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Forord
Denne veilederen er i hovedsak utarbeidet med basis i Statens Vegvesens Håndbøker. Innholdet er noe
forenklet, og dessuten er det tatt inn noen endringer jamfør de siste anbefalinger fra ledende fagpersoner og
forskningsprosjekter innen området. Intensjonen er at Ski kommunes uteområder, veger og gater utformes
etter standarder i denne normen. Da kan man få et forutsigbart og enhetlig system som alle kan ferdes trygt i.
Dette vil innebære at man bruker arkitektoniske virkemidler og naturlige ledelinjer satt i system over hele områder for at alle skal kunne finne fram enkelt og sikkert. Virkemidlene innebærer at alt fra overordnede planer
til materialvalg, tekstur, farger og utforming av skilt følger et enhetlig mønster.
En lite ønsket utvikling er bruk av kunstige ledelinjer i stort omfang. Dette på grunn av økte kostnader både til
investering og vedlikehold. Bruk av naturlige ledelinjer bør etterstrebes i så stort omfang som mulig.
Ski kommune forutsetter at de berørte virksomheter utarbeider rutiner som ivaretar vedlikehold og drift, slik at
funksjon til eksempelvis ledelinjer/belysning opprettholdes.
Det kommer hele tiden ny fagkunnskap på området, og Statens vegvesen sine håndbøker kan bli revidert.
Der Ski kommunes veileder viser til slike håndbøker, vil det alltid være den sist oppdaterte versjonen som skal
legges til grunn.
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1. Universell utforming - definisjon
«Universell utforming er utforming av produkter og
omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten
behov for tilpassing og en spesiell utforming» (Miljødepartementet, 2007).
Universell utforming er en strategi for planlegging
og utforming av omgivelsene. Målet er å legge til
rette slik at alle skal ha like muligheter for utvikling,
inkludering, deltakelse og livsutfoldelse. Det må tas
hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med
ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet.
Bildet viser utfordringer som vanlige mennesker møter i trafikken i dag. Universell utforming bidrar til at alle brukergrupper
kan få en lettere hverdag.
Foto: Kopi fra «Bygg for alle».

Behovene til ulike brukergrupper vil gjøre omgivelsene funksjonelle for alle. Hovedløsningen som
planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Alle faktorer må spille på lag og danne en
helhet som gir gode omgivelser og god utforming.
Universell utforming er et viktig verktøy for å nå de
tverrpolitiske målene som gjenspeiles i lovverk og
FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker
med nedsatt funksjonsevne.

2.2 Tilrettelegging for bevegelse

For at alle skal kunne bevege seg fritt som fotgjengere uten å møte hindringer må utformingen ta
hensyn til:
•
Bevegelse
•
Orientering
•
Miljø
For at uteområder, veger og gater skal benyttes av
alle, må alle kunne bevege seg, orientere seg og
unngå fare. Hindringer knyttes til:
•
Korte avstander
•
Jevne og sklisikre overflater
•
Stigninger- så korte og slake som mulig.
•
Nivåsprang
•
Hvilemuligheter- for hver 50-100 m.
•
Tilstrekkelig plass for passasje og atkomst til 		
rullestol, barnevogn og rullator.
•
Utstyr som skal betjenes av barn og/ eller
personer med rullestol

2. Uteområder, veger og gater for alle
2.1 Generelt

Målet er at flest mulig skal kunne bruke uteområder, veger og gater på en likestilt måte. Universell
utforming benyttes for å oppnå dette. Kunnskap om
hvilke hindringer uteområder, veger og gater kan
skape, og hvordan unngå å skape hindringer, er
fundamentalt for å ivareta behovene.
For å dekke behovene til flest mulig, må en ta
utgangspunkt i de som har størst behov. Dette er
knyttet til bredder, lengder, stigninger og lesbarhet. I
praksis må en legge behovene hos mennesker med
nedsatt funksjonsevne til grunn for utformingen.
Med nedsatt funksjonsevne menes tap eller skade
av kroppens funksjoner. Det er ingen selvfølge at
personer med nedsatt funksjonsevne blir funksjonshemmet.

I kapittel 3 og utover blir det gitt detaljerte krav til de
ulike typer arealer.

2.3 Tilrettelegging for orientering
2.3.1 Generelt om orientering

Flest mulig skal kunne orientere seg ute, også om
evnen til å se, høre eller forstå er redusert. Den enkelte orienterer seg slik det er hensiktsmessig ut fra
egne evner og forutsetninger. Hvis en av sansene
er redusert, eller ikke finnes, må man kompensere
ved å bruke andre sanser.
Blinde og svaksynte omfatter personer med ulike
synsnedsettelser.

En funksjonsnedsettelse behøver ikke resultere i
begrensninger i samfunnsmessig deltakelse. Funksjonshemming oppstår når det foreligger gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav/
utforming til funksjon. Risikoen for å få en nedsatt
funksjonsevne øker med økende alder.

Synshemmede orienterer seg nedenfra og opp. De
må kjenne, gjenkjenne og oppfatte detaljene først,
for å danne seg et større bilde av situasjonen. For å
gi gode orienteringsmuligheter må de overordnede
trekkene være lesbare og det må være lett å finne
nødvendige detaljer. Ryddighet, både i det over-

Flesteparten tenker kanskje på blinde eller rullestolbrukere. Det er imidlertid langt flere barn og eldre
som møter hindringer i trafikken, og som ivaretas
bedre med god utforming. Alle opplever dette i løpet
av livet.
5

ordnede bildet og i detaljene, er viktig. Overordnede
trekk er kultur-, natur- og bylandskap, landemerker,
og komposisjon av bygningselementer. Detaljer kan
være belegning, belysning, skilting, lyder og ulike
lukter.
Behovet for overordnede trekk og detaljer reduseres
etter hvert som man blir kjent i et område eller i en
bygning.
Jo større synsreduksjon, jo større behov har personen for å ta i bruk andre sanser enn synet for å
orientere seg. Berøring og lyd er viktig, men lukt og
Håndbok 278: Veileder i universell utforming
kunnskap om at bestemte steder har en definert
lukt, kan også bidra til å forenkle orienteringen. Det
kan være vanskeligere å orientere seg utendørs enn
innendørs for synshemmede, da det er mer komplekse situasjoner utendørs. Trafikkstøy og andre
lydkilder kan forstyrre lydinntrykkene i tillegg til at
omgivelsene endrer seg med årstider og vær.

Håndbok 278: Veileder i universell utforming

I trafikkmiljøet kan det være vanskelig å orientere seg for forståelseshemmede med bakgrunn i
flere faktorer. Selve omgivelsene kan være kompliserte å forstå med mange ulike elementer, de
ulike elementene kan være vanskelige å skille fra hverandre og trafikk kan forstyrre bildet og virke
skremmende.

Turområde med universell utforming. Gangarealet har jevnt og
slett underlag med tydelig avgrensning mot sidearealet. Det er
etablert elementer
en naturlig
ledelinje
i overgangen
gang-enkle
ogogsideareal.
Omgivelser,
og informasjon
bør være
mest mulig entydige,
klare for at
mennesker med forståelseshemninger/kognitive funksjonshemninger skal kunne klare seg på
Benker er plassert utenfor selve gangarealet.
egenhånd. Et enhetlig visuelt språk er en betingelse for rask læring. En person i ukjente
omgivelser
er avhengig
av å huske steder for å gjøre seg kjent. Flater, romelementer og
Foto: Knut
Opeide

Skal omgivelsene være lette å orientere seg i, kreves det at de er lesbare og forståelige. Det må
tas hensyn til både menneskers forskjellige forutsetninger og til de fysiske forutsetningene, som for
eksempel at lyset varierer over døgnet.

trafikklinjer bør understrekes ved hjelp av farger og belysning som gjør det lett å oppfatte
områdets hovedstruktur, ”planløsning” og viktige elementer. Figurer bør i størst mulig grad erstatte
tekst.
I tillegg må farer og hindringer i trafikkmiljøet være lette å oppdage og å forstå. Man kan skille ut
spesielt viktige steder ved å la dem skape oppmerksomhet ved kraftige kontraster, mer lys osv.

Svaksynte prøver å utnytte egen synsrest best mulig. Riktig belysning og tydelige farger og kontraster
i omgivelsene gjør det lettere og mindre farefullt for
svaksynte å ta seg frem. Svaksyntes synsfunksjon
og evne til å oppfatte detaljer og orientere seg varierer fra person til person. Noen svaksynte fungerer
som blinde i skumring og mørke, mens andre får
redusert syn av mye lys fordi de blir blendet. Noen
er lysømfintlige, og sterkt solskinn eller regnvær kan
Bilde 62 Gågate/torget i Kristiansand. Ulike felt for
giplassering
plagsomme
reflekser i asfalt og vannpytter. Snø
av elementer. Kjørefelt med jevne heller for
reduserer
kontraster og kan
gjøre verden
hvitbrukes
og
rullestol. Kantmarkeringer
i brostein
som kan
vanskelig
å orientere
i for svaksynte.
som naturlig
ledelinjeseg
for synshemmede.

Sykkelparkering er plassert i sone med eget belegg.
Også torghandel
er avgrenset
med en
annen
type
Blinde
og sterkt svaksynte
benytter
både
luktesankantstein, noe som bidrar til at ferdselsarealet er rent for
sen, hørselen og følesansen for å orientere seg.
mulige hindringer.

Lyder i byen kan virke retningsgivende som tog- og
biltrafikk, kirkeklokker, musikk osv. Ulik form, størrelse og proporsjoner både på innendørs- og utendørs byrom kan lett oppfattes med hørselen. Romklang og ekko forandrer seg og er svært forskjellig
fra smale gateløp til åpne plasser. Luktesansen kan
også brukes aktivt i orienteringen. Ulike underlag
føles også forskjellig å gå på. Ruglete flater kan bety
at her må man passe seg, mens glatte flater betyr fri
bane.

