bil, 
derfor lengde minimum 6,0 m Ved 
plassering av to parkeringsplasser for 
bevegelseshemmede ved siden av 
hverandre kan bredde reduseres til 3,6 m 
forutsatt at en bil rygger på plass. Dette gir 
et felles manøvreringsareal med bredde 2,4 
m mellom bilene. 

 

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

 

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

Krav Notater 

Plassering Areal for uteopphold: nær bygning og 
atkomst, med gode solforhold, mest mulig 
skjermet for vær og vind. Unngå 
uteoppholdsareal nær parkeringsareal eller 
trafikkareal uten fysisk og visuell skjerming. 
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Størrelse Utenom bymessige strøk: minimum 50 % 
av planlagt T-BRA avsatt til tilgjengelig 
uteareal. I bymessige strøk: minimum 30 % 
av planlagt T-BRA. avsatt til 
uteoppholdsareal 

 

Nivåforskjeller Ved nivåforskjeller i terreng bør det 
anlegges gangveier framfor trapper. Hvis 
det er aktuelt med utetrapper, bør det alltid 
anlegges alternative gangveier. Stigning bør 
ikke være større enn 1:20 og med reposer. 
På meget korte strekninger kan stigningen 
være maksimalt 1:12. 

 

Gangveier Gangveier: fast dekke med kantmarkering i 
kortrast til dekket, kantmarkering i høyde 5 
cm. Benker plasseres utenfor vegbanen på 
samme nivå. Bredde gangveier: minimum 
1,8 m. Tosidig tverrfall: mindre enn 1:65. 

 

Ledelinjer Anvend naturlige ledelinjer som kantstein 
langs gangvei, husvegg, rekkverk, hekk, 
opphøyde bed m.m. Der det ikke er mulig 
legges egne ledelinjer 

 

Utforming / utstyr Når det gjelder den fysiske utformingen av 
arealene, må de:  
- være store nok og plassert slik at de egner 
seg for lek og opphold. 
- gi muligheter for ulike typer lek på de ulike 
årstidene. 
- kunne brukes av ulike aldersgrupper med 
forskjellig funksjonsevne og gi muligheter 
for samhandling mellom barn, unge og 
voksne. 

 

 
 
 
ADKOMST TIL 
BYGNINGER 

Krav Notater 

Adkomst Bredde minimum 1,8 m for alle veilengder  
Stigning Atkomstsvei må være trinnfri og den bør 

være mest mulig horisontal. Stigning bør 
ikke være større enn 1:20 

 

Overflate Atkomstsvei bør ha fast, jevn, ru og 
sklisikker overflate, som ikke bør ha 
sprekker eller fuger bredere enn 10 mm. 
Ledelinje (for orienteringshemmede) må 
kunne sees av svaksynte og føles av blinde. 
Rette vinkler og oppmerksomhetsfelt ved 
retningsendring. 

 

Kanter, kantstein Med bakgrunn i erfaring anbefales det at 
kanter ved fortau som skal benyttes av 
bevegelseshemmede, ikke er høyere enn 
20 mm. Det må videre ikke være kant ved 
start rampe eller i andre deler av 
atkomstsvei 
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Belysning, merking, 
hvileplasser, benker 
m.m. 

Atkomstsveien bør være godt belyst. 
Belysning minimum 50 lux. Gangstier og 
gangveier 20 lux. Ikke blending. Det bør 
være benker og hvileplasser langs 
atkomstsveien. Varme i gangstier og skilting 
av gangstier må vurderes. Atkomsten frem 
til inngangen må være uten hinder, og 
utstikkende skilt som kan være fare for 
blinde og svaksynte må unngås. Det 
internasjonale fremkomstsymbolet gir 
informasjon om atkomst som er tilgjengelig 
for funksjonshemmede. Med tydelig og 
spesielt merket menes riktig bruk av lys, 
farger, kontraster, materialvariasjoner, 
skilting med bokstaver og skiltformat, samt 
en enkel og logisk plassering av merkingen. 
Blending må unngås. Glass foran skilt kan 
vanskeliggjøre lesing. Skilt må alltid 
plasseres på en slik måte at det ikke er fare 
for sammenstøt ved alminnelig ferdsel. 
Under skilt som henger fra tak eller som 
stikker ut fra vegg, må det derfor være 
tilstrekkelig høyde på minst 2,1 m. 

