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Tilgjengelighet og tilrettelegging for studenter og ansatte med funksjonshemninger i nye og 
eksisterende bygg, kravspesifikasjoner 

 
 
Mål: Alle bygg og arealer skal så langt det er mulig tilrettelegges for personer med ulike 
funksjonshemminger - -  
 
Mye går på bevisstgjøring og omtanke 
Ved å ta hensyn til tilrettelegging helt fra starten av i en planleggings- og byggeprosess, blir tiltakene en 
del av prosjektet og trenger ikke bety ekstra kostnader. Det blir ofte kostbart og lite pent å lage 
”nødløsninger” etterpå. 
 
●   Bygninger og arealer skal være lett tilgjengelig for funksjonshemmede.  

Hovedinngangspartier bør tilrettelegges uten trapp, eventuelt med rampe som er integrert i 
inngangsarealet. Automatiske skyvedører skal helst åpnes med radar og kortleser skal være 
plassert lett tilgjengelig. Det anbefales varme i rampe/trapp.  HC-parkering bør være i umiddelbar 
nærhet. Skyvedører med automatisk åpning og lukking vil være å anbefale.  Manuell åpning bør 
kunne skje med kraft på max. 20 N (2,0 kg).  
 
Ytterdører, hoveddører og korridordører må ha dørbredde på minst 100cm og andre dører 
(kontordører og lignende) må ikke være smalere enn 90 cm. Sentrale (og tunge) dører bør ha 
dørautomatikk som letter tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. Alle dører må tilrettelegges 
slik at det lar seg gjøre å montere dørautomatikk/dørpumpe i etterkant. Vegger over dører må 
forsterkes slik at det tåles å montere dørpumpe/automatikk i etterkant.    
 

 Døråpningsknapper og kortlesere  
Monteres i høyde 90 cm over gulv og må være lett tilgjengelig fra rullestol. Kortleser skal ha 
minimum prikk på 5-tallet for koordinering av tallrekken. Hvis mulig ønskes uthevede tall på 
kortleserne. Monteres med kontrast til underlagt for lettere å finne.  

 

 Ledelinjer 
Det skal benyttes innvendige og utvendige ledelinjer slik at synshemmede lettere kan ta seg fram.  
Som ledelinjer kan man benytte gulvlist i   kontrast til gulv, underlagsvariasjon i farge/kvalitet, 
rekkverk eller liknende. Utvendig kan man benytte kantstein og variasjon av belegg. Det bør også 
markeres i underlaget, følbart og kontrast.  
 
Merking foran øverste og nederste trinn i trapper, på repoer og liknende. Etterlysende ledelinje bør 
legges i tilegg for sikrere rømning, kan også brukes som ledelinjer for synshemmede. 
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 Skilting i byggene og utenfor  
Skiltene skal være lett synlig plassert med gode kontraster og godt belyst. Benytt NTNUs  
skiltmal https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skilt+og+dekor 
 

 Kontraster i byggene  
For å gjøre det mindre farlig for synshemmede, er det viktig med bruken av fargesetting og 
kontrastfarge, spesielt for å varsle om faremomenter som stolper og søyler ol. Plassering av stolper 
og søyler er svært viktig.  Er stolper/søyler plassert slik at det er lett å gå seg på, eller de står ute i 
åpne arealer, skal søyler ha god kontrastfarge mot vegg eller gulv. Hvis ikke bør søylene i det miste 
ha kontrastmarkering i høyde 150 cm over gulv og være godt lyssatt. Kontrastfarger bør også 
benyttes i byggene for at det skal være lettere å orientere seg.  

 

 Terskler  
Minst mulig høydeforskjell i døråpningene, max. høyde 1,5 cm og tersklene skal være avrundet. Vi 
bør etterstrebe å få terskelfrie løsninger da det også letter varetransport i tillegg til dette letter 
rullestolferdsel. 
 

 Trapper 
Trappenesene skal merkes i en kontrastfarge, min. 4 cm bredde på kontraststripen.  Trappenesene 
bør også ha skli sikring og i tillegg bør   trapper være etterlysende merket – enten på siden eller 
foran på trappetrinn (felles inn i trappenesen). Oppmerksomhetsfelt og farefelt.  

       

 Rekkverk   
Rekkverk bør være dobbelt, dvs. i høyde 70 og 90 cm. Rekkverk skal ha kontrastfarge og må gå 
trinnene helt ut, og 30 cm ut over siste trinn, og ha en bøyd avslutning (for synshemmede). NS 
3232 Rekkverk Byggforskserien 323.101 Inngangsparti 
 

 Heis   
Heisene må være lett tilgjengelig, sentralt plasserte og godt merket.  Heisdørene må ha automatisk 
åpning og minimum lysåpning på 90 cm – 1 heis i hvert bygg bør ha min 100 cm lysåpning på dør. 
Heisen bør ha størst mulig gulvflate, helst 210x160 cm. Minimum 120x140 cm. Heis under 150 cm 
dybde må ha speil på bakvegg. Tablåene må være lette å betjene, både i kupe og utvending.   
Knappene skal god kontrast fra tablå i tillegg til å ha uthevede tall som er lett å føle for 
synshemmede og i merkes med blindeskrift.  Heistablå skal ha god kontrast fra vegg. 
Monteringshøyde mellom 90 og 100 cm. NB! Tenk på at brukerne skal nå de øverste knappene hvis 
det er mange etasjer i bygget! Det skal være håndlist i heisene, høyde 85 cm ok gulv, og i en 
kontrastfarge mot heisvegg.  Etasjeangivelse med tale (talesyntese).  Teleslynge monteres i 
heiskupeen.  Se bla. §10-43 Teknisk forskrift-  Manøverknapper og §10-31 Teknisk forskrift - 
Planløsning og størrelse. 
 