Bilbao,
Det er-enkelt
å se hvor veien går. Store
flater har
Bilde
63Spania:
Trondheim
ny gågateopparbeiding
der man
I kollektivsystemet er det ofte mange valg som må tas på relativt kort tid. Dette krever at det er
gjør åogså
at det
er til
lettlokaler
å orientere
segskal
selv
om
ikke
kan
enkelt
finne
riktig
stoppested,
riktig
trafikkenhet
man
reise
meden
og
at
det er
enkelt å forstå
beholdt
trinn
inn
i gateplan
men
trappa
stikker
når man skal på og av. I tillegg er det viktig at billettautomater er lette å finne, forstå og bruke.
se alt
i ibildet/synsfeltet.
Et godt
eksempel
påher,
enkelhet
og
ikke
ut
gata.
Å
beholde
trinn
slik
som
gir
ikke
Dette er tiltak som kan være nødvendige for at forståelseshemmede skal kunne reise kollektivt.
tydelighet.
Foto:
Finn
Aslaksen.
Men
slike tiltak er
også anerkjent
somog
generelle
for å gjøre
kollektivsystemet
attraktivt
tilgjengelighet
for
alle,
dettiltak
hadde
vært
bedre om
gataog
enkelt å bruke. I mange av byene hvor kollektivtilbudet har hatt suksess, er det utviklet enkle og
kunne
heves.
Men idet
er for
bedre
trinn
går inn i lokalet enn
lett gjenkjennelige
elementer
systemet
å oppnåat
akkurat
dette.
at det stikker ut i gata.
Bilde 12 Bilbao, Spania, det er enkelt å se hvor veien går.

Forslag 17. desember 2008

Blinde og sterkt svaksynte vil ofte være avhengige
av å ha lært en bestemt rute for å kunne ferdes på
egenhånd. Ved å utforme omgivelser som er lette
å lære og dessuten sørge for at de enkelte ledd i
ruten ikke endres over tid, forenkler man situasjonen
for denne gruppen. Blinde og svaksynte kan følge
elementer i omgivelsene som kantstein, håndlister, vegger osv. Det er svært viktig at disse henger
sammen. Hvis deler av kantstein, håndlister eller
Bilde 64 Rådhusplassen, Porsgrunn. Rutemønster kan
andre
ledeelementer mangler, kan det gi store konfungere som ledelinje, men her er det dårlig visuell
sekvenser.
kontrast. Kryssing av store åpne flater er også en
utfordring, fordi det er få ledetråder å orientere seg
etter.

Side 20 av 132

Molde, markering av gangbane. Løsningen gir god informasjon
Bilde
65 Molde, Markering av gangbane
om gangtrase til inngangsparti.
Foto: Paal Sørensen.
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Synshemmede bruker ofte forskjellige mobilitetshjelpemidler, vanligst er hvit stokk. Noen bruker også
førerhund. Hunden leder den synshemmede utenom
hindringer. Den markerer fortauskanter ved å stoppe
og vil på kommando oppsøke en trapp, dør, benk
eller lignende. Det er imidlertid ikke hunden som
bestemmer veien. Den synshemmede må hele tiden
ha full kontroll over hvor han befinner seg. Man kan
ikke stole på hunden når det gjelder kryssing av vei.
Hunden kan ikke oppfatte fargeforskjeller (lyssignal)
og heller ikke forskjeller i taktilt underlag.
Barn er lavere og ser ikke alltid det samme som
voksne. Dette gjelder både når de skal skaffe seg
overblikk og lese skilt. Synet er ikke ferdig utviklet før i 12-14 års alder. I 2-7 års alderen utvikles
fargeforståelse og objektgjenkjennelse i tillegg til
dybdesynet. Dårlig utviklet dybdesyn fører til at det
er vanskeligere å oppfatte hastighet og hvor god tid
man har til f eks å krysse gaten. Evnen til å forstå
piktogrammer, symboler eller lese tekst er begrenset. Det er først i 12-16 års alder at synsinformasjon
abstraheres og generaliseres. Dette har betydning
for oppfattelse av piktogrammer og symboler. Disse
må derfor være enkle å forstå og så standardiserte
som mulig.

Barcelona, Spania. Gangarealet over åpen plass er markert
med belegg som er lett å gå på og som skiller
seg ut både visuelt og taktilt. Dette er en del av en
gjennomgående tilgjengelig trase for rullestolbrukere.
Symbolet er overflødig. Foto: Elin K. Gundersen.

Universell utforming av veger og gater
VEILEDNING

Håndbok 278

Kortvokste har lavere øye- og rekkehøyde og møter mange av de samme utfordringene som barn og
rullestolbrukere.
Hørselshemmede gjelder personer som lider av
tunghørthet og døvhet. Personer med nedsatt hørsel har svært forskjellig evne til å oppfatte lyd. Dersom hørselen er redusert, er det viktig å få informasjon ved å se. God tilrettelegging for synshemmede
er også god tilrettelegging for hørselshemmede.
Forståelseshemninger blir også kalt kognitive
funksjonshemninger og omfatter grupper som
psykisk utviklingshemning, demens og lesevansker.
Disse funksjonshemningene innebærer at evnen til
å lære, spesielt abstrakt kunnskap, å forstå omgivelsene, å lese, forstå språk og å huske, er hemmet.
Bruk av symboler og farger kan øke orienterbarheten. Detaljer må være utformet på en gjenkjennelig
måte.

Vegdirektoratet 2011

5. Tydelig avgrenset gangsone er med på å forenkle trafikkbildet
og lette orienteringen. Overgangene mellom materialene danner
en naturlig ledelinje. Foto: Knut Opeide.
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2.3.2 Utformingen må ta hensyn til:

2.3.2.3 Overflater som informerer om bruk og er
jevne og sklisikre
Gangoverflaten skal være fast, jevn og uten nivåforskjeller. Overflaten må ha tilstrekkelig friksjon og
skader og sprekker må unngås. Blanke og glatte
flater gir refleksjoner som kan føre til blending.

2.3.2.1 Forutsigbarhet; enkelhet og tydelighet

Enkelhet i utforming av omgivelser og informasjon,
øker lesbarheten for alle. Entydige og klare omgivelser er en forutsetning for at mennesker med
forståelseshemninger skal klare seg på egenhånd.
Et enhetlig visuelt språk er en betingelse for rask
læring. Enkle og lett lesbare omgivelser er viktig for
synshemmede og viktig for å kunne reagere raskt
og riktig. Dette bidrar også til sikkerhet.

Gjennomtenkt materialbruk gjør orienteringen enklere, og kan i seg selv informere om bruk av arealet.
Jevne flater som asfalt og belegningsstein signaliserer trygge gangsoner, mens ruglete flater (gatestein)
signaliserer fare. Ruglete flater kan brukes for å
ramme inn gatemøblering og inntil bygg.

Gjenkjennbarhet er viktig for å oppfatte omgivelsene
riktig og så raskt som mulig.
Like symboler bør alltid bety det samme.

Nivåsprang skal merkes, hvis ikke kan de medføre
fare. Ujevnheter kan gi snublefare.

Logisk oppbygning av gateforløpet i form av forutsigbarhet og klar gatestruktur tilstrebes. Et veg-/
gatesystem er enklest å forstå om vegene er rette
og krysser hverandre vinkelrett. Det bør være fortau
på begge sider av vegen. Slik får en kryss som kan
ha fotgjengerfelt på alle fire sider som også krysser
vinkelrett. Gatestrukturen blir dermed forutsigbar for
den synshemmede, og en risikerer ikke å ta ut gal
retning i krysset. Best mulig logisk utforming gir best
sikkerhet.
Bevissthet om utsikt, akser og siktlinjer kan underbygge stedsbevisstheten.

Villedning skal unngås. All utforming både visuelt
og taktilt i trafikkbildet oppfattes i utgangspunktet
som informasjon. Det må sørges for at det ikke finnes andre fysiske eller visuelle strukturer som kan
misforstås. Variasjon i gatebelegget har blitt brukt
som et estetisk element, uten at det er utformet for
å gi orienteringsstøtte. Dette fører til forvirring og
misforståelser og svekker virkningen av nye tiltak for
vegfinning i området.

2.3.2.4 Informasjon

Informasjon må gis på flere måter; både visuelt,
taktilt og auditivt.

2.3.2.2 Definerte gangarealer fri for hindringer
og klart avgrenset

Hørselsinntrykk som er unike, gir informasjon om
hvor en er. Den mest brukte lydeffekten er rennende
vann.

Gangareal avgrenses tydelig med både visuell og
fysisk avgrensning som er kontinuerlig og lett å
følge. Fortau eller gangvei med godt markert kantlinje er det enkleste vegelementet for synshemmede
å følge.
Kantstein mot kjørevei er med på å definere gangarealet, men vil ikke utgjøre hovedløsningen fordi slik
ledelinje kommer for nær trafikken.

Støy kan ødelegge for å høre spesielle trekk i omgivelsene som kan kjennes igjen. Ved støyskjerming
kan hørselsinntrykkene bli lettere å fange opp.
Gjenkjennbar skilting og standarder ved utforming
og plassering av utstyr letter mulighetene for orientering. Dette krever at det er enkelt å finne riktig
stoppested, riktig reisemiddel og at det er enkelt
å forstå når en skal av og på. Billettautomater må
være lette å finne, forstå og bruke.

Møbleringssoner brukes for å samle møbler og
utstyr i gata slik at ferdselsarealet blir frie for hindringer. Faste installasjoner plasseres utenfor gangarealet og organiseres ensartet. Permanente installasjoner kan ha en markeringsfunksjon og fungere
som holdepunkter for orientering. Gjenstander som
er til hinder merkes med tydelig forskjell i underlaget
og kontrastfarge mot bakgrunnen. Gatemøbleringen
utformes og plasseres slik at den ikke er til hinder
for gående eller annen trafikk.
Gangbaner over åpne plasser skal defineres, være
fri for hindringer og i et annet materiale enn resten
av plassgulvet. Orienteringen blir lettere om det er
klare landemerker en kan se fra plassen, eller ved
at byggene som ligger inntil plassen er tydelig og
lett gjenkjennelige.
Visuell ledning indikere gangbanens forløp.

Skilt og tavler
må være belyst, de må stå i lesbare høyder og være plassert
slik at konflikter med trafikklinjer ikke oppstår.
8

Informasjonstavler plasseres i nisjer utenfor gangareal, men i umiddelbar nærhet.

merksom på fare, f eks ved kryssing av kjøreveg.
Ved å etablere slike punkter i et sammenhengende
nett av ledelinjer, får vi et ledelinjesystem hvor en
rute kan følges og hvor annen nyttig informasjon er
gitt. Ledelinjen skal legges utenom hindre og fareelementer.
Ledelinjer har større verdi når de legges i større
definerte arealer og i et sammenhengende system.
Bruk av arkitektoniske virkemidler som naturlige
ledelinjer eller ledende elementer, må vurderes før
en planlegger skilting og eventuelle supplerende
ledelinjer.