 

Beplantning Unngå beplantning av allergene planter i 
nærheten av atkomst og inngang. Eks.: 
Bjørk, Or, Hassel og planter som 
gress(timotei) og Burot 

 

 
 

 
Eksempel på kantstein og vannrenne som ledelinje. NB! Ulik struktur og ulik valør.  
Kilde: Byggforskserien 220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede 
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RAMPE Krav Notater 
Bredde Rampe må ha bredde minst 0,9 m. Bredde 

fra 0,9 – 1,1 m vil være mest 
hensiktsmessig. 

 

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

 

Hvilerepos Rampe som skal kunne brukes av person i 
rullestol, må avbrytes med hvilerepos for 
minst hver 0,6 m stigning. Tilfredsstillende 
snuareal for rullestol vil være 1,5 x 1,5 m. 
Det bør i tillegg utformes hvilerepos, 1,5 x 
1,5 m, ved topp og bunn av rampe og for 
minst hver 0,6 m høydeforskjell. 

 

Repos foran 
inngangsdør 

Minst 1,6 x 1,6 m flatt område. Døra må 
ikke slå inn i dette arealet. Kontrastfarge, 
taktil merking (endring av struktur på 
underlag). Sklisikkert. 

 

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

 

Håndlister Rampe skal ha solid håndlist på begge 
sider. Det bør være håndlister i 0,7 m og 0,9 
m høyde på begge sider. For å gi et godt 
grep for eldre og funksjons-hemmede bør 
håndlisten ha et tilnærmet rundt tverrsnitt 
med diameter ca. 45 mm. Kontrastfarget. 
Avstand til bakenforliggende konstruksjon 
50 mm. Håndlister bør gå 300 mm. forbi 
ender av rampe. Krav om håndlister gjelder 
også for mindre nivåforskjeller (skråplan). 

 

 

 
Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille. 
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INNENDØRS 

 
 
HOVEDINNGANG Krav Notater 
Inngang Det bør være minst mulig høydeforskjell 

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

 

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

 

Dør fellesbolig, blokk 
og lignende 

Manuell åpning bør kunne skje med minst 
mulig kraft, maksimum 20 N (2,0 kg). For 
dører med automatisk åpning bør 
åpningstiden kunne reguleres. Automatisk 
åpnere er å anbefale 

 

Område foran 
inngangsdør 
 

Flatt område 1,6 x 1,6 m. Kontrastfarge, 
taktil merking, sklisikkert. Riståpninger med 
lengderetning i ganglinje. På innside: 
nedfelt dørmatte av god kvalitet. Eventuelt 
rekkverk skal føre fram til inngangsdør.  

 

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

 

 

 
Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjon Kristin Hille. 
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INNEDØRER Krav Notater 
Generelt Dører som skal kunne brukes av 

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

 

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

 

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

 

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

 

Manuell åpningskraft Manuell kraft 5-10 N (0,5–1 kg). Når 
manuell kraft overstiger 20 N (2 kg), må dør 
ha elektrisk døråpner. (Tips: Bruk fjærvekt.) 
Ved manuell kraft større enn 20 N (2 kg) må 
dør ha elektrisk døråpner. I 
kommunikasjonsvei i publikumsbygg og 
boligbygg med krav om heis må dør ha 
automatisk døråpner 

 

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

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

 

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

 

 
 

 
Definisjoner sidehengslet dør. 
Kilde: Byggforskserien 220.335 Dimensjonering for rullestol. 
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Fri sideplass for manøvrering av rullestol. 
Kilde: Veiledning til teknisk forskrift (REN). 
 
 
TRAPP Krav Notater 
Generelt Ganglinje i trapp som ikke har rette løp, 

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

 

Bredde For trapp med rette løp gjelder følgende 
tommelfingerregel for minste bredde:  
- interntrapp i boenhet: 
minst 0,8 m  
- hovedtrapp utenom boenhet:  
bredde minst 1,1 m  
- andre trapper:  
minst 0,9 m  
Trapp som ikke har rette løp, må ha effektiv 
bredde minst som i trapp med rette løp. 
Hovedtrapp må dimensjoneres for transport 
av båre, hvis bygningen ikke har heis som 
er stor nok til slik transport. 