 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skilt+og+dekor


   . 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet                  Bra for alle nødvendig for noen! 
Økonomi og eiendom, Eiendomsforvaltningen    

 
 

 HC-toaletter  
      Skal være lett tilgjengelige og tilrettelagte på alle arealer. Kontrast bak WC for synlighet. 
 Bør ha dørautomatikk eller minst skråstag som gjør døra lett å åpne. Dør må ikke være tung.  
 

Se bl.a. §10-32 Teknisk forskrift Toaletter og garderobe. 379.201 WC-rom for rullestolbrukere, 
Byggforskserien. 

 

 Glassmerking  
Glassvegger, store glassfelt og dører må markeres i høyde 90 og 150 cm med en    kontrastfarge 
som synes! Store glassfelt må være merket med glassmerking. Merkes slik at man lett kan se 
forskjell på dør- og vindusflater, se NTNU standard for skilt og dekor.  

 

 Bord tilrettelagt for rullestolbrukere i seminarrom og auditorium  
Minimum 2 arbeidsplasser i auditoriene. Om mulig både fremst og bakerst hvis det lar seg gjøre 
pga. rømning ved brann. Bordene bør være regulerbare i høyden, med sveiv eller elektrisk og uten 
sarg under. Minimum størrelse på bordene skal være 50 x 100 cm. Dybden på bordene bør være 60 
cm. Auditorier: ønskelig med stikk på hver plass tillegg lang tavlevegg og eventuelt noe langs 
vegger. 

 

 Teleslynger-   IR- anlegg  
I auditoriene og større seminarrom og det skal merkes på utsiden av døren. Hvis det ikke lar seg 
gjøre å ha teleslynge i hele rommet, må være på et godt avmerket område og med dekningskart på 
utsiden av døren hvor teleslynge finnes.  I auditoriene må et parti med eventuell teleslynge gå fra 
topp til bunn og må være på HC- plass. I seminarrom ol er det ok om noen plasser har teleslynge og 
de er godt merket. Der det er problemer med overslag – vurderes IR-anlegg i stedet. 

       

 Skranker og resepsjoner  
Deler av skranken skal være tilrettelagt i høyde som kan betjene rullestol. Spesielt resepsjoner skal 
være tilrettelagt for rullestolbrukere og hørselshemmede, betjeningshøyde tilpasset 
rullestolbrukere og teleslynge anbefales. Krykkefester er ønskelig. Skranker bør ha kontrast i 
forhold til vegg og gulv og være godt belyst.  

 

 Kantiner 
Kantiner bør også være lett tilgjengelig og tilrettelagt på lik linje med resten av bygningsmassen.  
Se krav for resten av byggene. Kantinedisker bør ha en nedsenket del slik at rullestolbrukere lett 
kan bli betjent. Betalingskasser må være plassert slik at rullestolbrukere kan komme inntil/mellom.  
 
Eventuell betalingsterminal må kunne nås fra rullestol. Skilting må være lett synlig og det bør være 
gode kontraster. Merking/menyer anbefales også med blindeskrift.  Det anbefales menyer som er 
tilrettelagt for diverse allergigrupper. Merkes spesielt. Møblering må utformes slik at alle grupper 
blir inkludert og ikke hindrer ferdsel (også nyttig for barnevogner og traller med mer).  
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 Bankterminaler  
       Bankterminaler må monteres i tilpasset høyde for rullestolbrukeren og i tilegg være  utformet slik 

at den kan benyttes av syns- og hørselshemmede.  Merkes godt.  
 

 Brannvarsling for hørselshemmede 
Brannvarslingsanlegg i byggene monteres med lyd / tale og lamper som blinker rødt når 
brannalarmen går, eventuelt at hovedlys blinker. Merkes med tekst: Brannalarm utløst.  
Spesielt viktig i arealer hvor hørselshemmede vil kunne befinne seg alene, er det at det monteres 
lamper som blinker rødt når brannalarmen går. I noen garderober og dusjer på f.eks.  
Idrettssentrene og lesesaler ønskes varsellamper montert.  

 
 
Bra for alle – nødvendig for noen  
 
Statlige føringer og forankring til lovverket. Henviser til universitetsloven som trådde i kraft i juni 2002. 
Utdrag fra § 44 Læringsmiljø: 

 d. ”lokalene er innredet slik at uheldig fysisk belastning for studentene unngås”. 

 e. ”at lokaler og virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges”.  

 g. ”lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innrettninger er utformet på en slik måte 
at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen og etter prinsippet universell utforming”.  

 
Ellers henvises det til:  

 NS 11001 -1.2009 Universell utforming av byggverk   
 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne. Vedtatt fra 1.1.09  
 Plan- og Bygningsloven.  
 Teknisk forskrift. 
 Norge Universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for utforming og økt 

tilgjengelighet 2009-2013.  
 NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk.  
 Rundskriv T-5/99 tilgjengelighet for alle. 
 NOU2005:8 fra Likeverd og tilgjengelighet.  
 Kravsliste vedtatt i LMU og AMU 2005.  