2.3.2.5 Belysning

God og riktig plassert belysning gir økt trygghet,
hindrer farer og gjør det lettere å finne frem i gangarealet. Belysning er spesielt viktig i kryssområder,
ved retningsendringer og på steder en ønsker å
markere; f eks ved holdeplasser, informasjonstavler
og viktige innganger. Elementer som kan utgjøre
fare, bør belyses godt.
For personer med redusert hørsel må steder hvor
det foregår kommunikasjon (informasjonsskranker/
billettluker) belyses godt slik at det er mulig å lese
på munnen.

Kunstige ledelinjer danner retningsledning, oppmerksomhetsfelt og varselfelt og kan brukes der det
er vanskelig eller uønsket med naturlige ledelinjer
og på steder hvor alle har behov for å orientere seg
raskt og sikkert. Kunstige ledelinjer er et supplement til naturlige ledelinjer. De produseres i to ulike
utforminger; ribber som legges i fartsretningen som
retningsledning og på tvers av fartsretningen som
oppmerksomhetsfelt. Varselfeltet har kuler i rader.
Utformingene er valgt ut fra at flest mulig skal kunne
kjenne de, skille mellom utformingene og gjenkjenne betydningen.

Blendingsfrihet er avgjørende for mange. For å
oppnå blendingsfrihet må lyskilden være avskjermet
dersom lysstyrken er høy. Uplights kan være svært
blendende og unngås i gangsoner.
Plassering av belysning kan gjøre det enklere å
oppfatte funksjonene og retningen på en strekning.
Belysning langs en strekning plasseres i linje, tilsvarende linjeføringen av vegen og lys bør markere
krysningspunkter og retninger i tråd med de fysiske
forholdene.

Fordi de har en spesifikk betydning er det viktig at
de har riktig utforming, dimensjoner og bruk, slik at
betydningen gjenkjennes.

2.3.2.6 Ledelinjer

Ledelinjer etableres for å øke lesbarheten og orienteringen for alle og bidrar til økt trygghet når blinde
og svaksynte ferdes i trafikken.
Ledelinjer er med på å danne et oversiktlig og
enkelt gatebilde og må utformes og etableres på
en helhetlig og gjenkjennbar måte. En ledelinje i
gategrunn er en kjede av naturlige og/eller bygde
ledende elementer. De har kontrastfarge til omkringliggende element og skal ha en taktil (følbar)
overflate som kjennes under føttene og/eller ved
bruk av stokk.

Retningsindikator gir retningsinformasjon og har
ribber i fartsretningen.

Som hovedløsning bør naturlige ledende element utgjøre ledelinjer som en integrert del av
den totale estetiske utformingen av stedet.
En naturlig ledelinje kan bestå av gjerder/rekkverk,
kanter av ulike slag som murer, kantstein (uten stolper), husfasader (uten trappeutspring) og tydelige
forskjeller i gategrunnen. Naturlige ledelinjer ligger
som hovedregel langs kantene av en gangsone, og
består av ulike kantmarkeringer. Det er ikke meningen at man skal gå oppå de naturlige ledelinjene.
Linjene skal hjelpe fotgjengeren til å holde seg i
gangsonen. Naturlige ledelinjer kan forsterkes gjennom godt vedlikehold, f eks regelmessig klipping av
gress mot gang- og sykkelvei.
Langs en gangrute kan det legges inn informasjon
som identifiserer viktige punkter som passeres.
Punktene kan være steder hvor man må ta valg, får
informasjon om service, hvor man må være opp-

23-35 mm

c/c 50-80 mm

4-5 mm
50-70 mm

Figur 1. Retningsindikator
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Oppmerksomhetsindikator markerer retningsvalg
og informerer om viktige funksjoner som gangfelt,
buss-stopp, infotavle eller lignende. Oppmerksomhetsindikator har ribber på tvers av fartsretningen.
Oppmerksomhetsfelt dannes når flere oppmerksomhetsindikatorer legges sammen.

Varselindikator lages med kuler i rader. Et varselsfelt dannes når flere varselindikatorer legges
sammen. Varselindikator varsler om farer ved kryssing av trafikkareal eller ved nivåendringer
som trapp, kanter e l.
Kunstige ledelinjer benyttes som hovedregel ved
gangfelt og kollektivholdeplasser.

c/c 50-80 mm

23-35 mm
23-35 mm

4-5 mm

c/c 50-80 mm

50-70 mm

4-5 mm
50-70 mm

Figur 2. Oppmerksomhetsindikator

Figur 3. Varselsindikator

Busslomme ved Høysletta, Kråkstadveien i Ski. Legg merke til vollen i bakkant som kan fungere som en naturlig ledelinje.
Glassvegg i leskur har kontrastmerking, og leskuret ligger i samme høyde som fortauet. Busskur kunne vært plassert slik at ledelinje
gikk rett ut til påstigning bussen. Foto: M. Sandaker.
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2.4 Miljø, astma og allergi
Mennesker med astma og allergi reagerer på stoffer
i miljøet. I uteområder, veger og gater kan allergikere og astmatikere ha problemer med:
• Røyking på holdeplasser.
• Bruk av enkelte rengjøringsmidler i kjøretøyet.
• Allergifremkallende materialer i rekkverk eller 		
seter.
• Medpassasjer med parfyme eller kjæledyr.
• Vegstøv og eksos.
• Allergifremkallende planter ved f eks holdeplass
og luftinntaket til skoler o.l.
Kulde kombinert med stor trafikkmengde gir økt
konsentrasjon av gasser og partikler i luften.
Allergifremkallende planter langs gangveger og
andre ferdselsårer for gående gir problemer. De
mest allergifremkallende plantene er gress, bjørk,
or, hassel og burot.

Lang rampe med god stigning. Gode stigningsforhold. Håndlist
kun i enhøyde. Ingen kontrastfarger. Lange ramper er tunge å
gå i og er krevende for dem som bruker andre ganghjelpemidler
enn elektrisk rullestol. De kan være gode alternativer til trapp,
men heis trengs i tillegg når rampen er så lang som her.
Foto: Jon Christophersen
Kopi fra «Bygg for alle».

3. Dimensjoneringsgrunnlag
3.1 Fysisk utforming for myke trafikanter

Krav i byggteknisk forskrift er stigning på 1:20 (5 %)
til byggverk og utearealer med krav om universell
utforming. For kortere strekninger (inntil 3 meter)
kan stigning være maks 1:12.
I naturområder og andre områder utenfor tettsteder
tilstrebes så liten stigning som mulig. Der det likevel
er vanskelig å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold, vurderes tiltak som hvilemuligheter og fast
underlag i anlegget/ langs turveg osv.

For at flest mulig skal kunne bevege seg på uteområder, veger og gater skal det dimensjoners riktig i
fht:
• Bredde
• Lengde
• Snusirkel for rullestol (areal)
• Høyde
• Stigning
• Nivåsprang
• Tverrfall
Bredde og lengde for ulike trafikantgrupper; se
Statens Vegvesen Håndbok N100 Veg og gateutforming.

3.1.4 Nivåsprang

Det skal ikke være nivåsprang i trafikkarealene.
Et unntak er når nivåsprang skal gi synshemmede
informasjon om begynnelse og slutt på ulike typer
vegarealer. Et annet er når kantsteinen med nivåsprang gir retning for å krysse åpne flater i fotgjengerkryssinger. Gangretningen skal være vinkelrett
på kantsteinen, hvis mulig.

3.1.1 Snusirkel for rullestol			

Byggteknisk forskrift angir krav på 150 cm, mens
annet veiledningsmaterialet angir 160 cm. Deltasenteret oppgir at rullestoler til utendørs bruk kan ha
snudiameter opp til 250 cm. Det anbefales å bruke
160 cm, men å ivareta at noen rullestoler for utendørs bruk kan ha større krav der det er relevant, bl a
toaletter i friluftsområder. Bruk de strengeste kravene ved utforming av rasteplasser og andre anlegg
langs vegen.

2 cm nivåsprang er tilstrekkelig for synshemmede
og overkommelig for rullestolbrukere.
Det største problemet knyttet til nivåsprang er nedsenkede fotgjengeroverganger. Her er det virkningen av nivåsprang og stigning som avgjør kvaliteten
for rullestolbrukere. Bratt rampe kombinert med
nivåsprang er både tungt og kan være farlig.
På korte nedsenkinger ved overganger skal stigning
ikke overstige 1:12 når det samtidig er nøyaktig 2
cm nivåsprang i nedre ende mot kjørevegen. Det
skal ikke være motfall ut i kjørevegen.

3.1.2 Fri høyde

Generelt krav om 225 cm over fotgjengerarealer.
I underganger bør det være 300 cm av hensyn til
vedlikeholdsutstyr.

3.1.3 Stigning

3.1.5 Tverrfall

Begrensninger i stigning er i første rekke av hensyn
til brukere av rullestol og rullator. Det skal være fast
dekke (asfalt, stein, fast grus o l.) og maksimal stigning 1:20.

Skal være så lite som mulig, maksimalt 2 %.
Oppsummering av anbefalinger; se Statens vegvesen Håndbok N100 Veg og gateutforming.
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Kontrasten (K) mellom to overflater er differansen
mellom de to overflatenes lyshetstall. Jo høyere K,
jo sterkere kontrast.

3.2 Kontraster og belysning i gangarealene

Oppmerking av og i gangarealer skal gi best mulig kontrast og lesbarhet. Tilstrekkelig kontraster av
oppmerking, gatemøblering, kunstige ledelinjer og
andre elementer er avgjørende for at svaksynte kan
benytte transportsystemet.
Vertikale elementer reflekterer mindre lys enn horisontale flater. Derfor skal møbler og utstyr ha en
mørk farge for å oppnå god kontrast til omgivelsene.
Det anbefales å legge lyse ledelinjer mot omgivende
materiale i gatemiljø som oftest er mørkt/grått. Dette
gir best kontrast.