 

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

 

Åpninger Åpninger i trappeløp og rekkverk mindre 
enn 100 mm. 

 

Rekkverk og 
håndlister 

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

Repos og hvileplan For trapp i bolighus gjelder at trapperepos 
med inngang til boenhet må være slik 
dimensjonert at det kan nyttes av 
orienterings- og bevegelseshemmede. 
Reposet bør være dimensjonert for 
båretransport fordi transport i sittebåre kan 
være svært uheldig. Bredde på trapperepos 
ved inngang til leilighet bør derfor ikke være 
mindre enn 1,3 m. Trinn bør ikke skjæres 
inn i eller stikke ut over repos. Repos som 
skal brukes av rullestolbrukere må ha 
tilstrekkelig størrelse til betjening av dørene. 
Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil 
være 1,5 x 1,5 m. Hovedtrapp i arbeids- og 
publikumslokaler skal ha rette løp. 
Høydeforskjell mellom hvileplan bør ikke 
være over 3,5 m. 
 
For trapp i arbeids- og publikumslokaler må 
høydeforskjell mellom hvileplan ikke være 
over 2,4 m. Hvileplan bør ha plass til 
klappsete. Fast, jevn og sklisikker overflate, 
unngå reflekser. Repos og hvileplan må 
markeres for svaksynte og trapp bør ha 
markeringsfelt oppe og nede med dybde 
minimum 1,0 m. Trappenese og inntrinn må 
være i samme plan og sklisikre. Trappenese 
i kontrastfarge og relieff (taktil merking) med 
30 mm på alle trinnforkanter (opp og 
inntrinn). Kant mot nivåforskjeller og trinn 
merkes med kontrasterende belegg og 
annen overflate.  

 

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

 

 
 



 13

  
Trapp, rekkverk og håndlister.             Belysning av trappetrinn. 
Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder.           Kilde: Byggforskserien 324.301 Innvendige trapper. 
Illustrasjon Kristin Hille. 
 
 
HEIS Krav Notater 
Heisstol,størrelse, 
utforming og 
innredning 

For at heisen skal være lett å finne vil en 
sentral plassering i forhold til atkomst til 
bygningen være best. Snuareal foran 
heisdør diameter minimum 1,5 m. Heisstol 
bør være minimum 1350 x 1400 mm (b x 
d). I omsorgsboliger og institusjoner må det 
være båreheis, heisstol minimum 1300 x 
2100 mm (b x d). I sykehjem må det være 
sengeheis, heisstol minimum 1400 x 2400 
mm (b x d). Døråpning må plasseres på 
kortside. Klappsete anbefales, 0,5 m over 
gulv. Sklisikkert gulv. Tilstreb ulik farge 
mellom gulv og vegg. Unngå blanke 
overflater. Håndlist monteres i høyde 0,9 m 
fra gulv, rund med diameter 45 mm og 
kontrastfarge til vegg. Dersom heisen ikke 
har gjennomgående dører, bør speil 
monteres på vegg motstående til døråpning. 
Høyde 0,8 m fra gulv, overkant 1,9 m fra 
gulv. Avstanden mellom heisgulv og repos 
må være minst mulig slik at man unngår å 
sette fast sko, stokk, forhjul på rullestol o.l. 
Det anbefales båreheis også i 
flerleilighetsbygg og publikumsbygg 

 

Merking Etasjeknappene skal ha manøver-knapper 
og skilting blindeskrift og bør være 
horisontalt montert med høyde over gulv 0,9 
– 1,1 m. Avstand til hjørne minimum 0,5 m. 
Tilkallingsknapp / alarmknapp plassert på 
vegg ved siden av heisdøra og på samme 
side som betjeningspanel inne i heisstolen. 
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All merking, skilting og manøverknapper må 
ha kontrastfarge til bakgrunn. Versalhøyde 
minimum 25 mm. Skiltskrift med 
versalhøyde minimum 80 mm. (NS 3800), 
relieffskrift med pphøyde bokstaver 

Dør Heisdørens lysmål bør ha en bredde på 
minst 900 mm. Kontrastfarge på karm og / 
eller heisdør. Lydsignal ved åpning av dør. 
Digital stemme som angir etasje anbefales. 
Gulvbelegg foran heisdør med annen 
struktur (taktilt) og farge (kontrast) enn 
ellers. 