Belysning og plassering av belysningspunkter
God belysning er vesentlig for opplevelsen av trygghet og kan være et viktig virkemiddel for å få folk
til å gå, sykle eller bruke kollektive transportmidler.
Belysning og plassering av belysningspunkt skal
understreke trafikksystemets funksjon. Nivå på belysning og plassering av lyskilde avgjør den samlede lesbarhet av transportsystemet. Lyskilder i rekke
langs vegen eller ved gangfelt kan understreke linjeføring og angi orienteringspunkter. Feil plassering
av lyskilder kan virke forvirrende, redusere mulighetene til orientering og øke faren for skader.

Minimumskravet for kunstige ledelinjer mot øvrig
gategrunn er K=0,3. Anbefalt kontrast er K=0,5 eller
høyere (i dagslys) til overflaten rundt.
Sebrastriper i gangfelt bør minimum opprettholde en
kontrast på K=0,3 til øvrig gategrunn.
Gatemøblement, naturlige ledelinjer og ledende
elementer utformes med god kontrast mot øvrig
gategrunn.

Følgende håndbøker gir utfyllende informasjon:
Statens Vegvesen Håndbok N100 Veg og gateutforming for krav til belysning på nye veger.
Statens Vegvesen Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr for material- og funksjonskrav til trafikkutstyr.

Kontrastkravene skal etterprøves etter 3 år.
Anbefalinger her er lyshetskontraster. Disse måles
ved å sammenligne farger med gråskalaen på en
lyshetsmåler. Gråskalaen går fra sort med lyshetstall v 0,10 til hvitt med lyshetstall v 0,95 (v= lyshetstall).

Statens Vegvesen Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg og tunellbelysning. 		
Statens Vegvesen Håndbok V127 gangfeltkriterier.

4. Gågate

Ferdselssone
Veggsone
Møbleringssone

Ferdselssone

Ferdselssone
Møbleringssone
Veggsone

Soner i gågate. Foto/illustrasjon: Finn Aslaksen

Gågate er en gate uten fortau, reservert for gående.
Det kan være kjørende trafikk i gata til bestemte
tider, eks varelevering. I enkelte gater vil gatesnittet
i tillegg bestå av en parkeringssone. For lesbarhet
og orientering er en gjenkjennelig soneinndeling i
gatesnittet viktig.
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Gågate skal ha så liten stigning som mulig. Av
hensyn til personer med rullestol skal også tverrfall
være så lite som mulig, maksimum 2 %. Grunnen er
at en rullestol vil dreie når det er tverrfall.
Gågater skal ha gode og varierte sittemuligheter.
Benker bør ha både armlene og ryggstøtte.

Butikker med trapp ut i gågata skal markeres. Små
ramper kan brukes, men skal ikke gå ut i gangsonen.
Belysning skal være minst 50 lux. Hindre bør ha god
belysning.

4.1 Anbefalt utforming

Gågatearealet deles i tre typer soner.
• Veggsonen: sonen inn mot vegg på begge sider.
Er ikke ment for ferdsel og kan inneholde utspring, trapper og annet. Sonen utformes slik at
det ikke oppleves naturlig å gå på den, og slik at
skillet mellom denne sonen og ferdselssonen er
lett å følge for synshemmede.
Bredde: 30- 90 cm, eller så bred at den inkluderer
ulike former for utspring fra veggen.
Dekke kan være ujevnt.
• Ferdselssonen: arealet som er ment for gangtrafikk og annen ferdsel som er tillatt i gågata. Det
kan være en eller flere slike soner. En av sonene
forutsettes bruk til varelevering, drift, vedlikehold
og utrykningskjøretøy.
Bredde: Minst 2 m bred og fri for hindringer. Dersom det er vanskelig å oppnå 2 m bredde i
denne sonen, er det bedre å redusere bredden
noe fremfor å fjerne møbleringssonen.

Jomfrugata, Trondheim - eksempel på gatesnitt med tydelig,
definert møbleringsfelt

Sone for varelevering skal være minimum 3,5 m
der det ikke er behov for at to lastebiler skal passere hverandre. Faste elementer må ikke plasseres til hinder for utrykningskjøretøy.
Ferdselssonene skal ha det dekket som er best å
gå og trille på.
• Møbleringssonen: for plassering av gatemøbler
som benker, søppelstativ, informasjon. Pullerter
unngås. Utekaféer skal ha fast plass med innramming i form av følbart avvikende dekke og/eller
gjerde. Alt gatemøblement skal ha kontrastfarge
mot bakgrunnen.
Møbleringssonen kan ha et mer ujevnt dekke,
men man skal kunne trille rullestol og barnevogn
for å komme til utstyr i møbleringssonen.
Sonenes funksjon angis ved bruk av ulikt dekke i
gata. Dette vil også gi naturlige ledelinjer for synshemmede. Dekke bør være enkelt å vedlikeholde.

Bruk av naturlige elementer som ledelinje.
Torgallmenningen, Bergen.
Rennesteinen over plassen kan brukes som ledelinje
understøttet av flere møbleringselementer som angir retningen.
Kirken skimtes i det fjerne, og fungerer som en retningspeiler.
Rennesteinen er imidlertid vanskelig å følge med føttene.
(steinene langs plassen kan derimot gi snublefare)
Foto: Elin K. Gundersen

4.2 Overgang gågate til gangfelt

Der hvor gågate ender i et gangfelt som krysser
trafikkert gate, brukes varselfelt på minimum 60 cm
dybde i hele gangfeltets bredde. Gågate avsluttes
slik at kryssing skjer innenfor gangfeltet.
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5. Fortau
Fortau er en del av veien, reservert for gående,
som ligger høyere enn kjørebanen og er atskilt fra
denne med kantstein. Fortau kan også benyttes av
syklende.
Fortau følger stigning langs gata. For at alle skal ha
gode forhold skal det være mindre enn 5 % (1:20)
stigning og maksimum 2 % tverrfall.
Fortau avbrytes ikke ved private eller offentlige
avkjørsler, men kan med fordel videreføres med
kantmarkeringer, nedsenket kantstein til 20 mm.
Fortau bør ikke inngå som permanent løsning for
syklende. Se for øvrig Statens Vegvesen Håndbok
N100, kap E2.

Tydelig inndeling i soner gjør det enklere å
ta seg fram for alle. Gangsonen har her det
underlaget som er jevnest og er dermed best
å gå/rulle på. I overgangene mellom de ulike
sonene, dannes en naturlig ledelinje, som
både kan sees og kjennes under foten. Foto:
Knut Opeide.

Sonene på et fortau. Foto/illustrasjon: Finn Aslaksen
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5.1 Anbefalt utforming

Fortausarealet deles inn i fire ulike soner. Sonenes
funksjon angis ved bruk av ulikt dekke i gata:
• Veggsonen: sonen inn mot vegg. Er ikke ment
for ferdsel og kan inneholde utspring, trapper og
annet. Sonen utformes slik at det ikke oppleves
naturlig å gå på den og slik at skillet mellom
denne sonen og ferdselssonen er lett å følge for
synshemmede.
Bredde: 30-100 cm.
		
• Ferdselssonen: for gående; er åpen og fri for
hindre og enkel å følge for mennesker med
nedsatt syn. Nøyaktig lagt og jevnt og sklisikkert
dekke som er lett å gå og trille på.
Bredde: Minimum 2 m, helst bredere.
•

•

Møbleringssonen: for plassering av benker, søppelstativ, trær, informasjon. Sonen kan fungere
som en buffer mot biltrafikken. Møbleringssonen
kan ha et mer ujevnt dekke, men man skal
kunne trille rullestol og barnevogn for å komme
til utstyr i møbleringssonen. Alt gatemøblement
skal ha kontrastfarge mot bakgrunnen.
Bredde: det som er igjen når øvrige krav er oppfylt.
Kantsteinssonen: fri for hindringer og gir plass til
overheng fra biler. Sonen bør være jevn.
Bredde: minimum 50 cm; ved busslommer minimum 70 cm.
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5.1.1 Ledelinjer

Naturlige ledelinjer skal brukes så langt det er praktisk mulig.
Det er som regel ikke nødvendig med kunstig
ledelinje langs fortau, annet enn i forbindelse med
gangfelt. Varselsindikatorer legges i områder der det
er en viss mengde trafikk av gående. Hvis det er en
gjennomgående vei gjennom et større boligfelt, er
det viktig at systemet følges og at det er et sammenhengende system.

6. Gangfelt
Gangfelt er et oppmerket kryssingssted for gående.
Hvis gangfelt er plassert ved buet eller skrå kantstein eller går på skrå over kjørebanen, bør man
vurdere annen plassering av gangfeltet. Plassering av gangfeltet for å oppnå best mulig universell
utforming må vurderes opp mot faren for at fotgjengere krysser på utsiden av gangfeltet.
Smale fortau og helninger gjør det vanskelig å få
plass til nedramping. Resultat er ofte bratte ramper
og et uakseptabelt tverrfall. En bedre løsning er å
senke fortau i lengderetningen. Dersom gangfeltet
er ved et kryss bør det heves igjen rundt krysset av
sikkerhetshensyn.
Gatestein er ofte brukt i avvisningssonen mellom
kantstein og kjørebane. Unngå gatestein i gangfelt
og nedenfor nedramping.

6.1 Anbefalt utforming i kjørebanen:

• Utforming
Gangfelt utformes slik at det er mest mulig synlig
for bilister.
Det er viktig at løsningene på ulike steder er gjenkjennbare (s
• Utforming bør bidra til redusert fartsnivå, evt kan
merket
krysningssted tiltak
for gående
skal være
synlig, sikkert og t
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017.m.
• motorisert
Normal trafikk).
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5.1.2 Belysning

Skal være på minst 50 lux. Belysning kan brukes
som et orienteringselement som øker lesbarheten.
Dette betyr at belysning følger gatas form, markerer
kryss og møteplasser eller andre punkter som er
egnet til å orientere seg etter. Se Statens vegvesen
Håndbok V124 Tekn. planlegging av vei og tunellbelysning.

5.1.3 Vannrenner

Dype vannrenner skaper problemer for personer
med rullestol eller rullator. Slake og brede vannrenner skaper mindre problemer enn smale og dype.
Utskiftning av dype vannrenner er nødvendig for å
oppnå universell utforming. Lukkede vannrenner
kan fungere som ledende elementer.

Figur 4. Plassering av gangfelt. Statens vegvesen Håndbok N100.

Figur
1: Plassering
Håndbok
017.
B.4:
Plasseringavavgangfelt.
gangfelt
(mål i m)
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6.3 Utforming av farefelt

6.2 Anbefalt utforming på fortau
•
•
•
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•
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•

Synshemmede vil ha spesielle behov for å:
• finne gangfelt
• finne retning over kjøreareal
• registrere overgang mellom fortau og kjørebane,
samt registrere trafikkøy
Gjenkjennbarhet er en viktig kvalitet. Løsningene
skal være like og forutsigbare innenfor samme område.

Nedramping kan unngås ved å lage opphøyd
gangfelt eller opphøyd kryssområde.
Nedramping skal ha helning 1:12 eller slakere.
Nivåsprang på 2 cm kan komme i tillegg.
Det skal være plass til landingsareal på minimum
1,2 m på fortau bak rampen.
Landingsareal og nedramping skal ha tverrfall på
maksimalt 2 %.
Nivåsprang skal være 2 cm i overgang mot
gangfelt.
Dekke skal være jevnt og sklisikkert. Varselindikator er akseptabelt.
Hvis det ikke er mulig å få plass til tilstrekkelig
landingsareal, kan nedramping deles i to, og en
del tas i fortauets lengderetning før gangfeltet.
En kan også kombinere opphøyd gangfelt og
rampe i lengderetningen på fortauet.

6.4 Finne gangfeltet

• Når gangfelt ligger i forlengelse av en gangvei
slik at varselfelt kan knyttes direkte til naturlige
ledelinjer,
med varselfelt.
G A N G F E LT I Uangis
N I V E R S gangfeltet
E L L U T F O R M I Nkun
G
• Når gangfelt går i vinkel ut fra gangretning, angis
gangfeltet med oppmerksomhetsfelt tvers over
hele fortauets bredde. Det skal ikke være mulig å
passere uten å registrere gangfeltet.
• Oppmerksomhetsfelt skal ha dybde på minst 60
cm.
• Oppmerksomhetsfelt bør knyttes til naturlige
ledelinjer.
• Oppmerksomhetsfelt plasseres som hovedregel
midt på varselsfelt. Det kan plasseres på siden
av varselsfelt lengst fra krysset dersom det ellers
ikke møter naturlig ledelinje.
• Kunstige ledelinjer kan benyttes for å lede til etablerte gangfelt.

6.5 Finne retning

• Kantsteinsvis mot gangfelt skal være 2 cm.
Kantstein bør angi gangfeltets retning over kjøreFigur 5. Illustrasjon av behovet for bredde til å lande innenfor
nedramping. Dette behovet gjelder spesielt manuelle
banen. Blinde og sterkt synshemmede personer
Figur 5
rullestoler, som er vanskelige å bruke når det er sidehelning.
Beskrivelse avFinn
enkel nedramping
av fortau til gangfelt. Landingsarealet må være minimum 120 cm. læres opp til å sette foten slik at de kjenner
Illustrasjon:
Aslaksen
Figur 7.3.6 Utforming
og plassering av oppmerksomhetsfelt
retningen på kantsteinen bak hælen, for å finne
Illustrasjon av Finn Aslaksen. Håndbok 278.
og varselfelt.
retning.
o Tverrfall på nedramping og landingsareal på maksimalt 2% (fordi det er vanskelig• å bruke
Evt manuelle
nedramping angir gangfeltets retning over
rullestoler når det er sidehelning)
kjørebanen.
o Hvis det ikke er mulig å få plass til tilstrekkelig landingsareal, kan nedramping deles i to, og en del tas
i fortauets lengderetning før gangfeltet

Figur 7. Utforming av varselfelt og oppmerksomhetsfelt ved rett
kantstein.

Figur 6
Figur
6. Utforming av varselfelt og oppmerksomhetsfelt ved
Nedramping
av smalt
Illustrasjon
av Finn
Aslaksen.
278.
Figur
7.3.8
Der
buetfortau.
kantstein
er for
krapp
til at Håndbok
hovedløsnigen
buet
kantstein.

vil fungere, kan varselsfeltet legges med så stor bredde og dybde
som forholdene tilsier. Varselfeltet bør ikke overstige mer enn
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Hvis ikke det er mulig med rett kantstein, skal
elementene nevnt nedenfor være til stede:
• Oppmerksomhetsfelt skal angi gangfeltets retning
over kjørebanen.
• Varselfelt skal angi gangfeltets retning over kjørebanen.

6.7 Løsninger ved buet/skrå kantstein

6.6 Registrere overgang til kjøreareal

• Dersom trafikkøy har bredde på over 200 cm skal
det være varselfelt med 60 cm dybde på hver
side av overgangen til kjøreareal.
• Det skal være 2,5 m dybde mellom gjerdene ved
saksing.

Hvis man ikke klarer å få hele gangfeltet vinkelrett
på kantstein, må en sørge for at varselfelt og oppmerksomhetsfelt er tydelig og viser riktig retning
over gangfelt.

6.8 Utforming av trafikkøy med og uten
saksing

• Ved nedramping skal overgang til kjøreareal
være i forlengelse av nedramping, med maksimalt en kantsteinsbredde til kjørearealet.
• Overgang skal varsles med varselfelt i minimum
60 cm dybde som legges inntil kantsteinen.
Overgang skal angis med kantstein nedsenket til
nøyaktig 2 cm.
• Varselfelt legges i hele gangfeltets bredde (minimum 3 m).

Prinsippskisse for saksing av fotgjengerfelt. Det kan
bygges ledegjerder for å lede fotgjengere over midtfeltet,
hvis ikke de to kryssingene har ulike grønnfaser på
trafikklyset. Saksingen bør foretas fra venstre mot høyre
så fotgjengerne ser mot møtende biler.

Figur 8. Gjennomgående gangfelt med trafikkøy mindre enn 200 cm bredde.

Figur 9. Gangfelt med trafikkøy på mer enn 200 cm bredde markeres med varselfelt på begge sider av trafikkøya.
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6.9 Belysning

7. Gang- og sykkelvei

Belysning skal være minimum 50 lux. Det er en
fordel om gangfeltet får mer intensiv belysning slik
at det er lettere synlig for bilister og at det blir et
punkt som kan kjennes igjen av synshemmede. Se
for øvrig Statens Vegvesen Håndbok V124 Teknisk
planlegging av veg- og tunellbelysning.

6.10 Rundkjøringer

Ved rundkjøringer vil man som regel ha flere enkeltstående gangfelt. Som oftest vil man kunne anlegge
kun varselfelt i forlengelse av gangvei eller tilknytning til rabatter/naturlige ledelinjer. Trafikkøyer som
er rundt 2 m dype får varselfelt i hele dybden. Det
er svært viktig å ha tydelige krysningspunkt som gir
informasjon om retning og farer.

6.11 Signalanlegg

Friluftsområde nær boligområder og bymessig bebyggelse.

Spesielt om utforming av signalanlegg for fotSlake stigninger, fast grusdekke og trinnfri atkomst til toalettet
gir området bred brukerverdi.
gjenger:
Foto: Svein Magne Fredriksen
• Det må være lett å finne trykknapp for å få fotgjengersignal. Oppmerksomhetsfelt skal lede til
U N I V E R S E L L U T F O R M I N G AV V E G E R O G G AT E R : : V E G E R O G G AT E R
trykknapp, denne skal kunne nås fra rullestol.
Stolpe plasseres maksimalt 50 cm fra ferdselsarealet. Trykknapp plasseres maksimalt 110 cm
opp på stolpen. Se for øvrig Statens Vegvesen
Håndbok N303 Trafikksignalanlegg.
Det vil være ulike behov for fysisk utforming ved:
• Gang- og sykkelvei
• Gangvei i turområde (turvei)
Hovedløsning for lysregulert gangfelt
• Gangvei i byområde
• Snarveier (som regel ikke opparbeidet eller asfaltert)

7.1 Anbefalt utforming

Det skilles mellom turvei og andre gang- og sykkelveier når det gjelder behov for tilgjengelighet. Turvei
kan ha noe større stigning fordi det forutsettes bruk
av store, robuste rullestoler. I sentrumsområder og i
områder hvor gangforbindelsen leder til besøksmål
som bygninger og kollektivtransport, forutsettes bruk
av rullestoler som får plass i bygninger og kollektivtransport, og kravet til stigning er strengere. I
sentrumsområder er det også aktuelt å bruke store,
robuste rullestoler.

Figur 7.3.12 Utforming av gangfelt med trykknapp for fotgjengersignal. Ved lysregulert gangfelt skal oppmerksomhetsfeltene

lede til signalstolpene (trykknapp).
Figur
10. Utforming av gangfelt med trykknapp for fotgjengersignal. Ved lysregulert gangfelt skal oppmerksomhetsfeltene
lede til signalstolpene (trykknapp).
Se forøvrig Statens Vegvesen Håndbok V127 Gangfeltkriterier
og heftet: Universell utforming av gangfelt/krysningpunkt.
Utgitt av Statens vegvesen, region øst 2012.

Oslo, Stortingsgata. Taktil angivelse av gatekryssing på boksen på signalanlegget.
Foto: Elin Katrine Nilsen.

moderat fotgjengertrafikk. Anlegget
plasseres slik at fotgjengeren ser skrått
i retningen bilene kommer fra, og ikke

Der det er høy gang- og sykkeltrafikk og/eller høy
fart blant syklister bør en skille gående og syklende.
Gangarealet bør være mest mulig fritt for utstyr og
hindringer. For detaljerte krav se Statens vegvesen,
håndbok N100 veg og gateutforming

7.1.1 Stigning og tverrfall

Oslo, Bispegata. Signalanlegg med signal på samme side
som man venter (PUFFIN-anlegg). Foto: Finn Aslaksen.