 

Automatikk Automatisk skyvedør, åpningstid minimum 
30 sek. 

 

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

 

 
 

  
Heisdør, tilkallingsknapp og skilting.           Utforming og innredning av heisstol. 
Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjoner Kristin Hille. 
 
 
KOMMUNIKASJONS-
VEIER 

Krav Notater 

Gulv, vegger og 
søyler 

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

 

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

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

 

Innredning, skranke, 
sperrer og 
markeringer 

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

 

Belysning, farger og 
overflater 

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

 

Brytere for belysning, 
klimaregulering og 
lignende 

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

 

 
 

  
Manøverplass i korridor. 
Kilde: Byggforskserien 220.335 Dimensjonering for rullestol. 
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Ledelinjer og markeringer. 
Kilde: Norges Blindeforbund. Et inkluderende samfunn 
 
 
 
TOALETT Krav Notater 
Størrelse Handikaptoalett dimensjoneres slik at 

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

 

Dør Slagdør med bredde 10 m må slå ut. 
Bøylehåndtak på innside, monteres midt på 
dør 0,85 m over gulv på skrå med laveste 
punkt mot hengselside. Dør må være 
terskelløs. Låsemekanismen må være lett å 
se og lett å bruke. 

 

Gulv Toalett bør planlegges med sklisikre gulv.  
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Utstyr Sideplass toalett på den ene side minimum 
0,90 m. Med ett handikaptoalett må det 
være minimum 0,90 m på begge sider. 
Plassering av toalett på motstående vegg 
fra døråpning med avstand ut fra vegg slik 
at forkant kommer 0,85 m fra bakvegg.  
Offentlige toalett: toalettsete i høyde 0,46 
m over gulv. Armstøtter på begge sider. 
Toalettpapirholder plasseres under 
armstøtter. Avstand forkant servant til vegg 
0,60 m. Speil med underkant ned til servant 
og overkant i høyde 1,90 m fra gulv. 
Servantbatteri må ha enhånds grep, lang 
hendel og skoldesperre. Fri høyde under 
servant må være minimum 0,67 m. Høyde 
overkant servant 0,80 m fra gulv. 
Såpedispenser og tørkepapir monteres med 
underkant 1,0 m fra gulv i kontrastfarge til 
bakgrunnsfarge. 

 

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

 

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

 

Merking, offentlige Handikaptoalett skal være tydelig merket 
med symbol 

 

Bygning med 
arbeidsplasser 

Med sanitærrom menes her f.eks. bad/dusj. 
Det bør monteres støttehåndtak. I dusj bør 
håndtaket monteres 0,9 m – 0,95 m over 
gulv. Eventuelt bør sluk monteres til side for 
der man skal stå. 
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Planløsning toalettrom 2,5 m x 2,2 m.            Planløsning toalettrom 2,5 m x 1,8 m. 
 

  
Plassering av utstyr i toalettrom            Plassering av dusjutstyr. 
 
Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder. Illustrasjoner Kristin Hille. 
 
 
FAST INNREDNING 
Offentlige bygg 

Krav Notater 

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

Kjøkken Kjøkken i institusjoner og skoler 
(skolekjøkken) må tilrettelegges slik at deler 
av kjøkkenet tilfredsstiller bruk fra sittende 
stilling. Åpen løsning under vask og 
komfyrtopp samt deler av arbeidsbenk. 
Vegg bak kjøkkeninnredning (offentlige 
bygninger) må forsterkes med 14 mm 
kryssfiner. L- og U-form er å foretrekke. Da 
bør oppvask og kokeplater få hver sin side. 
Elektrisk heve og senkbar del. 
Avlastningsplass på begge sider av 
oppvask og kokeplater samt ved komfyr og 
kjøleskap. Uttrekksplater i benk. Varmefast 
benkeplate. Pålimt isolasjonsplate på 
underside Oppvaskkum. Skuffeseksjon på 
låsbare hjul og arbeidsplate på toppen samt 
bøylehåndtak for manøvrering. Kjøleskap 
plasseres 400 - 500 mm over gulv. 
Bøylehåndtak på skuffer og skap, minimum 
35 mm fra underlaget og minimum 140 mm 
lange, og i kontrastfarge til bakgrunnsfarge. 
Skuffeseksjoner anbefales fremfor skap. 
Åpning av skapdører orienteres mot midten 
av kjøkkeninnredningen. Skapdører bør 
kunne åpnes 170 grader, eller være 
skyvedører (ingen hindre). Dører i overskap 
bør ikke være bredere enn 500 mm. 
Stikkontakter plasseres mellom 
kjøkkenbenk og overskap ca. 1,0 m over 
gulv. Komfyr og platetopp todelt løsning 
med komfyr montert 150 mm under 
benkeplate. Brytere for komfyr og platetopp 
med faste, hørbare trinn og forhøyede grep, 
minimum 18 mm. Brytere i front anbefales. 
Brytere i kontrastfarge til bakgrunnsfarge. 
NB! Noen funksjoner uteblir ved enklere / 
mindre kjøkken  