Gang- og sykkelvei skal ha så liten stigning som
mulig (maksimalt 5 %, 1:20) og maks tverrfall 2%.
For turveier kan stigning være inntil 8,3 %. 10 % kan
aksepteres i vanskelig terreng. Nivåsprang skal ikke
være mer enn 2 cm.

rett over gata. Det har positiv effekt på
sikkerhet. Et slikt anlegg har normalt
ikke signal på motsatt side.
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8.1.1 Bredde

7.1.2 Dekke

Bro:
Minimum 3,0 m mellom overliggende kantdragere
eller annen form for føring, som skal beskytte rekkverket mot skader fra vedlikeholdskjøretøy.
Se Statens Vegvesen Håndbok N101 Rekkverk og
vegens sideområder.

Skal være jevnt, ikke for glatt og sklisikkert. Ikke
bruk gatestein som reduserer fremkommeligheten
vesentlig. Turveier kan ha fast grusdekke eller annet
hardt dekke.
Rister og kumlokk bør ikke ligge i selve gangveien.
Hvis så, skal de ligge plant med gangarealet. Rister
i bakken skal ha maksimal spalteåpning på 1 cm for
å unngå at stokker, krykker og skohæler setter seg
fast.

Undergang:
Undergang skal ha samme tverrprofil som resten av
veien, men med minst 4 m mellom veggene.

7.1.3 Ledelinjer

8.1.2 Stigning og tverrfall

Gang- og sykkelvei skal ha tydelig avgrensning mot
sideareal. I landlige strøk er en jevn kantavgrensning mot gress eller grus i skulder tilstrekkelig. I
bystrøk/tettsted skal avgrensning både være taktil
i form av kantstein eller gatestein med viskant som
er lett å se. Avgrensningen skal utgjøre en sammenhengende ledelinje. Markeringen skal være sammenhengende over åpne arealer som gangveien
passerer (bensinstasjoner, butikker, p-plasser).

Stigning skal være så liten som mulig (maksimal
5 %, 1:20) og tverrfall skal ikke overstige 2 %. For
turveier kan stigning være inntil 8,3 %. 10 % kan
aksepteres i vanskelig terreng. Nivåsprang skal ikke
være mer enn 2 cm. Det er viktig med gode løsninger for å lede bort overflatevann.

8.1.3 Dekke

Skal være jevnt, ikke for glatt og sklisikkert. Der det
brukes metallist, må ikke spaltene overstige 1 cm.

7.1.4 Belysning

Skal være minst 50 lux. Belysning skal følge
gangveiens form og markere kryss og spesielle
punkter. Se Statens Vegvesen Håndbok V124
Teknisk planlegging av veg- og tunellbelysning.

8.1.4 Ledelinjer

Rekkverk kan brukes som ledelinje.

8.1.5 Belysning

Viktig med god belysning i underganger, og gode
systemer for drift med rask utskifting av defekte
pærer etc. Se Statens Vegvesen Håndbok V124
Teknisk planlegging av veg- og tunellbelysning.

7.1.5 Skilting

Gangruter og gangretninger bør skiltes, spesielt
ved kryss og ved brudd i den fysiske utforming. Skilt
må plasseres godt synlig og være utformet etter
krav for synshemmede. Hindre (skilt, lyktestolper,
bommer, leskur) skal skille seg ut med god kontrast
og plasseres i møbleringssoner. Sykkelparkering
plasseres utenfor gangareal, men med annet dekke
slik at man får angitt avgrensningen av selve gangarealet taktilt.

9. Parkeringsplasser og parkeringshus
9.1 Anbefalt utforming

Plasser reservert for forflytningshemmede lokaliseres nær hovedinngang og utformes slik at rullestolbrukere lett kan komme inn og ut av kjøretøyet og
videre mot målpunktet. Anbefalt antall er at 10 % av
parkeringsplassene reserveres.

8. Undergang og overgang

Kjørevei heves/senkes for å redusere stigning på
gang- og sykkelvei. Undergang gir mindre stigning
enn bro. Supplerende trapp kan brukes som ekstra
forbindelse. Ved store stigninger og stor trafikk kan
heis vurderes.

9.1.1 Bredde og lengde

Lengde 6 m og bredde 4,5 m sikrer plass til ut- og
innstigning. Ved kantsteinsparkering vil man ha
kjørebane på den ene siden og fortau på den andre.
Da er det kun behov for bredden til selve bilen hvis
begge sider kan brukes. Breddekravet er da 2,25
m. Det skal ikke være hindringer for utstigning på
fortauet, samt lite trafikk slik at utstigning kan foregå
her. Hvis ikke kreves det 3,25 m bredde. Det må
være oppramping med akseptabel stigning til fortau.

8.1 Anbefalt utforming

Når gang- og sykkelvei får stigning opp til en bro
eller ned til en undergang, er det en fordel om den
gjennomgående gang- og sykkelveien forbi kryssingen kan følge bilveiens lengdeprofil. Ned- og oppramping skjer på siden av denne. Dette gir fordeler
med mindre stigning eller fall for sykkelvei og en
reduserer risiko for uhell ved undergangen. Plassforhold vil være avgjørende. Hvis mulig, skill gående
og syklende.
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9.1.2 Stigning og tverrfall

Parkeringsplass for forflytningshemmede skal være
mest mulig plane og ikke ha helning i noen retning
på mer enn 1 %.

9.1.3 Dekke

Parkeringsplass for forflytningshemmede skal ha
fast, jevnt dekke (asfalt), også ved turveier etc, for
at rullestolheis skal kunne benyttes.

9.1.4 Parkeringshus

I parkeringshus må en sikre at det er tilstrekkelig fri
høyde for innkjøring. Portåpning til parkeringshus
må være 2,5 m fri høyde. I tillegg til fri høyde, må
overgangen inn til bygget være slak. Parkeringsplasser for forflytningshemmede anlegges nær
inngang/heis. Det bør ikke være mer enn 20 m fra
p-plass til heisdør/utgangsdør. Parkeringsplasser for
forflytningshemmede må anlegges både for vanlige
personbiler og for biler med plass for elektriske rullestoler.
Parkeringsplasser for forflytningshemmede merkes
på bakken og med skilt med piktogram.
Se for øvrig krav i Byggteknisk forskrift- Tek 10.

Parkeringsplass ved offentlig bygg.
Skiltede og reserverte plasser med god bredde umiddelbart
foran inngangsdør. Ingen kanter eller nivåforskjeller.
Foto: Svein Magne Fredriksen.

11.1.1 Stigning og tverrfall

Anbefalt stigning er 1:20 eller mindre. Det skal
være repos for hver 60 cm høydeforskjell/stigning. Utendørs repos skal være minst 160x160 cm.
Ramper kortere enn 3 m kan ha stigning inntil 1:12.
Tverrfall kan være inntil 1 %.

10. Trapp
Trapp skal ikke utgjøre hovedløsningen. Utendørs
trapp skal være lett og sikker å gå i. Den skal ha
jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Trappeformelen benyttes: 2 opptrinn + 1 inntrinn= 62 cm
+/-. Trappen skal ha en bredde på minimum 90 cm.
Det skal være håndlist i to høyder på begge sider
som følger hele trappeløpet og avsluttes med
avrundet kant etter første og siste trinn (30 cm forbi
trapp). Håndlisten skal være god å holde i. Trappen
skal markeres med visuelt og taktilt farefelt foran
øverste trinn og oppmerksomhetsfelt foran, og inntil
nederste trinn. Trappetrinn skal være synlig kontrastmarkert.
Trinn skal være godt opplyst, minimumsbelysning
50 lux.
Se for øvrig krav i Byggteknisk forskrift- Tek 10.

11.1.2 Dekke

Dekke skal være jevnt, fast og sklisikkert. Asfalt eller
jevne heller anbefales. Varmekabler anbefales ved
utendørs ramper uten overbygg.

11.1.3 Håndlister

Skal være i to høyder; 70 cm og 90 cm og gå 30 cm
forbi rampens begynnelse og avslutning. Håndlister
skal være på begge sider av rampen. De skal ha
et sirkulært tverrsnitt med diameter 4,5 cm og ha
kontrast til bakgrunn.
Se for øvrig krav i Byggteknisk forskrift- Tek 10.

12. Heis

11. Rampe
Rampe benyttes i gangforbindelser i uteområder
som knutepunkter, parker osv.

11.1 Anbefalt utforming

Fri bredde skal være minst 90 cm. Trafikkmengden
tilsier ofte større bredde, minst 2 m som for gangveier, eller mer ved store trafikkmengder.
Rampe skal ha kantstein eller list nederst med
høyde 10 cm.
Lange ramper blir tunge å bruke for mange. Ved
store høydeforskjeller vil heis gi bedre kvalitet og
raskere forflytning.
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Minstekrav for utendørs heis skal ha innvendig størrelse på 140x210 cm (bredde x dybde). Det tillater
sykkel med bagasje og alle rullestoler. Heisdør skal
ha 90 cm lysåpning. Heis plasseres sentralt i gangforbindelsene og skal være lett å finne.
Det er en fordel om heis har glassvegger med
glassmarkør/kontrastmerking slik at det er mulig å
se inn/ut, og at man forhindrer sammenstøt og fall.
En glassvegg gir større trygghetsfølelse og sosial
kontroll. Viktig med god belysning ved inngang til
heis og inne i heis.
Heistablå bør ha opphevet, stor skrift som er lett
følbar, samt i kontrastfarge til vegg. Skrift på knappen bør ha kontrast til resten av knappen og skal

ha punktskrift i tillegg til vanlig skrift. Det anbefales
også auditiv informasjon. Tablå bør være punktbelyst og plassert i høyde 90-120 cm. Det benyttes
ikke-reflekterende materialer i heisrommet.
Se for øvrig krav i Byggteknisk forskrift- Tek 10.

13. Bussholdeplass
Reklame eller annet utstyr som hindrer sikten mot
ankommende buss eller bussjåførens innsyn i
leskur, må ikke forekomme. Reklame må heller ikke
plasseres slik at den hindrer bruk av naturlige eller
kunstige ledelinjer. Avstand fra reklame til kunstige
ledelinjer skal minst være 90 cm.

Bussholdeplass – ting å passe på ved opparbeidelse. Bildet
viser en bussholdeplass i Skien som er etablert i et allerede
asfaltert område. Her er det skåret ut et større felt i asfalten som
så er blitt hellelagt. Sammen med hellene er ledelinjene lagt.

13.1 Anbefalt utforming

Utforming av holdeplassområdet
• Rett innkjøring (kantstopp eller brygge) gir best
tilgjengelighet til alle dører.
• Holdeplassen skal være så synlig som mulig.
• Unngå allergene planter som bjørk, or, hassel,
gress, gran og burot.
• Gress skal klippes regelmessig.
Dimensjoner på plattformen:
• Lengde avhenger av busstype og antall samtidig
ankommende busser.
• Bredde: minimum 2,5 m.
• Høyde: 18 cm ved av- og påstigningspunkt.
I kombinasjon med lavgulvbusser gir dette
tilnærmet trinnfri innstigning.
(Kantsteinsvis 13 cm må vurderes hvis det ikke er
mulig å ha lang nok inn- og utkjøring for holdeplass.)
• Kantstein: Høyde: 12 (13) cm
• Profilkantstein med bredde 300 mm som gjør det
lettere for bussjåfør å manøvrere buss helt inntil
plattformen, øker kvaliteten generelt og reduserer/fjerner behov for å bruke rampe. Kontrastfarge
på kantstein (lysere enn plattform) (luminans 0,30,5).
• Opp og nedramping til plattform maks: 1:12.

Med denne utførelsen oppnår man større fleksibilitet i forhold
til eventuelle utskiftninger og endringer, i tillegg til at det kan
være lettere å oppnå en tilfredsstillende estetisk kvalitet. Det
hellelagte arealet markerer også hele holdeplassen. Anlegget
er under opparbeiding og fugesanden fyller fasen mellom
hellene. Det illustrerer at fasen som oppstår mellom hellene kan
forveksles med en rille i ledelinjene og bør derfor søkes unngått.
Foto: Finn Aslaksen.

Varselfelt ved fotgjengerfelt – ting å passe på.
Bildet viser et nyanlegg i Larvik hvor det er asfaltert inntil
ledelinjene. Legging av varselfelt inntil kantstein er godt
utført. Men en av hellene i oppmerksomhetsfeltet (som skulle
hatt riller og ikke knopper) på tvers av fortauet har fått en
sideforskyvning. Det anbefales derfor å sette disse hellene i
tørrmørtel for å ivareta den presisjonen som kreves. Foto: Finn
Aslaksen.

Utforming holdeplass.
Foto: Elin K. Gundersen.
Legg merke til naturlig ledelinje med kantstein inn mot
parkeringsareal ved fortau. Glassvegg i leskur mangler
kontrastmerking. Lehuset har markering på glassvegene, men
slik markering kunne vært kraftigere.
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naturlig delelinje

lehus

Profilkantstein
Hjulet triller mot bunnen av kantsteinen og sikrer konstant
høyde på gulvet. Hjulet ligger helt inn til kantsteinen (kan føles
på rattet) og gir konstant og liten avstand til plattform. Denne
utformingen gir også liten dekkslitasje og hindrer skade på
bussens karosseri siden hjulet hviler på bunnen av kantsteinen
i konstant høyde.

kantstein
busstop
Figur 12. Ledelinje på busstopp med leskur.

14. Leskur

Hvis lehus må plasseres annerledes - se foto side
10 for alternativ utforming av ledelinje.
For utforming, se Statens Vegvesen Håndbok V123
Kollektivhåndboka.

13.1.1 Dekke

Skal være jevnt og sklisikkert. Holdeplassen kan
markeres med avvikende belegg mot resten av
fortauet. Dette øker synligheten.
Kantstein skal være glatt, ikke- avvisende og i kontrast til omkringliggende flater.

14.1 Utstyr og møbler

Møbler plasseres i soner.
Sykkelstativ og annet som ikke har direkte med
holdeplass å gjøre, plasseres avskjermet og utenfor
holdeplassen.

13.1.2 Ledelinjer

Naturlige ledelinjer skal så langt det er mulig lede
frem til holdeplassen/ leskur. Unngå at holdeplassarealet flyter ut bakover. Hvis holdeplassen ikke
ligger inntil en vegg eller en tydelige fysisk avgrensning bør det etableres en markering av bakkant
med gjerde eller kantstein.
Følgende ledelinjer utformes med kunstige ledelinjer for å gi maksimal informasjon og gjenkjennbarhet:

14.2 Belysning og kontraster

Holdeplass skal ha god belysning, også ved
holdeplassinformasjonen.

15. Taxiholdeplass

Generelt
• Taxiholdeplassen bør ha sentral plassering ved
kollektivtransport/knutepunkt.
• Planløsningen må være lett å forstå.
• Det skal være tydelig skilting og taxiholdeplassen
skal skille seg tydelig fra bussholdeplassen.
• Det bør være rekkverk som markerer kø/retning.

• Markering av stoppepunkt: Oppmerksomhetsfelt
bredde 90 cm og dybde 30 cm ved påstigning
ved fremre dør.
• Ledelinje til stoppepunkt: oppmerksomhetsfelt til
stoppepunktet fra fremre del av leskur eller fra
ytterkant fortau og holdeplasskilt, alternativt til informasjonssøyle dersom det ikke er leskur. Siste
30 cm legges som oppmerksomhetsfeltriller på
tvers.

15.1 Dimensjoner

Det bør settes av minst 1 m bredde til kø. Det må
være passasjerbredde på 2 m på fortau. En skal
kunne komme inn i drosje med rullestol fra holdeplassen. Det bør være nedramping til gatenivå med
stigning maksimalt 1:12.

512-skilt

naturlig ledelinje

15.2 Dekke

Skal være jevnt og sklisikkert. Kan ha avvikende
belegg for bedre synliggjøring.

15.3 Ledelinjer

I områder med ledelinjesystem vil det være naturlig
å markere med oppmerksomhetsfelt på samme
måte som langs en markert forbindelse. Samme
prinsipp som for bussholdeplasser vil være hensiktsmessig.

0,3 meter
busstop
Figur 11. Oppmerksomhetsfelt på busstopp med bare 512 skilt.
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15.4 Utstyr og møbler

Det skal finnes hvilebenker med arm- og rygglene.

16. Knutepunkt
Et knutepunkt er et sted i kollektivtrafikknettet der
kollektivlinjer krysser eller tangerer. Knutepunktets
funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et
nettverk der den reisende kan foreta omstigning og
nå sitt bestemmelsessted. Knutepunktet og omstigningsfunksjonene kan være utformet på ulike
måter:
• Gateknutepunkt; her ligger det holdeplasser på
en gatestrekning eller i et gatesystem hvor gateog fortausareal er venteareal og forbindelseslinjer
for bytte.
• Knutepunktsbygning eller avgrenset areal
utendørs med forbindelseslinjer mellom transportmidlene og hvor passasjerene venter ved omstigning.
• En kombinasjon av de to typene over ved at
f eks lokaltrafikken benytter gatene, mens andre
transportmidler, som tog, fjernbusser og båt har
holdeplasser som er knyttet opp til en bygning.

Klart markert atkomst og inngang. Tydelige overganger mellom
gang- og kjørbare områder.
Trinnfri atkomst. Mye reflekser og gjenskinn i fasaden.
Foto: Guy Fehn.

Inngangsport:  
• Ved store avstander må det vurderes flere
inngangsporter for bedre tilrettelegging for
bevegelseshemmede.
Parkering:   
• Reservert HC-parkering nærmest mulig
inngangsporten eller porter.
• Overgang mellom parkering og gravplass må
være bygget for rullestolbrukere.
• Inngangsporter skal være godt synlig.

I bygningen vil det, avhengig av trafikkmengde,
være følgende funksjoner:
• Areal for opphold og venting ved transportmiddelbytte.
• Servicefunksjoner knyttet til trafikken, billettsalg,
informasjon etc.
• Kommersiell service som servering, butikker etc.

Info og skilting:   
• Informasjon og kart over gravplass/gravfelter
skal være utformet og plassert i lesehøyde for
rullestolbrukere og mennesker med svekket
synsevne.
• Tydelig skilting over gravplassen.
• Bruk av piktogrammer og blindeskrift.

16.1 Anbefalinger som gjelder hele
knutepunktet

Krav til universell utforming er knyttet til:
• Alle skal kunne gjennomføre raske og effektive
bytter mellom transportmidler.
• Alle skal kunne benytte servicefunksjoner.
• Alle skal kunne orientere seg raskt i knutepunktet
for å bruke minst mulig tid og unngå feil.
• Alle skal gis mulighet for å motta og forstå informasjon.
• Alle skal kunne reise bekvemt og med minst
mulig stress.
• Dersom det gis assistanse til trafikanter med
behov for det, skal det være et eller flere punkter
i knutepunktet som er lett å finne og hvor assistanse kan oppsøkes.
Se for øvrig Statens Vegvesen Håndbok V123
Kollektivhåndboka.

Stier:     
• Det benyttes grus /subbusdekke, som gir fast
overflate, dvs. at graderingen i steinstørrelsene
må gi binding.
• I særlig bratte partier, der det er fare for erosjon,
kan asfalt el. tilsvarende benyttes.
• Stier skal ta i bruk kantstein med god kontrast til
vegdekket, slik at de kan fungere som ledelinjer.
Trapper:   
• Bevegelseshemmede har først og fremst behov
for ramper. NB. Repos ved lange strekninger.
• Start- og endetrapp markeres med taktil struktur.
Det skal være farefelt øverst i trapp og oppmerksomhetsfelt nederst i trapp.
• Trappenese og reposer merkes med avvikende
farge eller struktur. Må være gjennomgående
håndløper.

17 Grav – og urnelunder

Generelt: Her velges det å beskrive krav ved bygging av nye anlegg.
Når det gjelder eksisterende anlegg, må disse
gjøres universelle gjennom ombygging og / eller drift
og vedlikehold. I begge disse tilfeller skal Ski kommunes krav for nyanlegg stilles.
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Søppelkasser:  
• Søppelkasser i uterom skal plasseres slik at de
uten problemer kan nås og brukes av rullestolbrukere.
• Søppelkasser må ikke plasseres i den naturlige
ganglinjen.
Se Norsk Standard NS 11005.

Anbefalt utforming

Omlegginger merkes og utformes slik at de kan brukes
av alle, også bevegelseshemmede og orienteringshemmede.
Fareområder inngjerdes sikkert. Inngjerdingen bør være
lett å se og å registrere dersom en ikke ser. Tydelig markering i to høyder. Det bør informeres om omlegginger via
hensiktsmessige medier.
Dersom normalt tilgjengelige ruter blir brutt bør det
informeres om dette. Anleggsarbeid markeres godt. For
personer med redusert syn er anleggsarbeid som er dårlig merket et stort problem. Det omfatter både mangel på
nødvendig merking for å lede alle utenom farlige områder
og det gjelder selve merkingen, som ofte utføres med
gjerder med lav synlighet.