 

Garderobe Knagger og hyller i rekkehøyde for sittende 
1,3 m. 

 

Skranke, minibank Høyde for betjening 800 mm fra gulv og 
med åpen løsning under. 

 

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

 

Fargevalg Håndtak og brytere m.v. bør tydeliggjøres 
med fargebruk. 
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Betjeningshøyder for automater          Garderober skal kunne brukes av alle. 
Kilde: NHF Tilgjengelige bygg og uteområder.        Kilde: Kommuneforlaget. Veiviser til universell utforming. 
Illustrasjon Kristin Hille.           Illustrasjon Ole Th. Bommen. 

 
Betjeningsskranke. 
Kilde: Kommuneforlaget. Veiviser til universell utforming. Illustrasjon Ole Th. Bommen. 
 
 
 

MANØVER-
KNAPPER, 
SKILT E.L. 

Krav Notater 

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

 



 21

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

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

 

Utforming Skiltskrift bør suppleres med blindeskrift 
(bl.a. ved heis). Det anbefales stor bruk av 
piktogrammer, størrelse 20 x 20 cm. 
Skrifttype Helvetica anbefales. Bruk 
formskrift, ikke store bokstaver. Blindeskrift 
benyttes under vanlig tekst. Opphøyd skrift 
er en fordel i tillegg til blindeskrift. ”Taktile 
kart” (relieffkart) bør vurderes. Taktil: 
kantene på reliefbokstavene skal være 
avrundet. Minst 1-1,5 mm opphøyet. Det 
skal være mulig å komme helt inntil et taktilt 
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skilt. Av FOR 1994-10-06 nr. 972 følger 
bl.a.: Symbolene som brukes for brann- og 
varselskilting bør være så enkle som mulig 
og bare inneholde vesentlige opplysninger. 
Symbolene som brukes skal være mest 
mulig lik dem som er vist i § 18.  

Belysning Skilt, informasjonstavler og lignende må 
markeres med kontrastfarge i utforming og 
kunstig belysning. Punktbelysning 100-300 
lux. Lyset må være jevnt fordelt over hele 
tavlens overflate. Skiltbelysning må 
plasseres slik at den ikke forårsaker 
blending, og bør fortrinnsvis belyse ovenfra. 
Skilt bør ikke ha blank overflate eller dekkes 
med glass eller plast for å unngå 
sjenerende reflekser. Skilt som markerer 
utganger, nødutganger og brannposter må 
være belyst eller utført som gjennomlyste 
skilt.  

 

Farge Skilt med generell informasjon bør utformes 
med hvitt symbol på blå bunn. Av hensyn til 
svaksynte bør det etterstrebes at 
piktogrammer utformes i kontrastfarge. 
(Piktogram og symbolbruk bør ikke gi 
anledning til å dominere eller ødelegge 
arkitektoniske kvaliteter.) Av FOR 1994-10-
06 nr. 972 følger bl.a.: Nødskilt skal ha 
grønn farge med hvitt symbol. Dette gjelder 
både for etterlysende skilt og gjennomlyste 
med hvitt lys. For gjennomlyste nødskilt 
med grønn lyskilde skal symbolene være 
sorte. Rød bunnfarge med hvitt symbol 
brukes på brannvernskilt. All annen skilting 
skal ha annen farge. 

 

 