18 Universell utforming ved
anleggsarbeid
18.1 Arbeider som midlertidig kan gi
redusert framkommelighet

Graving i gatearealer og arbeid langs gaten kan medføre
Midlertidige installasjoner som anleggsgjerder som
at ferdselsmønsteret må endres. Typiske eksempler er
rammer inn gravearbeider, bør være godt merket med
stenging av fortau på den ene siden av gata over en
tilstrekkelige kontraster. Ved midlertidige omlegginger er
strekning som gjerdes inn. I slike tilfeller vil et krav til
det viktig å beholde eller etablere nye orienteringseleuniversell utforming være at alle skal kunne følge den
menter langs ruta siden innlærte orienteringselementer
alternative ruten, med mulighet til å følge visuelle og
kan være borte.
fysiske ledelinjer, samt komme opp og ned av fortau. For
å gjennomføre slike arbeider må den som skal utføre
arbeidet:							
1. Søke vegholder om arbeids-/gravetillatelse.
2. Følge en arbeids-/graveinstruks som gjelder for den 		
aktuelle gate.						
		
I søknaden skal det opplyses om hvilke konsekvenser
tiltaket har for de som blir berørt. Det skal også opplyses
om konsekvenser for gående og her bør det presiseres
konsekvenser for bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede (bl.a. allergikere). Det
skaper en bevissthet hos søkeren, og gir godkjennende
myndighet grunnlag for konkret å vurdere om søknaden
skal innvilges og hvilke betingelser som skal stilles.
I selve graveinstruksen, som søker forplikter seg til å
følge, bør det være krav til en beskrivelse av hva hensyn til bevegelseshemmede, orienteringshemmede og
miljøhemmede består i. På bakgrunn av de vanligste feil
som begås på dette området, er det spesielt viktig å peke
på behovet for at alle kan komme seg opp og ned av
fortau, og til behovet for å merke inngjerding og avgrensning godt.

18.2 Arbeidsvarsling

Problemstillinger og utfordringer

Anleggsarbeider utføres av ulike kontraktører for vegholder, og det hender også at andre aktører utfører egne
arbeider i eller ved vegen som kan medføre omlegginger
og behov for varsling og merking. Den største utfordringen her er å presisere kravene for alle de aktuelle aktørene, og å følge opp disse, også ved relativt kortvarige
arbeider.

Helsingfors kommune. Eksempel på informasjon om krav ved
anleggsarbeid. Foto: Helsingfors kommune.

Arbeidsvarsling – definisjon

18.3 Eksempler på forhold som bør ivaretas
for å opprettholde universell utforming

Dette omfatter omlegginger i forbindelse med arbeid i
vegnettet og tiltak for å varsle trafikantene både på stedet
og på forhånd.

En rekke forhold som kan redusere kvaliteten er kjent og
kan ivaretas i prosedyrene for drift og vedlikehold.
Med utgangspunkt i de grunnleggende kravene til univer24

sell utforming, kan det trekkes fram en rekke forhold som
erfaringsmessig fører til redusert tilgjengelighet, og som
må vies spesiell oppmerksomhet ved drift og vedlikehold.
Det bør fokuseres på disse forholdene i drifts- kontrakter
og punktene bør følges opp. Det kan formuleres krav til
ønsket kvalitet/ funksjon for de kritiske forhold.

og bør ivaretas gjennom drift og vedlikehold. Listen må
ikke sees som uttømmende.
I listen med eksempler nedenfor er følgende angitt:		
					
• Tema hvor det stilles krav.
• Forhold som kan redusere kvaliteten i det enkelte
tema.
• Forslag til krav som bør stilles for å opprettholde ønsket kvalitet.

På neste side er det laget en oversikt over noen forhold
som påvirker graden av universell utforming, og som kan

Drift og vedlikehold er avgjørende for å opprettholde bygd kvalitet og funksjon over tid og gjennom året. Her illustreres dette ved spyling
av kunstig ledelinje på en holdeplass. Den kunstige ledelinjen er ikke i henhold til anbefalingene i håndboka. Foto: Knut Opeide.
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Tema for krav
Tilstrekkelig plass for bevegelse
og for å komme inntil utstyr og
informasjonstavler
Høyde på kantstein ved
bussholdeplasser

Overflate på gangareal
Stigninger
Tverrfall
Nivåsprang som orienteringselement
– 2 cm før fotgjengerfelt
Naturlige ledelinjer som kantstein,
rekkverk, gjerder osv.

Kunstige ledelinjer

Trapper
Belysning

Oppmerking i vegbanen
Benker og annet utstyr

Beplantning

Støv

Krav til drift/vedlikehold
• Krav til plass må opprettholdes. Utstyr plasseres i angitte soner.
• Krav til gjennomgående minstebredde på fotgjengerareal.
• Regelmessig klipp av beplantning
Fastsatt høyde oppstillingsplass på 18 cm opprettholdes.
Høyden kan minskes til 13 cm hvis det er høydeforskjeller på
vegbanen inn mot holdeplassen, slik at overhenget på bussen går
nedi kantsteinen.
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Kantstein”
Se SVV Håndbok R610, kapittel: ”Vegdekke/fast dekke på fortau
og gang- sykkelveg”
Stigninger må ikke øke over angitte krav. Friksjon må opprettholdes i stigningene/ramper.
Tverrfall må ikke øke over angitte krav.
Se SVV Håndbok R610, kapittel: ”Vegdekke/fast dekke på fortau
og gang- sykkelveg”
Nivåsprang må ikke reduseres eller økes når de samtidig er
orienteringselementer
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Vegdekke/fast dekke på
fortau og gang- sykkelveg”
• Fysiske ledelinjer må kunne registreres og visuelle må være
synlige (ikke tildekket).
• Eventuelle brudd må være korte – under 1 m.
• Rekkverk må være sammen hengende.
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Indikator: Taktile, visuelle og
akustiske”
• Manglende heller må erstattes fortløpende.
• Visuell kontrast må opprettholdes.
• Heller må skiftes ut når taktil kontrast er slitt eller ødelagt,
slik at funksjonen ikke lengre opprettholdes.
• Vintervedlikehold
Se SVV Håndbok R610, kapittel: ”Indikator: Taktile, visuelle og
akustiske” og ”Vegdekke/fast dekke på fortau og gang- sykkelveg”
• Rengjøring/snørydding/ strøing utføres i hele trappens bredde.
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Kantstein”.
• Utskifting av ødelagte pærer.
• Periodisk utskiftning.
• Vasking.
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Vegbelysning”
• Oppmaling når en bestemt % av oppmerking er borte.
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Vegoppmerking”
• Maling
• Utskiftning
Se blant annet SVV Håndbok R610, kapittel ”Vegutstyr” og ”Bord,
benk, stol”
• Allergifremkallende planter må fjernes, og grøntanlegg må
vedlikeholdes og klippes regelmessig.
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Leskur/lehus med venteareal” og
”Grøntskjøtsel”
• Rutiner for renhold.
Se SVV Håndbok R610, kapittel ”Renhold av vegområde”

Dette temaet er omtalt nærmere i Statens vegvesens Håndbok N301 Arbeidsvarsling.

19. Referanser
Statens Vegvesen Håndbok N100 Veg og gateutforming.
Statens Vegvesen Håndbok N101 Rekkverk og veiens sideområder.
Statens Vegvesen Håndbok N 303 Trafikksignalanlegg.
Statens Vegvesen Håndbok R 310 Trafikksikkerhetsutstyr.
Statens Vegvesen Håndbok V123 Kollektivhåndboka.
Statens Vegvesen Håndbok V124 Teknisk planlegging av vei- og tunellbelysning.
Statens Vegvesen Håndbok V127 Gangfeltkriterier.
Statens Vegvesen Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater.
Statens Vegvesen Hefte Universell utforming av gangfelt/krysningspunkt. Region øst.
Statens Vegvesen / DIBK Håndbok Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning.
Byggteknisk forskrift.
Norsk Standard NS 11005
“Bygg for alle” Temaveileder for universell utforming. Utgitt av Statens bygningstekniske etat og Husbanken.

VEDLEGG
LEDELINJER

Det er ønskelig å begrense bruken av kunstige
ledelinjer pga kostnader, drift/vedlikehold og estetikk og fordi for mye bruk vil redusere verdien som
gjenkjennelseselement. Så lenge bruken er begrenset vet en at en er på et viktig sted når en registrerer
kunstige ledelinjer.
Kunstige ledelinjer ligger som hovedregel midt i
gangarealet for at man skal kunne gå på begge
sider av eller oppå dem.
Det er 4 forhold som gjør bruk av kunstige ledelinjer
aktuelt:
• Et komplekst gatebilde med behov for et kraftig
og entydig språk.
• Entydig varsling om fare.
• Nødvendig å fortelle at en er på et bestemt type
sted.
• Behov for å rette opp eller kompensere for feilinformasjon i den naturlige utformingen.
Når kunstige ledelinjer etableres må det sikres
rutiner for drift og vedlikehold for at ledelinjenes
funksjon opprettholdes.

Kunstige ledelinjer er gjerne bygget opp av spesielle
element (retningsindikatorer, oppmerksomhetsfelt,
varselsfelt).
Kunstige ledelinjer legges som hovedregel midt i
gangarealet med en fri bredde på 90 cm på begge
sider slik at en kan bevege seg på begge sider av
linjen. Kunstige ledelinjer bør legges i rette vinkler
da dette gjør det enklere å ta ut/holde retningen.
Oppmerksomhetsfelt og varselsfelt bør være min.60
cm. Retningsindikatorer skal være mellom 30-60
cm.
Det kan i tillegg være aktuelt å bruke kunstige ledelinjer over komplekse trafikkareal, parkeringsareal,
til spesielt viktige målpunkt/ innganger, samt over
åpne plasser/torg. Dette må vurderes i hvert enkelt
tilfelle. Bruk av naturlige ledelinjer bør tilstrebes.

